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Beste factcheck fan,
De voorbije weken was het WK Wielrennen in ons land. En ook de koers ontsnapt
niet aan corona-gerelateerd fake nieuws. Zo vragen sommigen zich af of de coronavaccins invloed kunnen hebben op de prestaties van de wielrenners. We zochten het uit en het antwoord lees je verderop in onze nieuwsbrief!
We gingen ook na of Ivermectine nu echt voor overvolle spoeddiensten zorgt in
Amerika.
Anke De Cock
Redacteur
Foto: Ilse Fimmers

Onze collega’s van VRT NWS ontkrachten enkele van de uitspraken uit het
spraakmakende filmpje over de ongevaccineerde Brusselse jongeren.
En we debunken ook weer heel wat dubieuze filmpjes en claims die de afgelopen weken misschien wel op je tijdlijn verschenen.
Veel leesplezier!

Virale vergissingen!

Filmpje van vechtpartij tijdens protestactie tegen coronapaspoort komt uit Toulouse.
Op facebook circuleert een filmpje waarin een vechtpartij op straat te zien is. Volgens het bijschrift
gaat het om rellen die uitbraken tijdens een protest tegen het Franse coronapaspoort in Parijs begin
september.
Het filmpje werd wel degelijk gemaakt tijdens een protestactie tegen het coronapaspoort, maar in de
Franse stad Toulouse. Dus niet in Parijs. Ook de datum, 11 september, klopt. Die dag raakten extreemrechtse actievoerders slaags met extreemlinkse aanhangers.
De weken voor de protestactie waren er al verschillende keren aanvaringen geweest tussen extreemrechts en –links. Er was dan ook geen toestemming gegeven voor het protest, omwille van de gespannen sfeer. Er werden die dag 5 mensen gearresteerd.

Bron: Knack
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Blanco bijsluiter coronavaccin Johnson &
Johnson is echt máár...
Online zijn verschillende filmpjes te vinden waarin
de bijsluiter van het coronavaccin van Johnson &
Johnson te zien is. Die bijsluiter lijkt blanco te zijn.
Daardoor concluderen heel wat mensen dat de ingrediënten van het vaccin niet gekend mogen zijn.
Het klopt inderdaad dat de Amerikaanse bijsluiter
van het vaccin blanco is. Dit is een bewuste keuze
van het farmaceutisch bedrijf. Op de bijsluiter kan je
een QR code vinden. Als je die scant met je
smartphone, krijg je de bijsluiter te zien met de
meest recente informatie over het vaccin. Johnson
& Johnson wil zo mensen toegang geven tot de
meest recente en volledige bijsluiter van het vaccin.
Het gaat ook alleen over de Amerikaanse bijsluiter
van het vaccin. De Europese bijsluiter is wél bedrukt. Dit komt omdat het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap FDA andere verplichtingen
stelt voor het gebruik van het vaccin.
Bron: Knack

Bill Gates zei niet dat hij “vaccins wil gebruiken om
de bevolking te verminderen”.
Een hardnekkige complottheorie die regelmatig weer de
kop opsteekt, zegt dat Bill Gates, medeoprichter van Microsoft, de wereldbevolking wil uitroeien of verminderen door
iedereen te vergiftigen via vaccins.
Het klopt dat Bill Gates een grote voorstander is van vaccinatie voor verschillende gevaarlijke ziektes. Samen met zijn
vrouw, Melinda Gates, sponsort hij dan ook onderzoek naar
en verspreiding van vaccins.
Tijdens een presentatie in 2010 zei Gates dat aan de hand
van nieuwe vaccins en gezondheidszorg de bevolkingsgroei
vertraagd kan worden. Hij had het dus niet over het verminderen van de bevolking, maar over het vertragen van de bevolkingsgroei.
Maar waarom is hij daar voorstander van? Volgens Gates is
de enorme bevolkingsgroei een belangrijke oorzaak van armoede, vooral in derdewereldlanden. Door slechte toegang
tot vaccins in die landen, liggen de kindersterftecijfers daar
heel hoog. Hierdoor gaan ouders meer kinderen krijgen, hopend dat tenminste enkele van hen zullen overleven. Door
de kinderen te vaccineren, hebben ze grotere overlevingskansen, en zullen ouders dus minder geneigd zijn nog meer
kinderen te krijgen. En dit zorgt ervoor dat de bevolking
minder snel groeit en armoede en andere problemen makkelijker te beheersen zijn.
Bron: Knack
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Checks van Factcheck.Vlaanderen

