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Dag beste factcheck fan,
Deed jij al de #magnetchallenge? Het enige wat je moet doen is een magneet
tegen je arm houden op de plek waar je gevaccineerd werd. Als de magneet
blijft plakken, bewijst dat dat er magnetische deeltjes in je vaccin zaten!
Geen zorgen, je ontwikkelt helemaal geen magnetische superkrachten na je coronavaccin. Er is een volledig onschuldige verklaring voor die plakkende magneet. Je leest er meer over in onze gloednieuwe nieuwsbrief!
Anke De Cock
Redacteur
Foto: Ilse Fimmers

We hebben nog heel wat meer voor je in petto vandaag. Hoe komt het dat India
zo overweldigd wordt door de nieuwe coronagolf daar?
En wat met de natuurlijke weerstand van onze kinderen? Verzwakt die door al
de coronamaatregelen?
En wat valt er nu écht te ontdekken in de e-mails van de Amerikaanse coronaadviseur?
Heel wat vragen en ook deze week heel wat antwoorden. Veel leesplezier!

Virale vergissingen!
Coronavaccin maakt arm niet magnetisch
De #magnetchallenge is populair op sociale media.
Om de challenge te doen, plak je gewoon een magneet op je arm, op de plaats waar je ingespoten werd
met een coronavaccin. De magneet blijft daar plakken,
maar op andere plakken op je arm niet. Deze challenge, en de bijhorende filmpjes zouden bewijzen dat er
magnetische deeltjes in het coronavaccin zitten.
De challenge is echter een hoax. Er zit helemaal niets
magnetisch in de coronavaccins. Dat bewijzen zowel
de ingrediëntenlijsten van de vaccins als verschillende
experts. Meer nog, zelfs als er magnetische deeltjes in
het vaccin zouden zitten, zoals metalen, dan zouden
die veel te klein zijn om een magneet aan te trekken.
Hoe komt het dan dat de magneten blijven plakken in de filmpjes van de challenge? Er is geen
sluitende verklaring voor alle filmpjes maar er zijn enkele mogelijke antwoorden. Zo kan er nog
een restje lijm van de pleister die je krijgt na de vaccinatie achtergebleven zijn. Dit kan ervoor zorgen dat er nog iets aan je huid blijft plakken. Een andere mogelijke verklaring is gewoon de huid
zelf. Die kan een beetje plakkerig zijn door zweet en oliën, waardoor de magneet blijft hangen.
Bron: DPA

1

07/06/2021

Factcheck.Vlaanderen

Gevaccineerden mogen wel vliegen
Dit bericht zonder bronvermelding wordt naarstig gedeeld op Instagram en Facebook. In het
bericht beweert de auteur dat de luchtvaarmaatschappijen van plan zijn mensen die het
coronavaccin al kregen te weren van hun vliegtuigen. Het zou namelijk te gevaarlijk zijn om te
vliegen als je het coronavaccin kreeg, omdat je
dan een grote kans hebt op een beroerte, hartaanval of bloedklonter. En dat zou gelden voor
alle versies van het vaccin.
Het bericht is echter volledig verzonnen. Er was
helemaal geen overleg tussen de luchtvaartmaatschappijen over het weren van passagiers
en eventuele aansprakelijkheid bij incidenten.
De maatschappijen moedigen de vaccinatiecampagnes net aan en pleiten ervoor dat gevaccineerden zonder test of quarantaine moeten
kunnen reizen.

Het klopt ook niet dat alle coronavaccins kans op bloedklonters geven. Voor het AstraZenecavaccin en het Janssen vaccin is er een uiterst zeldzame bijwerking gekend die tromboses veroorzaakt. Dat is niet het geval voor de andere vaccins.
Bron: DPA

