Hallo iedereen,
Vervalt je hospitalisatieverzekering als je complicaties krijgt van je coronavaccin?
Zullen er meer coronavarianten komen door de vaccins?
En welke verhalen over de oorlog in Oekraïne mag je geloven? Welke foto’s zijn echt
en welke niet?
Lees snel verder voor antwoorden op deze vragen, en meer.

Anke De Cock
Redacteur

VIRALE VERGISSINGEN

Tweet van Pfizer waarschuwt niet voor bloedklonters na coronavaccin
Een tweet van het farmaceutisch bedrijft Pfizer veroorzaakt heel wat ophef. In de tweet waarschuwt het bedrijf
voor beentromboses. Dat zijn bloedklonters die ontstaan
in de benen en de longen kunnen bereiken, waar ze een
longembolie veroorzaken. Heel wat mensen op sociale
media linken de tweet aan het coronavaccin van Pfizer.
Volgens hen waarschuwt het bedrijf nu voor deze beentromboses omdat die veroorzaakt zouden worden door
hun vaccin.
Maar dat klopt niet. De tweet maakt onderdeel uit van de
No Time To Wait-campagne. Met deze campagne willen
Pfizer en andere medische organisaties trombosegerelateerde aandoeningen onder de aandacht brengen. De
campagne startte al in oktober 2020, voordat het coronavaccin van Pfizer op de markt kwam.
Daarnaast zijn beentromboses geen gekende bijwerking
van het coronavaccin van Pfizer. Meer nog, in augustus
2021 concludeerde een studie van de Universiteit van Oxford dat de kans op bloedklonters hoger ligt bij een coronabesmetting dan bij een vaccinatie met Pfizer.
Bron: Knack

Meer coronagevallen bij gevaccineerden in Verenigd
Koninkrijk, maar...
Deze afbeelding zou bewijzen dat 90% van de mensen die
sterven door corona in het Verenigd Koninkrijk gevaccineerd
zou zijn. De cijfers waarop deze grafiek gebaseerd is, zijn afkomstig van een rapport dat recent gepubliceerd werd door
het Britse gezondheidsagentschap.
Hoewel de absolute cijfers kloppen, werden ze uit hun context getrokken en werden heel wat andere relevante cijfers
gewoon weggelaten.
In het Verenigd Koninkrijk zijn er inderdaad meer besmettingen met COVID-19 bij gevaccineerden dan bij ongevaccineerden, en dus ook meer sterfgevallen. Maar dat is normaal. Het
Verenigd Koninkrijk heeft een vaccinatiegraad van 71,9% en
ook daar kregen kwetsbare groepen voorrang bij de vaccinaties. Er zijn dus minder ongevaccineerden dan gevaccineerden in het land. Daarom zijn er in absolute cijfers meer COVID
-19 besmettingen bij gevaccineerden.
De relatieve cijfers per 100.000 die ook in het rapport van het
agentschap staan, geven een heel ander beeld. De kans op
overlijden in de groep ongevaccineerden is, afhankelijk van
de leeftijd, 1,5 tot 5 keer groter dan in de groep gevaccineerden. Dit is dan ook een belangrijke nuance die in de grafiek
hiernaast niet aanwezig is.
Bron: DPA

Filmpje van mensenmassa die ‘Viking Clap’ uitvoert
is geen steunbetuiging aan Canadees Freedom
Convoy
Een filmpje van een mensenmassa die ritmisch klapt wordt
op sociale media gelinkt aan het Canadese ‘Freedom Convoy’, het truckerskonvooi dat de Canadese hoofdstad Ottawa
blokkeerde als protest tegen de coronamaatregelen. Volgens
de verschillende post gaat het om een steunbetuiging voor
dit ‘Freedom Convoy’.
Maar de video is al enkele jaren oud en werd ook niet gemaakt in Canada. De video dateert van 2016 en toont een
menigte in Ijsland. De ijslanders verwelkomden hun nationale voetbalploeg in Reykjavik na hun terugkeer van het Europese Kampioenschap in Frankrijk. Het ritmische applaus dat
de mensenmassa uitvoert, is een zogenaamde ‘Viking Clap’.
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Coronavaccins verminderen besmettingen, maar het kan beter
Door: Andreas Huysman
Het staat vast dat coronavaccins zorgen voor minder doden en zieken, maar het is nog onduidelijkheid in welke mate het ook de verspreiding van het virus kan inperken. Zelfs wetenschappelijk onderzoek is niet altijd eenduidig over het effect van de vaccins op besmettingen. Wat weten we op dit moment?
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Geen tweedehandstank te koop op eBay en beelden vanop filmset: deze
nepverhalen over oorlog in Oekraïne gaan rond
Door: VRT NWS
Op sociale media circuleren heel veel nepverhalen over de oorlog in Oekraïne. Onze collega’s van VRT
NWS zetten de opvallendste op een rijtje en geven meteen ook enkele tips over hoe je zulke beelden
zelf kunt herkennen.

Nee, de ceo van Moderna heeft niet zijn ontslag gegeven
Door: Knack
Volgens een populair Facebookbericht zou de ceo van coronavaccinproducent Moderna onlangs zijn
ontslag hebben aangeboden. Daarnaast zou hij voor 400 miljoen aan Moderna-aandelen hebben verkocht en zou hij zijn Twitter-account hebben verwijderd. Zijn Twitterprofiel bestaat inderdaad niet
meer. De man heeft aandelen verkocht, zij het voor slechts voor een fractie van het vermelde bedrag.
Van een ontslag is geen sprake.

Ontstaan er meer virusvarianten als gevolg van de coronavaccinatie?
Door: Gezondheid en Wetenschap
Af en toe duikt op sociale media de boodschap op dat de vaccinatiecampagne zal zorgen voor een
‘catastrofale immuunontsnapping’. Dat betekent dat de coronavirussen manieren vinden om het immuunsysteem te omzeilen door zich aan te passen. Vaccineren zou volgens deze redenering leiden tot
meer virusvarianten. Daardoor zou de kans op gevaarlijke varianten groter worden. Klopt dat?

Je verzekering vervalt niet als je complicaties zou krijgen na coronavaccin
Door: VRT NWS
De Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen, Assuralia, benadrukt dat je levensverzekering of andere verzekeringen niet vervallen als je gevaccineerd bent tegen het coronavirus en complicaties zou krijgen. Al maandenlang krijgt Assuralia hierover vragen door online nepnieuws. "Informeer
jezelf goed en trap niet in de val van het fake news dat je ziet rondgaan", benadrukt woordvoerder
Barbara Van Speybroeck.

Nee, het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft geen onderzoek geopend naar Bill Gates en Klaus Schwab
Door: Knack
Volgens een afbeelding die online circuleert zou het Internationaal Strafhof een onderzoek hebben
geopend naar de Amerikaanse miljardair Bill Gates en naar de voorzitter van het Wereld Economisch
Forum, de Duitser Klaus Schwab. De beklaagden zouden zich hebben bezondigd aan misdaden tegen
de mensheid. Dat klopt niet. Een Britse advocate diende inderdaad een klacht in bij het Strafhof, maar
dat opende vooralsnog geen onderzoek.
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Nog niet geabonneerd?

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!
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