Geen bewijs dat coronavaccin aan de basis lag van Greg Van Avermaets teleurstellende Benelux Tour.
Door: Andreas Huysman
Begin september 2021 verschenen er nieuwsberichten waarin wielrenner Greg Van Avermaet zijn teleurstellend resultaat in de Benelux Tour wijt aan het Pfizervaccin tegen COVID-19. Er werd geschreven dat zijn immuunsysteem “vecht” tegen een onbekende vijand, mogelijk het vaccin. Er bestaat
echter geen bewijs dat Van Avermaets gezondheidsproblemen te wijten zijn aan het vaccin. Coronavaccins kunnen in zeldzame gevallen wel problemen opleveren voor sporters, maar COVID-19 zelf is
nog gevaarlijker voor deze groep.
Meer lezen? Klik hier!

Ziekenhuizen in Oklahoma niet overspoeld door patiënten met een overdosis Ivermectine, maar het middel zorgt wel voor problemen.
Door: Lena De Vadder
“Ziekenhuizen in Oklahoma worden overspoeld door mensen die een overdosis Ivermectine hebben
ingenomen. Mensen met schotwonden kunnen niet geholpen worden.” Dat zei Dr. Jason McElyea aan
een plaatselijke tv-zender in Oklahoma. Twee ziekenhuizen waar McElyea aan verbonden is, hebben
zijn claim intussen tegengesproken. Maar veel mensen in de Verenigde Staten geloven wel dat Ivermectine helpt tegen een coronabesmetting. En dat geeft problemen.
Meer lezen? Klik hier!

Checks van collega’s

Na VRT NWS-reportage: kloppen de argumenten van Brusselse jongeren
waarom ze zich niet laten vaccineren?
Door: VRT NWS
In een reportage van VRT NWS liet reporter Yassine Atari Brusselse jongeren aan het woord over hun
lage- vaccinatiebereidheid. Waarom ze de prik niet laten zetten, is vaak gebaseerd op onvolledige, ongenuanceerde, of zelfs verzonnen informatie, die al sinds het begin van de coronacrisis hardnekkig circuleert.
Meer lezen? Klik hier!
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Is er een zwaar griepseizoen op komst?
Door: Gezondheid en Wetenschap
Vorig jaar beleefden we dankzij de COVID-19-maatregelen een uitzonderlijk mild griepseizoen. Een
‘twindemie’, waarbij twee virussen tegelijk sterk circuleren, werd gelukkig vermeden. Daar zouden we
dit jaar weleens de prijs voor kunnen betalen. Doordat we een griepseizoen overgeslagen hebben, is
ons immuunsysteem niet meer helemaal up-to-date en zijn we mogelijk minder beschermd tegen de
griep dan anders. Hoe zwaar het griepseizoen wordt, hangt echter van verschillende factoren af, zoals
het virus zelf, ons gedrag en het vaccin.
Meer lezen? Klik hier!

Nederlands filmpje bewijst niet dat er grafeenoxide op auto zit.
Door: Knack
Een man wil met een filmpje bewijzen dat 'de giftige stof grafeenoxide' op zijn auto is terechtgekomen. Dit doet hij door wat stof van zijn auto to schrapen met een bankkaart. Daarna toont hij dat het
stof aangetrokken wordt door een magneet. In theorie is dat niet onmogelijk, zeggen specialisten.
Maar met het blote oog kun je niet vaststellen of het om grafeenoxide gaat..
Meer lezen? Klik hier!

Het is onvoldoende bewezen dat luchtvervuiling de sterfte door covid-19
doet toenemen.
Door: Gezondheid en Wetenschap
Volgens een nieuw rapport van de Hoge Gezondheidsraad zou leven in vervuilde lucht de sterftecijfers
door COVID-19 met 8 tot 11% doen stijgen. Dat zou een gevolg zijn van de schadelijke invloed van fijnstof op de ademhaling. Het staat vast dat luchtvervuiling gezondheidsproblemen kan veroorzaken,
maar het is tot nu toe niet bewezen dat vervuiling alleen de coronasterfte doet toenemen.
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

