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Beste factcheck fan,
Op 21 november vond er een grote betoging tegen de coronamaatregelen plaats
in Brussel. Sindsdien doen er heel wat geruchten en fake nieuws de ronde over
de betoging. Werden de rellen na de betoging in gang gezet door politie in burger? En wat was er aan de hand met al die vreemde slogans? Onze collega’s van
VRT NWS namen het allemaal onder loep.
En wat met die boosterprik die we binnenkort allemaal krijgen? Waarom krijg je
Anke De Cock
van Moderna een halve derde dosis maar van Pfizer een volledige? En verzwakRedacteur
ken die vaccins je immuunsysteem? Waarom hebben we die derde prik überFoto: Ilse Fimmers
haupt nodig? En hoe zit het nu met die beloofde groepsimmuniteit eens 70%
van de bevolking gevaccineerd is?
Antwoorden op deze vragen, en meer, lees je ook deze keer in onze nieuwsbrief.
Veel leesplezier!

Virale vergissingen!
Geen bewijs dat rellen na coronabetoging Brussel uitgelokt werden door politie.
Tijdens de betoging tegen de coronamaatregelen van 21 november in Brussel braken stevige rellen uit. Er werd heel wat schade
aangericht en de politie moest ingrijpen met traangas en waterkanon. Tijdens en na de rellen doken er berichten op op sociale
media dat de rellen gestart zouden zijn door politieagenten in
burger, of zelfs relschoppers ingehuurd door “de regering en de
mainstream media”.
Maar daar zijn geen bewijzen voor. Er liepen inderdaad agenten
in burger tussen de betogers, om onruststokers snel te kunnen
verwijderen. Hoewel heel wat “getuigen” zeggen dat zij de rellen
in gang zetten, zijn er tot nog toe geen foto’s of video’s opgedoken die dat bewijzen.
De woordvoerder van Viruswaanzin, een van de organisaties achter de betoging, ontkent op Twitter dat politiemensen betrokken
waren bij de rellen. Volgens hem ging het om voetbalhooligans
en bendes.
Sarah Melis, die ook de betoging mee organiseerde, zei dat er
een intern onderzoek gestart is in samenwerking met Comité P.
Bron: VRT NWS
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Filmpje toont geen anti-lockdownprotest in Oostenrijk.
In een filmpje dat gedeeld werd op Facebook zien we een
grote mars of betoging. Volgens de bijhorende post gaat het
om een betoging tegen de nieuwe lockdownmaatregelen in
Oostenrijk. Op de video zien we ook het logo van TikTok dus
ook op dat platform circuleert de video.
Maar de beelden zijn niet recent. De video duikt voor de eerste keer op in november 2019, op een fanpagina voor de Duitse voetbalploeg Borussia Mönchengladbach. De mars toont
dan ook helemaal geen protestactie tegen de coronamaatregelen, maar een mars van voetbalfans.
In november 2019 speelde Borussia Mönchengladbach in de
Oostenrijkse stad Graz. Voor de match hielden ongeveer 6000
Duitse fans een mars door de stad. Het is deze mars die te
zien is in de video.

Uitspraken van Vlaamse dokters over coronapatiënten in ziekenhuizen werden uit
context gehaald.
Online circuleert een filmpje waarin twee Vlaamse dokters aan bod komen. Het gaat om Jo Leysen,
een bestuurder van het Algemeen Ziekenhuis Turnhout en Kristiaan Deckers, de medisch directeur
van GZA Ziekenhuizen. Beiden zeggen ze dat de meerderheid van de coronapatiënten in hun ziekenhuizen gevaccineerd zijn. Het filmpje doet het niet alleen in Vlaanderen goed, maar ook internationaal.
Beide stukjes van de video werden geknipt en geplakt uit reportages van regionale nieuwszenders.
En met dat knippen en plakken ging heel wat context verloren. Zo valt het tweede deel van de quote van Jo Leysen weg: dat gevaccineerde coronapatiënten sneller herstellen en dus sneller het ziekenhuis kunnen verlaten.
Na de quote van Kristiaan Deckers valt ook belangrijke informatie weg. Namelijk dat het bij gevaccineerde coronapatiënten vaak gaat om oudere mensen met een onderliggende aandoening of
een verzwakt immuunsysteem.
Doordat de context van de interviews en quotes wegvalt in de montage, wekt de video de indruk
dat coronavaccins nutteloos zijn. Maar dat is dus niet zo.
Bron: Knack
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Checks van Factcheck.Vlaanderen

