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Beste factcheck fan,
De spike-eiwitten van het coronavirus beschadigen onze longen en zelfs onze
bloedvaten. Maar het coronavaccin zorgt er voor dat je lichaam die spikeeiwitten zelf gaat aanmaken. Beschadigt het vaccin dan ook onze bloedvaten?
Gezondheid en Wetenschap zocht het uit en je leest er meer over verderop in
onze nieuwsbrief!
Anke De Cock
Redacteur
Foto: Ilse Fimmers

Hoe zit het met de beweringen dat gezonde voeding je kan beschermen tegen
corona? (Dat weten we eigenlijk nog niet.) Zijn al die filmpjes en foto’s van protesten tegen de coronapas die veel landen invoeren wel echt? (Soms wel, maar
vaak niet.) En kunnen sans-papiers die in hongerstaking gaan tegen hun wil behandeld worden door dokters? (Nee, dat gaat niet zomaar.)
We zochten ook uit of immigratie ons echt 11 miljard euro per jaar kost, en of reizigers op de Londense metro opgesplitst worden op basis van hun vaccinatiestatus. En nog heel wat meer. Lees dus snel verder!

Veel leesplezier!

Virale vergissingen!
Foto van “Franse protesten tegen coronapas” is
eigenlijk foto uit Rusland van 1991.
Op zaterdag 31 juli vonden massale protesten tegen het
invoeren van de coronapas plaats in Frankrijk. Met zo’n
pas kunnen Fransen die volledig gevaccineerd zijn of een
negatieve coronatest hebben toegang krijgen tot musea,
restaurants, cinema’s, vliegtuigen, etc. Ongeveer 200.000
Fransen zouden op straat gekomen zijn om te protesteren
tegen die maatregel.
Een foto waarop een grote mensenmassa te zien is, doet
de ronde op sociale media. De foto, met opschrift “De 4de
golf zijn wij” zou genomen zijn tijdens de Franse protesten.
Maar de foto is al enkele decennia oud en werd helemaal
niet in Frankrijk genomen. Het beeld toont een massaprotest in Rusland in 1991. Het protest was gericht tegen de
Russische president Mikhail Gorbatsjov en steunde de Baltische onafhankelijkheidsstrijd. De foto werd genomen door een fotograaf van het persagentschap
Associated Press op het Manezhnaya plein in Moskou.
Bron: Knack
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Filmpje van protest tegen coronapas in Italiaans parlement is echt.
In een viraal filmpje zijn enkele mensen te zien die protesteren tegen de Italiaanse Green Pass, de coronapas die Italianen nodig hebben om bepaalde activiteiten te kunnen doen. Volgens het bijschrift
zou het gaan om een protest van Italiaanse parlementsleden tijdens een zitting van het parlement in
Rome.
De beelden zijn wel degelijk echt. De mensen die te zien zijn in het filmpje zijn Italiaanse parlementsleden van de conservatieve partij Fratelli d’Italia. Zij protesteerden op 29 juli tegen de Green Pass, vlak
voor de stemming over het wetsvoorstel rond die coronapas. Het filmpje is terug te vinden op verschillende Italiaanse nieuwswebsites.
Bron: Knack

Londense metro maakt geen onderscheid op basis van vaccinatiestatus.
Online circuleert een filmpje waarin mensen opgesplitst worden op basis van hun vaccinatiestatus in
de Londense metro. Een man met een fluovestje met het opschrift “COVID MARSHAL” vertelt reizigers
dat bepaalde wagons van de metro voorbehouden zijn voor mensen die gevaccineerd werden tegen
COVID-19. Ook in België doet het filmpje de ronde.
De video is echt, maar ook weer niet. Het gaat niet om een échte coronamaatregel in de Londense metro, maar om een satirisch “sociaal experiment” dat werd opgezet en gefilmd voor een Youtube-kanaal.
De man achter het Youtube-kanaal, die ook te zien is in de video, zegt zelf dat elk filmpje op zijn kanaal
vals is. Ook in de beschrijving van de originele video staat duidelijk dat het om een “sociaal experiment”
gaat en dat hij zich alleen maar voordoet als een werknemer van de Londense metro.
Ook Transport For London (TFL), het bedrijf dat de Londense metro beheert, laat weten dat er helemaal geen onderscheid wordt gemaakt tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde reizigers. Daar
zijn ook geen plannen voor. Hoewel COVID marshals wel ingezet worden om te helpen bij bepaalde
coronamaatregelen, laat TFL weten dat de man in het filmpje dus geen werknemer is die een van hun
maatregelen controleert.
Bron: DPA
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Checks van Factcheck.Vlaanderen

Weinig bewijs dat immigratie België jaarlijks 11 miljard euro kost.
Door: Pieter Dernau
In een online debat op twitter besprak een twitteraar de omvang en kostprijs van migratie. In de tweet
werd beweerd dat tot mei 2021 niet minder dan 17.000 mensen het land zouden binnengekomen zijn.
Ook zou slechts twintig procent van de asielzoekers werk vinden, en zou immigratie ons land jaarlijks
elf miljard euro kosten. Voor die beweringen is weinig bewijs te vinden.
Meer lezen? Klik hier!

Artsen mogen hongerstakers niet zomaar onder dwang medisch behandelen.
Door: Pieter Coorevits
De hongerstaking in Brussel van meer dan 400 mensen zonder papieren beroerde heel wat gemoederen. Online vroegen sommige mensen zich af of de hongerstakers niet onder dwang medische zorg
konden krijgen. Ook politici toonden zich voorstander van een gedwongen medische behandeling
voor de protesterende sans-papiers. Maar bij een hongerstaking kan je iemand daar niet zomaar toe
dwingen.
Meer lezen? Klik hier!

Checks van collega’s

Over de zin en (voornamelijk) onzin van antistoftesten na coronavaccinatie.
Door: Gezondheid en Wetenschap
Aan de hand van antilichaamtesten zou je naar verluidt kunnen inschatten of iemand nu werkelijk immuun is na vaccinatie of niet. Dit klinkt voor velen interessant, terwijl het volgens anderen amper of
geen meerwaarde heeft. Hoe zit het nu?
Meer lezen? Klik hier!
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Het klopt dat er geen algemeen recht op immigratie bestaat.
Door: Knack
'Er bestaat niet zoiets als een recht op immigratie.' Dat zei Tom Van Grieken (Vlaams Belang) in De
Krant van West-Vlaanderen. En het klopt, met enkele nuances.
Meer lezen? Klik hier!

Covidvaccins beschadigen de bloedvaten niet.
Door: Gezondheid & Wetenschap
Via de spike-eiwitten - de uitsteeksels waarmee het coronavirus zich aan onze cellen vasthecht - veroorzaakt het coronavirus niet enkel schade aan de longen maar onder andere ook aan de bloedvaten.
De vaccins geven onze eigen cellen instructies om zelf spike-eiwitten te maken. Volgens sommige
bronnen zouden deze zich verspreiden in het lichaam en zo ook schade berokkenen, maar die beweringen zijn misleidend.
Meer lezen? Klik hier!

Plantaardige voeding beschermt misschien tegen ernstige COVID-19.
Door: Gezondheid en Wetenschap
Het internet staat bol van de beweringen over de miraculeuze effecten van voeding bij COVID-19. Er is
echter heel weinig onderzoek gedaan naar de al dan niet positieve effecten van voeding. Met een
nieuwe studie hebben onderzoekers geprobeerd het verband in kaart te brengen tussen bepaalde
voedingspatronen en COVID-19.
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

