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Dag beste factcheck fan,
Las jij ook dat een tweejarig kind stierf door het coronavaccin in Amerika? Niet
alleen zijn er geen bewijzen voor een link met het vaccin, het is zelfs weinig
waarschijnlijk dat het kind ooit een vaccin kreeg. Meer details lees je in deze
kersverse nieuwsbrief.

Anke De Cock
Redacteur
Foto: Ilse Fimmers

Je ontdekt hier ook of het waar is dat je als niet-gevaccineerde persoon minder
toegang hebt tot medische hulp. (Je hebt absoluut wél toegang tot alle medische hulp.)
En tenslotte vertellen we je of je nu wel of niet een pintje kan gaan drinken na je
coronavaccin. (Lees het artikel hieronder.)
Veel leesplezier! (Ook op een terras kan je factchecks lezen ;) )

Virale vergissingen!
Intensieve Zorgen in West-Vlaams ziekenhuis ligt wél vol en verpleegsters
Wit-Gele Kruis niet besmet met Indiase variant
In de Facebookgroep Nurses for Freedom werd een
bericht geplaatst over de afdeling Intensieve Zorgen
van het West-Vlaamse ziekenhuis AZ Sint-Jan. Er zouden amper coronapatiënten op de afdeling liggen.
Toch zou de overheid hen verplichten alle andere
bedden op Intensieve Zorgen leeg te houden. Volgens hen toont dit aan dat de druk op Intensieve Zorgen wel meevalt.
Er zijn echter twee verschillende afdelingen Intensieve Zorgen in het ziekenhuis: een “gewone” afdeling en een speciale COVID-intensieve. Op die laatste afdeling liggen momenteel niet alle bedden vol en worden de lege bedden voorbehouden
voor coronapatiënten. Op de “gewone” intensieve zorgen komen niet-coronapatiënten terecht en
die bedden liggen wel degelijk voortdurend vol. Er is dus echt wel een enorme druk op Intensieve
Zorgen, aangezien ze zowel de normale patiënten als de coronapatiënten moeten behandelen.
Nurses for Freedom is niet aan haar proefstuk toe als het aankomt op misleidende informatie. Eerder verspreidde de groep ook een bericht dat 20 thuisverplegers van het Wit-Gele Kruis in WestVlaanderen besmet zouden zijn met “de Indiase variant”. Het ging echter over 20 Indiase studenten verpleegkunde die na hun aankomst in België besmet bleken te zijn. De verpleegkundigen
hadden geen enkele link met het Wit-Gele Kruis in West-Vlaanderen. Nurses for Freedom beweerde ook dat de 20 verpleegkundigen al een eerste prik van het vaccin hadden gekregen maar
ook dit was niet correct.
Bron: DPA en VRT NWS

1

10/05/2021

Factcheck.Vlaanderen

Foto toont geen massabetoging tegen
coronamaatregelen in Canda
Deze foto werd gretig gedeeld op Facebook. Volgens de originele post toont de foto een protestmars tegen de coronamaatregelen in Montreal,
Canada die plaatsvond op 2 mei. De foto dateert
echter van 2018 en werd ook helemaal niet in Canada genomen. Het is een foto van een protestmars voor strengere wapenwetgeving in Washington DC onder de naam March for Our Lives.
Die mars werd georganiseerd na de zoveelste
dodelijke schietpartij op een school in de
Verenigde Staten.
Op 1 mei was er wel degelijk een betoging tegende coronamaatregelen in Montreal. Op dat protest waren “enkele duizenden” betogers aanwezig volgens verschillende bronnen. De protestmars eindige in rellen tussen de politie en een
harde kern van betogers.

Bron: Knack

Steunbetoging Bolsonaro vond niet
plaats in 2021
Een post met een filmpje van een grote Braziliaanse betoging beweert dat de beelden gefilmd werden begin mei 2021. Aanhangers van de Braziliaanse president Bolsonaro zouden met de betoging hun steun aan hem betuigd hebben.
Er vonden inderdaad betoging zowel voor als tegen Bolsonaro plaats in Brazilië, maar enkele dagen eerder, op 1 mei. Deze video toont echter geen
protest van die dag. Geen van de personen in het
filmpje dragen een mondmasker en de slogans
die gescandeerd worden verwijzen naar de verkiezingen. De originele video waaruit dit filmpje geknipt werd dateert immers van 2018 en werd gemaakt tijdens de presidentsverkiezingen in Brazilië waarin Bolsonaro uiteindelijk verkozen werd.
De beelden tonen dus wel een steunbetoging
voor Bolsonaro maar die vond 3 jaar geleden
plaats, en dus niet deze maand.
Bron: Knack
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Checks van Factcheck.Vlaanderen

Geen bewijs dat kind (2) stierf door Pfizer-vaccinatie.
Door: Romy Volders
In een artikel van Artsen Voor Vrijheid staat dat er een tweejarig kind afkomstig uit Virginia, de
Verenigde Staten, gestorven is na een inenting met het Pfizer-BioNTech-vaccin. Daar bestaan echter
geen harde bewijzen voor. Desondanks verspreidt die claim zich over talloze Amerikaanse websites tot
de rest van de wereld en nu ook ons land.
Meer lezen? Klik hier!

Is hardlopen slecht voor de knieën?
Door: Annelies Haesbrouck & Laura Herijgers & Jolien Peeters
Iedereen heeft het weleens gehoord: hardlopen zou roofbouw plegen op de knieën. Hoewel er al verschillende artikels aan werden gewijd, blijven misverstanden bestaan over de impact van lopen.
Meer lezen? Klik hier!

Checks van collega’s

Gevaccineerde patiënten krijgen geen betere gezondheidszorg dan
niet-gevaccineerde.
Door: Knack
In een interview met P-magazine zegt een anonieme verpleegkundige dat niet-gevaccineerde patiënten minder toegang zouden hebben tot bepaalde behandelingen of minder recht zouden hebben op
de terugbetaling van bepaalde medicijnen. Dat klopt niet.
Meer lezen? Klik hier!
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Neuswissers dragen niet bij tot de verspreiding van het coronavirus.
Door: Gezondheid en Wetenschap
Er duiken berichten op dat neuswissers soms zelf besmet zijn met het coronavirus en zo bijdragen tot
de verspreiding ervan. Dit is echter een verkeerde interpretatie van een Amerikaans krantenartikel
over een fout in het productieproces van de neuswissers. Hierdoor waren de eerste loten neuswissers
in Amerika niet bruikbaar. De tests zijn wel degelijk steriel verpakt en kunnen dus geen virussen verspreiden
Meer lezen? Klik hier!

Een pintje om je vaccinatie te vieren: een goed idee?
Door: Gezondheid en Wetenschap
Sommige deskundigen raden mensen aan om rond de tijd van hun covid-19-vaccinatie geen alcohol
te drinken. Ze stellen dat alcoholconsumptie je immuunreactie verzwakt. Gelukkig kan je na je coronavaccinatie met een gerust geweten genieten van een glas wijn of een pintje. Een of twee glazen voor
of na de prik hebben geen impact op de vorming van antistoffen en verminderen de werking van het
vaccin niet. Daarvoor bestaat geen enkel bewijs.
Meer lezen? Klik hier!

Memecorner
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Nog niet geabonneerd?

In coronatijden is onzin weerleggen levensbelangrijk.
Help ons een muur te bouwen tegen desinformatie.
Steun ons met een geldsteentje.
Klik hier!

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