Geen bewijs dat het gevaarlijke chloordioxide COVID-19 kan genezen.
Door: Wietse Wiels
Recent dook online opnieuw de bewering op dat chloordioxide COVID-19 kan genezen. Het product is
echter een gevaarlijk bleekmiddel. Het gebruik van chloordioxide als medicijn wordt daarom afgeraden door nationale en internationale gezondheidsinstanties. Een online circulerende klinische studie
die toch zou aantonen dat chloordioxide ‘honderd procent effectief’ is tegen de ziekte, vertoont ernstige tekortkomingen. Er bestaat verder geen wetenschappelijk bewijs voor de claim.
Meer lezen? Klik hier!

De coronavaccins veroorzaken geen AIDS en verzwakken je immuunsysteem niet.
Door: Andreas Huysman
De Britse site The Exposé schreef recent dat het immuunsysteem van gevaccineerden aan een hoog
tempo aftakelt en dat coronavaccins op die manier zelfs tot AIDS zouden leiden. Ook Nederlandstalige
nieuwswebsites namen het bericht over. Maar de coronavaccins leiden niet echt tot een progressieve
verzwakking van het immuunsysteem of AIDS. Dat de bescherming tegen het coronavirus na verloop
van tijd afneemt, betekent immers nog niet dat het hele immuunsysteem afbrokkelt. Zes maanden na
vaccinatie beschermen de vaccins nog steeds enigszins tegen besmetting en goed tegen ernstige
ziekte.
Meer lezen? Klik hier!

Checks van collega’s

Van "Ongevaccineerd sperma is nieuwe bitcoin" tot "Vaccinazi macht frei":
slogans coronabetogers Brussel onder de loep
Door: VRT NWS
Op de betoging tegen het coronabeleid in Brussel waren heel wat vlaggen en zelfgemaakte bordjes
met slogans te zien. De meeste boodschappen waren eenvoudig te begrijpen - "Geen coronapas!" maar bepaalde verwijzingen en citaten verdienen wat meer uitleg. Soms verraden de slogans visies
die ronduit extremistisch zijn, of hun oorsprong hebben in complottheorieën.

Meer lezen? Klik hier!
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De stijgende coronacijfers betekenen niet dat vaccinatie niet werkt.
Door: Gezondheid en Wetenschap
Sinds oktober is het aantal coronabesmettingen opnieuw fors omhooggegaan. Daarbij blijft het velen
verbazen: dubbel gevaccineerd en toch besmet. De huidige vaccinaties werken nog steeds goed, ook
tegen de huidige deltavariant. Die variant is wel zeer besmettelijk. Bij gevaccineerde personen leidt
een besmetting meestal tot milde symptomen. Niet-gevaccineerde personen daarentegen lopen een
veel groter risico op een ernstige vorm van covid-19 met ziekenhuisopname. RTV.
Meer lezen? Klik hier!

Voor de booster-prik met het Moderna-vaccin volstaat een halve dosis.
Door: Gezondheid en Wetenschap
Personen die een booster-prik krijgen met het Moderna-vaccin, krijgen slechts een halve dosis. Een
booster met het Pfizer-vaccin daarentegen bestaat uit een hele dosis. Dat roept vragen op. Door een
booster-prik ontwikkelen mensen nog meer antistoffen en immuniteit dan ze al hebben na de basisvaccinatie. Voor het vaccin van Moderna volstaat een halve dosis als booster: de bescherming is net zo
goed als voor een volledige dosis en er zijn minder nevenwerkingen.
Meer lezen? Klik hier!

Geen groepsimmuniteit voor covid-19 ondanks meer dan 70% gevaccineerden.
Door: Gezondheid en Wetenschap
Bij de start van de vaccinatiecampagne stelden de overheid en experten dat de pandemie onder controle zou zijn van zodra 70% van de bevolking volledig gevaccineerd zou zijn. De realiteit is anders. De
70% groepsimmuniteit die aanvankelijk vooropgesteld werd om het coronavirus te stoppen, bleek om
verschillende redenen achterhaald. De huidige deltavariant is meer dan dubbel zo besmettelijk als het
oorspronkelijke coronavirus. Wie gevaccineerd is, kan het virus nog doorgeven. De immuniteit na vaccinatie tegen infecties lijkt af te nemen in de tijd. Tot slot geeft de versoepeling van de coronamaatregelen in september-oktober 2021 het virus opnieuw vrij spel.
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

