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Beste factcheck fan,
Sinds de Taliban de macht greep in Afghanistan gaan er heel wat schokkende
foto’s en verhalen rond op sociale media. Sommigen beweren dat de Amerikaanse vliegtuigen met vluchtelingen niet echt waren. Anderen zeggen dan weer dat
er amper vrouwen en kinderen op die vluchten zaten. Wij verzamelden enkele
factchecks over het meest populaire fake nieuws over Kaboel.
Anke De Cock
Redacteur
Foto: Ilse Fimmers

Maar ook over corona deed er weer heel wat desinformatie de ronde op sociale
media. Hingen er in Charleroi echt anti-vaccinatieposters? En kan je HIV krijgen
van de coronavaccins? Loop je risico op een hartspierontsteking krijgen van het
Pfizervaccin? De antwoorden lees je verderop in onze laatste nieuwsbrief van
deze zomer!
Veel leesplezier!

Virale vergissingen!
Foto toont geen vliegtuig vol mannelijke Afghaanse vluchtelingen.
Deze foto doet de ronde op sociale media nu er
massaal mensen vluchten uit Afghanistan na de
overname van het land door de Taliban. Op de foto
is een vliegtuig te zien met heel wat mannelijke passagiers. Volgens het bijschrift zou het gaan om Afghaanse mannen die nu vluchten.
Maar het gaat om een oude foto. Al 2018 werd de
foto meermaals gebruikt in Turkse media. Die artikels gingen over deportatievluchten waarmee Afghaanse immigranten terugkeerden naar Afghanistan. De foto toont dus zeker geen Afghaanse vluchtelingen in 2021.
Het bijschrift impliceert ook dat vooral mannen zouden vluchten. Dat klopt niet. Wereldwijd zijn ongeveer evenveel vrouwen als mannen op de vlucht volgens de VN. Mannen vluchten wel vaker als eerste
omdat de reis vaak duur en gevaarlijk is. Daarna proberen ze familieleden over te brengen.
Bron: DPA
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Stad Charleroi hing geen antivaccinatieposters op.
Deze opvallende affiche zou in de stad Charleroi
opgehangen zijn. Vrij vertaald staat er in het Frans:
“Om morgen te sterven aan een trombose, laat ik
me vaccineren”. Het lijkt om een officiële poster van
de stad te gaan: het symbool van de stad staat in de
rechterbovenhoek en onderaan staat een link naar
de vaccinatiewebsite van Charleroi.
De affiche bestaat maar werd digitaal bewerkt. De
tekst die impliceert dat het coronavaccin tromboses
veroorzaakt is later toegevoegd aan de foto. Bij een
analyse van de foto zien we dat de tekst een andere
beeldcompressie heeft. Dat kan nog gebeuren bij
zwarte tekst op een felle achtergrond. Opvallend is
wel dat het symbool van de stad, ook in het zwart,
dit effect helemaal niet heeft. Het gaat dus wel degelijk om foto die achteraf bewerkt werd.
De originele campagne van de stad Charleroi had
slogans zoals “Om morgen op bezoek te gaan bij
oma, laat ik me vaccineren”.
Bron: Knack

Amerikaanse verpleegster protesteerde wel degelijk tegen verplichte vaccinatie.
De vrouw op deze foto zou een Amerikaanse verpleegster
zijn die protesteert tegen de verplichte coronavaccinatie in
het ziekenhuis waar ze werkt. Op haar bord staat, vrij vertaald: “573 dagen ongevaccineerd oog in oog met COVID
patiënten. Ik kreeg nooit COVID. Ik heb een immuunsysteem. Leg mij geen keuzes op!”
Het gaat inderdaad om een Amerikaanse verpleegster die
deelnam aan een protestactie tegen verplichte vaccinatie in
de stad Lebanon in New Hampshire. Maar het is onduidelijk
of ze wel degelijk ongevaccineerd is, of ze met coronapatiënten werkt, en of ze nooit besmet werd met corona. De beweringen die ze neerpende op haar bord kunnen dus niet bevestigd of weerlegd worden.
Opvallend is wel dat haar berekening over het aantal dagen
niet klopt. De foto werd genomen op 7 augustus 2021. Als we
vanaf die datum 573 dagen terug tellen komen we uit op 12
januari 2020. De eerste coronapatiënt in de VS werd past
ontdekt op 20 januari 2020. In New Hampshire werd de eerste coronapatiënt zelfs pas geregistreerd op 2 maart.

