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Dag beste lezers,
Groot nieuws! Factcheck.Vlaanderen kreeg een award! Tijdens het jaarlijks congres van de Flanders’ Training Network for Methodology and Statistics (FLAMES)
werd hun tweejaarlijkse award voor goede praktijken rond methodologie en statistiek uitgereikt, en dit jaar viel Factcheck.Vlaanderen in de prijzen. Als
factcheckorganisatie binden we de strijd aan met desinformatie en fake news,
dus we zijn dan ook zeer trots op deze erkenning van ons initiatief. Je leest meer
over FLAMES en de uitreiking verderop in deze nieuwsbrief.
Anke De Cock
Redacteur
Foto: Ilse Fimmers

Daarnaast brengen we je deze week ook weer heel wat checks en informatie
over vreemde verhalen op het internet. We vertellen je onder andere of de namen van vaccinweigeraars doorgegeven moeten worden aan de overheid
(helemaal niet) en of er echt een Nationale Verkrachtingsdag is (gelukkig niet!).
Je vindt bij ons ook meer informatie over de link tussen mentale klachten en corona, en de oorzaken van de zware derde coronagolf in Israël.
Veel leesplezier!

Virale vergissingen!
Amerikaanse staten schaffen mondmaskerplicht niet af omdat wetenschap zou
bewijzen dat ze nutteloos zijn
Op Facebook doet een post de ronde met een screenshot van een artikel. Dat artikel beweert dat 16 Amerikaanse staten de mondmaskerplicht hebben afgeschaft omdat de wetenschap zou bewezen hebben
dat maskers nutteloos zijn. Een staat zou de verplichting zelfs verboden hebben. Maar dat klopt niet.
In 16 Amerikaanse staten is er inderdaad geen mondmaskerplicht, maar dit komt om verschillende redenen: er was nooit een mondmaskerplicht, de verplichting is verlopen, of er zijn lokale verplichtingen. Dat
North Dakota een mondmaskerplicht illegaal maakte
is ook niet waar. Een functionaris van de staat mag
niemand verplichten een masker te dragen, maar lokale verplichtingen mogen nog steeds gehandhaafd
worden. North Dakota voert ook campagne om mensen aan te moedigen een mondmasker te dragen.
Bron: Knack
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24 april is niet Nationale Verkrachtingsdag
Op de jongerenapp TikTok deden heel wat filmpjes de ronde dat 24 april uitgeroepen was tot
“National Rape Day”, ofwel Nationale Verkrachtingsdag. Op die dag zouden mannen aangemoedigd worden om mensen te verkrachten want dat zou een dag lang legaal zijn. Heel wat vrouwen en meisjes deelden filmpjes met tips over zelfbescherming en mannen verklaarden zich
tegenstander van het initiatief en boden hulp. Hoewel de filmpjes vooral uit Amerika kwamen,
waaide het fenomeen ook over naar België en Nederland.
Nationale Verkrachtingsdag bestaat echter helemaal niet. Enkele jaren geleden deden de eerste
geruchten erover de ronde, mede dankzij een post op de populaire website UrbanDictionary.
Sindsdien duikt het gerucht af en toe terug op, net zoals fenomenen als de rozenverkopers in
Brussel of de “killer clowns”. De filmpjes krijgen miljoenen views maar het gaat hier vooral om
een “urban legend”.
Bron: VRT NWS

Namen van vaccinweigeraars worden
niet doorgegeven aan overheid
In een post of Facebook wordt beweerd dat de namen van zorgpersoneel dat het coronavaccin weigert verplicht moeten doorgegeven worden aan
de overheid. Daarna worden deze mensen
“gemotiveerd” om zich toch te laten vaccineren.
Het klopt inderdaad dat zorginstellingen aan de
overheid moeten laten weten of hun personeel al
gevaccineerd is. Er wordt enkel doorgegeven hoeveel personen gevaccineerd zijn en welke type
personeel zij zijn, bijvoorbeeld zorgpersoneel, administratief personeel, etc. Voor de rest gebeurt de
registratie volledig anoniem.
Als je gevaccineerd wordt, wordt dit uiteraard wel
geregistreerd op Vaccinnet, maar deze gegevens
zijn enkel toegankelijk voor de patiënt, de huisarts
en andere zorgverleners van die persoon.
Bron: Knack
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Checks van Factcheck.Vlaanderen

Factcheck.vlaanderen krijgt award van Vlaamse statistici.
Door: Ellen De Greef

Factcheck.vlaanderen kreeg op vrijdag 23 april uit handen van de Flanders’ Training Network for Methodology and Statistics (FLAMES) een award voor het uitdragen van goede praktijken rond methodologie en statistiek.
Meer lezen? Klik hier!

Vaccinscepsis onder Amerikaanse dokters en verpleegkundigen is
beperkter dan Frontnieuws beweert.
Door: Pieter Dernau
Een recent artikel op de nieuwssite Frontnieuws doet een aantal beweringen over vaccinscepsis onder gezondheidspersoneel. Factcheck Vlaanderen zet de belangrijkste stellingen in het artikel op een
rij en gaat na of ze kloppen.
Meer lezen? Klik hier!

Checks van collega’s

Vaccineren is geen 'lucratieve business' voor gemeenten.
Door: Knack
Volgens een Facebookbericht zou de covid-19-vaccinatiecampagne 'lucratief' zijn voor gemeenten. Die
ontvangen subsidies om de kosten voor het vaccineren te dekken, maar het is niet de bedoeling dat
de gemeenten geld verdienen aan het vaccineren. Dat is ook niet het geval, zo blijkt uit de tussentijdse berekeningen van twee Vlaamse gemeenten.
Meer lezen? Klik hier!
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Het is niet duidelijk of COVID-19 gelinkt kan worden aan mentale &
neurologische klachten.
Door: Gezondheid en Wetenschap
Amerikaanse onderzoekers stellen op basis van 81 miljoen patiëntendossiers vast dat mentale en neurologische problemen vaker voorkomen bij personen die zes maanden eerder covid-19 hebben gehad.
Bij nader inzien waren de problemen meestal al aanwezig voor de corona-infectie. Bij anderen is het
niet duidelijk of er een verband bestaat met het virus. Het is overdreven om te stellen dat een op de
drie patiënten met psychische of neurologische problemen blijft worstelen na covid-19. Anderzijds
hebben we er nog geen verklaring voor: daarom wordt dit volop verder onderzocht.
Meer lezen? Klik hier!

Grafiek over Israëlische coronasterftes wijst vinger naar foute redenen.
Door: DPA
Een grafiek zou moeten aantonen wat werkelijk aan de basis ligt van het verloop van de coronapandemie in Israël. De grafiek toont het sterftecijfer vanaf het begin van de pandemie, met een lichte eerste
golf en een veel zwaardere derde golf. Die zouden volgens de grafiek te wijten zijn aan het effect van
de coronamaatrelegen en de massale vaccinatiecampagne. De ware redenen zijn echter te zoeken bij
een trage respons bij de tweede golf en de veel besmettelijkere Britse variant van het virus voor de
derde golf.
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!

