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Dag beste lezers!
Draag jij ook chirurgische maskers? Dan heb je nu misschien gehoord dat er parasieten in die maskers kunnen zitten. Gelukkig is dat niet waar. Het zijn gewoon
kleine stofvezeltjes. Geen zorgen, dus. Wil je meer weten? In de 5de editie van
onze nieuwsbrief geef we wat meer tekst en uitleg bij deze claim. We vertellen je
ook meer over de waarschuwing van een Belgische wetenschapper dat massale
vaccinatie een ramp kan veroorzaken (nee, hoor) en we duiken wat dieper in de
berichten die beweren dat het aantal miskramen in het Verenigd Koninkrijk
massaal gestegen is door de coronavaccinaties (toch niet). Je leest bij ons ook
Anke De Cock
meer over die vreemde coronakrantjes die de ronde doen en de doeltreffendRedacteur
Foto: Ilse Fimmers heid van de Antwerpse avondklok.
Veel leesplezier!

Virale vergissingen!

Geen parasieten in mondmaskers
In enkele filmpjes die de ronde doen op sociale media
wordt beweerd dat er parasieten in chirurgische
mondmaskers zouden zitten. Die zouden te zien zijn
onder de microscoop als zwarte draadjes. Die draadjes
bewegen ook op de beelden die getoond worden. De
“parasieten” uit de filmpjes zijn echter alleen maar
dat: draadjes. Het zijn kleine textielvezels die achterblijven op de maskers. Door warmte en statische elektriciteit bewegen de vezeltjes, waardoor het lijkt alsof
het levende beestjes zijn. Dezelfde vezeltjes zijn ook
aanwezig op de wattenstaafjes die gebruikt worden
voor de PCR-testen en ook daar zijn ze onschadelijk.
Bron: DPA
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Speech van Biden vond wel degelijk
plaats in het Witte Huis
Volgens een foto op Instagram zou een recente
speech van Amerikaans president Joe Biden in
scene gezet zijn. In de speech stelden Biden en enkele andere Amerikaans politici een wet voor die zal
helpen de coronapandemie te bestrijden. Die
speech vond plaats in de Rose Garden van het Witte
Huis. Volgens de Instagrampost werd de speech
echter gegeven op een filmset in Atlanta, een stad
die 1000 km verwijderd ligt van het Witte Huis. Op
de achtergrond van de foto zou een oud sportstadium in Atlanta te zien zijn. Aanwezigen op de persconferentie bevestigden echter dat de speech wel
degelijk in het Witte Huis plaatsvond en staven dit
ook met eigen foto’s van de gebeurtenis. Een
woordvoerder van de filmset waar de speech zogezegd plaatsgevonden had, ontkende daarnaast dat
Biden aanwezig was op de set.
Bron: Reuters

Artikel over vermoorde coronaresearchers is van fake-nieuwswebsite
Op Twitter deelde een Nederlandse journalist een
artikel van The New York Evening waarin beweerd
wordt dat verschillende onderzoekers die rond het
coronavirus werden vermoord werden. De website
is echter een beruchte fake nieuwswebsite die publiceert vanuit Noord-Macedonië. Daar schrijven
fake-nieuwsfabriekjes aan de lopende band artikels vol onzin en complottheorieën. En ook hier is
dat het geval. De website The New York Evening is
zo berucht voor deze praktijken dat Facebook en
Twitter links naar de website blokkeren of een
waarschuwen geven als je er op klikt. Oppassen
geblazen, dus!
Bron: ArbiterofTweets op Twitter
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Checks van Factcheck.Vlaanderen

Stijging in meldingen over miskramen of andere ernstige letsels niet
zomaar te linken aan coronavaccinatie.
Door: Lena De Vadder
Een aantal websites in het Verenigd Koninkrijk vrezen dat het aantal miskramen in het land met 366%
omhoog gegaan is als gevolg van de coronavaccins. Dat klopt, het aantal meldingen is gestegen, maar
dat zegt niets over de link tussen de miskraam en het vaccin, of over de normale hoeveelheid miskramen die normaal ook voorkomen zonder vaccin. De berichten zijn dan ook misleidend.
Meer lezen? Klik hier!

Checks van collega’s

Belgische wetenschapper waarschuwt voor ramp door coronavaccins, maar bewering houdt geen steek
Door: VRT NWS
De Belgische wetenschapper Geert Vanden Bossche heeft het internet veroverd met zijn waarschuwing voor een wereldwijde ramp: de massale coronavaccinaties zouden een virusvariant kunnen creëren die tegen de vaccins bestand is waardoor veel doden zouden vallen. VRT NWS staken hun licht
op bij verschillende vakgenoten en hun oordeel over zijn stelling is eensluidend: “Technische nonsens”.
Meer lezen? Klik hier!

Antwerpse studie toont niet aan dat avondklok een effectieve coronamaatregel is
Door: Gezondheid en Wetenschap
Een Antwerpse studie beweert het effect na te gaan van een avondklok op het aantal covid-19infecties. Een avondklok invoeren maakt echter deel uit van een hele reeks maatregelen en controles.
Daardoor is het bijna niet mogelijk om de invloed van één maatregel op covid-19 na te gaan. Alle
maatregelen die de contacten tussen mensen beperken, bemoeilijken de verspreiding van covid-19.
Meer lezen? Klik hier!
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Na coronavaccinatie ben je nog weinig besmettelijk
Door: Gezondheid en Wetenschap
Aanvankelijk werd gesteld dat je nog besmettelijk bent na vaccinatie. Uit zeer recente studies blijkt
dat alle beschikbare coronavaccins je niet alleen beschermen tegen covid-19, maar er ook voor zorgen
dat je veel minder besmettelijk wordt voor anderen, vanaf twee weken na de eerste prik. Kom je na
vaccinatie in contact met het coronavirus, dan zal je het nog amper doorgeven. Vaccinatie vertraagt
dus de epidemie. Omdat de besmettelijkheid na vaccinatie echter niet onbestaande is, is het belangrijk dat ook gevaccineerde mensen de coronamaatregelen blijven volgen.
Meer lezen? Klik hier!

Coronakrantjes en antivaccinatie-flyers: hoe misleidende info verhuist
van het internet naar uw brievenbus
Door: VRT NWS
In het hele land vinden mensen in hun brievenbus krantjes en flyers met misleidende informatie over
het coronavirus of vaccinatie. Wie verspreidt deze pamfletten? Wat is de motivatie erachter? En is dat
strafbaar? VRT NWS ging op onderzoek uit.
Meer lezen? Klik hier!

Memecorner
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Nog niet geabonneerd?

Heb je zelf desinformatie, fake news of virusonzin zien passeren?
Of wil je gewoon het fijne weten van een bepaald onderwerp?
Aarzel dan niet om ons te contacteren op info@factcheck.vlaanderen!

Facebook

Check ook zeker onze sociale media!
Twitter

Instagram

Wil je zelf je steentje bijdragen aan de strijd tegen fake news & desinformatie?
Steun ons dan met een gift en klik hier!