Bron: Knack
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Checks van Factcheck.Vlaanderen

De coronavaccins leiden niet tot ernstigere ziekte en voorkomen het ontstaan van varianten.
Door: Andreas Huysman
Ondanks wat alternatieve nieuwssites beweren zijn gevaccineerden niet de voornaamste bron van de
virusvarianten. Dat de antilichamen die worden aangemaakt na vaccinatie tegen COVID-19 mensen
net zieker zouden kunnen maken klopt ook niet. De vaccinaties beschermen nog steeds goed tegen
besmetting, ernstige ziekte en overlijden door COVID-19.
Meer lezen? Klik hier!

De coronavaccins veroorzaken geen HIV en het coronavirus is waarschijnlijk natuurlijk ontstaan.
Door: Andreas Huysman
Een artikel claimt dat de coronavaccins HIV veroorzaken. Dat klopt niet: je kan geen HIV krijgen van de
coronavaccins. In datzelfde artikel passeren er nog verschillende andere onwaarheden over de vaccins
en het virus. Zo beschermen de vaccins wel nog goed tegen de deltavariant, zeker tegen ernstige ziekte. Het coronavirus dat nu rondgaat is niet samengesteld uit het MERS- en SARS-CoV-1-virus en HIV en
5G hebben er al helemaal niets mee te maken.
Meer lezen? Klik hier!

Hongerstakers konden zeker 60 dagen zonder eten en naaiden eigen
monden dicht.
Door: Romy Volders
De hongerstaking van meer dan 400 sans-papiers in Brussel eindigde officieel na 60 dagen. De stakers eisten een collectieve regularisatie om op een legale manier te kunnen verblijven en werken in
ons land. Op sociale media claimen sommigen dat het niet mogelijk is om 60 dagen lang niet te eten.
Anderen zeggen ook dat dokters de monden van vier stakers zouden hebben dichtgenaaid. Uit vorige
hongerstakingen blijkt dat je nog langer dan 60 dagen kan vasten. Daarnaast hebben de stakers volgens de plaatselijke hulpverleners hun eigen lippen aan elkaar gehecht.
Meer lezen? Klik hier!
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Checks van collega’s

Welke beelden tonen écht wat er gebeurt in Kaboel, en welke zijn fake?
Door: VRT NWS
De verovering van Kaboel door de taliban heeft geleid tot chaotische taferelen in de Afghaanse hoofdstad. Op sociale media circuleren heel wat foto's en video's over de situatie in de stad, maar niet alle
beelden zijn authentiek. De redactie van VRT NWS maakte een overzicht.
Meer lezen? Klik hier!

Berichten van Theo Francken (N-VA) over 'nieuwe hongerstaking' kloppen
niet.
Door: Knack
Volgens de site redactie24.be zouden 250 mensen zonder papieren, waaronder kinderen, een nieuwe
hongerstaking begonnen zijn in Molenbeek. Dat klopt niet. Er is een bezetting van een gebouw, maar
géén hongerstaking. Redactie24.be verwijst als bron naar de sociale media van Theo Francken. Maar
waar haalt Francken zijn informatie?
Meer lezen? Klik hier!

Kan je een ontsteking aan je hart krijgen na vaccinatie?
Door: Gezondheid en Wetenschap
De laatste weken vloeit er veel inkt over myocarditis, een ontsteking van de hartspier, als mogelijke
bijwerking van het Pfizer-coronavaccin. In een nieuwe studie onderzochten wetenschappers verschillende soorten bijwerkingen na vaccinatie. Onderzoekers besluiten dat er een toename is van vooral
milde bijwerkingen na vaccinaties. Myocarditis, een ontsteking van de hartspier, is een potentieel ernstige, maar gelukkig zeldzame bijwerking. De onderzoeksgroep concludeert ook dat covid-19 een hoger risico op myocarditis geeft. Covid-19 verhoogt bovendien de kans op andere ernstige hart- en vaatziekten, zoals hartritmestoornissen of een longembolie.
Meer lezen? Klik hier!

30/08/2021

Factcheck.Vlaanderen

5

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