Filmpje toont geen geweld tegen Jood
in Duitsland
Op Twitter deelde Filip Dewinter een video waarin
een orthodoxe Joodse man een schop krijgt van
een voorbijganger. Volgens Dewinter speelden
deze feiten zich af in “Duitsland anno 2021”.
De originele video waaruit het fragment afkomstig
is werd echter al verspreid in 2017. In de originele
video horen we voorbijgangers en iemand achter
de camera in het Russisch spreken. Er is ook een
poster te zien die terug te leiden is naar een ondertussen gesloten fitnesscentrum in Moskou.
Ook andere aanwijzingen in de video duiden er op
dat de feiten plaatsvonden nabij een winkelcentrum in de Russische stad Moskou en dit ongeveer
drie jaar geleden. De video is dus geen bewijs van
groeiende antisemitisme in Duitsland dit jaar, zoals Dewinter beweert in zijn tweet.
Bron: Knack
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Checks van Factcheck.Vlaanderen

Geen bewijs dat Indiase coronagolf te wijten is aan vaccinatiecampagne.
Door: Pieter Dernau
Het hoge aantal coronagevallen dat vandaag in India opgetekend wordt, zou te wijten zijn aan de vaccinatiecampagne in het land. Die kwam de afgelopen weken maanden op gang, tegelijk met de nieuwe coronagolf. De eerste wetenschappelijke inzichten over het onderwerp wijzen in andere richtingen: nieuwe varianten, te snelle versoepelingen en een broze gezondheidszorg zouden de boosdoeners zijn. Wel is het mogelijk dat de vaccinatiecampagne een onterechte perceptie van veiligheid
heeft gecreëerd, die op zijn beurt tot versoepelingen heeft geleid.
Meer lezen? Klik hier!

Oostendse Compagnie deed niet aan slavenhandel (maar er was wel
slavenhandel in de Zuidelijke Nederlanden).
Door: Hannelore De Raeve
In discussies rond Black Lives Matter of racisme, komt vaak de vraag naar boven: Heeft België of hebben de Zuidelijke Nederlanden een rol gespeeld in handel die slaven van Afrika naar Amerikaanse
plantages bracht? En dan wordt er al gauw gewezen op de “Oostendse Compagnie”. Zelfs op de
Wikipediapagina “Oostendse Compagnie” staat te lezen hoe de Compagnie in de achttiende eeuw
slaven vervoerde vanuit Madagasker naar Brazillië. Ook ex-diplomaat Herman Portocarero schrijft dat
in zijn boek ‘De Zwarte handel’. Maar volgens maritiem historicus Michael Serruys klopt dat niet. En
toch was er wel degelijk slavenhandel vanuit Oostende.
Meer lezen? Klik hier!
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Checks van collega’s

Wat onthullen de vrijgegeven e-mails van de Amerikaanse coronaadviseur Anthony Fauci écht?
Door: VRT NWS
Recent zijn meer dan 3.000 pagina’s vrijgegeven met e-mails van Anthony Fauci, de Amerikaanse viroloog en adviseur van het Witte Huis tijdens de coronacrisis. De e-mails dateren van de eerste helft van
2020 en tonen hoe Fauci omging met de losbarstende pandemie. Maar over de vrijgegeven e-mails
circuleert momenteel ook allerlei desinformatie. VRT NWS maakte een overzicht.
Meer lezen? Klik hier!

De coronamaatregelen verzwakken immuniteit van jonge kinderen
niet.
Door: Knack
In een filmpje dat viraal gaat op Facebook toont een jonge vader zich ongerust. De lockdowns en de
hygiëne- en afstandsmaatregelen zouden volgens de man verhinderen dat jonge kinderen immuniteit opbouwen. Dat klopt niet, zeggen specialisten.
Meer lezen? Klik hier!

Hoeveel tijd moet je laten tussen een coronavaccin en andere vaccins?
Door: Gezondheid en Wetenschap
Er is een wachttijd van twee weken tussen de toediening van een coronavaccin en andere vaccins om
bij eventuele bijwerkingen te weten welk vaccin deze veroorzaakt heeft. Het heeft niet met mogelijke
interacties tussen de vaccinaties te maken. Heb je toch een ander vaccin nodig in deze periode? Dan
kan dit veilig toegediend worden en beide vaccins zullen voldoende bescherming geven.
Meer lezen? Klik hier!
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Memecorner

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

