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Dag beste lezers! 

Na onze succesvolle eerste editie twee weken geleden droppen we graag 
deze tweede nieuwsbrief in jullie mailbox. Ook deze week ontdek je weer 
heel wat nieuwe factchecks en virale vergissingen in de komende 5 pagi-
na’s, zowel van onze eigen factcheckers als van collega’s. Maar wie zijn 
“onze factcheckers” nu eigenlijk? Bij Factcheck.Vlaanderen werken we met 
een groep jonge, gemotiveerde journalisten en studenten die naast hun 
opleiding of dagdagelijkse job de strijd aanbinden met fake news en desin-
formatie. Dit doen we in samenwerking met experten en wetenschappers, 
onder het waakzame oog van professionals met bakken ervaring en docen-
ten uit Vlaamse journalistiekopleidingen. Zo zorgen we ervoor dat de juis-
te, meest recente en  meest genuanceerde informatie voor jullie beschik-
baar is, steeds neergepend met een grondige dosis jeugdig enthousias-
me. 

Veel leesplezier! 

Virale vergissingen! 

Anke De Cock 
Redacteur nieuwsbrief 

Zwangere arts die miskraam kreeg is 
niet arts op foto 

Deze compilatie van enkele tweets met een fo-
to van een zwangere arts die een coronavaccin 
krijgt met haar echografie in de hand wordt 
vaak gedeeld op sociale media. De arts die 
tweette over haar miskraam enkele dagen na 
het krijgen van een vaccin is echter niet de 
vrouw op de foto. Beide vrouwen zijn Ameri-
kaans maar Sara Ponce, de tweetende arts, is 
afkomstig uit Wisconsin en de vrouw op de fo-
to, Amy Guy-Ulrich, is een verpleegster uit Illi-
nois. Ponce kreeg wel degelijk een miskraam 
enkele dagen na haar vaccin maar ze legt zelf 
geen verband tussen beide incidenten. Amy 
Guy-Ulrich kreeg ook een vaccin en is nog 
steeds zwanger. 

Meer lezen? Klik hier! 

https://factcheck.vlaanderen/nieuwsbrief
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/blogpost-zwangere-arts-miskraam-na-vaccinatie-is-fout
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Meer checks van Factcheck.Vlaanderen 

De website StopWorldControl biedt geen gefactcheckte info aan, in-
tegendeel 

Door: Ferre Wouters 

De website StopWorldControl.com geeft een lijst met “bewijzen dat de pandemie gepland werd met 
een doel”. Dat doel zou een wereldwijd controleringsinstrument zijn door de politieke elite. De lijst 
werd overgenomen door verschillende bedenkelijke websites zoals Frontnieuws. De argumenten zou-
den “100% fact checked” zijn, maar ze sneuvelden ondertussen al bij verschillende erkende factcheck-
organisaties. Dat hun argumenten gefactcheckt zijn, blijkt zowat de enige stelling die klopt.   

Meer lezen? Klik hier! 

Geen gevaccineerde Vlaming 

Op Facebook doet deze foto de ronde met de bood-
schap dat het om een Vlaming gaat die recent een 
coronavaccin kreeg. De man heeft duidelijk een aller-
gische reactie op zijn nek, borstkas en linkerschouder. 
Maar het gaat niet om een Vlaming. De foto is afkom-
stig van een Britse Facebookgroep. In die groep werd 
de foto gepost door een Britse man die beweerde de-
ze uitslag te hebben een dag na het krijgen van een 
injectie met het Pfizer vaccin. De man wil echter ano-
niem blijven en verklaart enkel dat hij ondertussen 
volledig hersteld is. Het is echter onduidelijk of het ef-
fectief om een bijwerking van het vaccin ging. Maar 
het is dus alvast geen Vlaamse man. 

Bron: Knack 

Italiaanse artsen hebben niet ontdekt dat coronadoden eigenlijk stierven 
door een bacteriële infectie 

Deze coronamythe gaat al even mee, namelijk sinds de eerste lockdown. De afgelopen dagen 
wordt ze echter weer lustig gepost en gedeeld. Italiaanse artsen zouden tijdens lijkschouwingen 
van mensen die stierven aan het coronavirus ontdekt hebben dat de doodsoorzaak eigenlijk een 
trombose veroorzaakt door een bacteriële infectie was. Een vaccin is dus volledig onnodig vol-
gens de post. De enige behandeling die nuttig zou zijn voor corona is het nemen van bloedver-
dunners en antibiotica. Deze claims werden in het voorjaar al weerlegd: corona is wel degelijk een 
virus en het Italiaanse Ministerie voor Volkgsgezonheid heeft in geen enkel rapport het tegendeel 
beweerd.  

Bron: Factcheck.Vlaanderen 

https://factcheck.vlaanderen/factcheck/website-stopworldcontrol-biedt-geen-gefactcheckte-info-aan
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-dit-is-geen-gevaccineerde-vlaming/article-longread-1704235.html
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/covid-19-niet-veroorzaakt-door-bacterie
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Checks van collega’s 

Zijn de Belgische coronavaccins halal en koosjer? 

Door: VRT NWS 

Heel wat Belgische moslims zitten met vragen over de coronavaccins. Daarom stuurde het Executief 
van de Moslims van België (EMB) deze week een persbericht uit. De boodschap? Tijdens de ramadan 
vormen de coronavaccins geen probleem. Toch beweren sommigen dat de vaccins niet halal zouden 
zijn.  

Meer lezen? Klik hier! 

Gratis mondmaskers uit apotheek waarschijnlijk niet schadelijk 

Door: Gezondheid en Wetenschap 

Drie Belgische industriefederaties trokken in juni 2020 aan de alarmbel over de 15 miljoen mondmas-
kers die gratis geleverd werden aan burgers via de apotheken. Ze zouden zilver- en titaniumdeeltjes 
bevatten wat een “risico vormt voor mens en milieu”.Op 24 februari 2021 volgde een advies van de Ho-
ge Gezondheidsraad om deze maskers voorlopig niet te gebruiken, uit voorzorg.  

Meer lezen? Klik hier! 

 

Fout in De Zevende Dag: vaccins zorgen niet voor hoge sterftecijfers 
in Israël 

Door: Saar van Olmen 

De landen die al het meest gevaccineerd hebben, hebben ook de hoogste sterftecijfers. Dat zei dr. Hil-
de De Smet in De Zevende Dag van 14 februari. Voor haar is dat reden genoeg om de vaccinatie voor-
lopig te stoppen en eerst een onderzoek te doen. Maar stoppen met vaccineren brengt natuurlijk ook 
mensenlevens in gevaar. En vooral: de hogere sterftecijfers komen door een derde coronagolf. Wij 
zochten uit hoe de vork in de steel zit. 

Meer lezen? Klik hier! 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/02/11/check-zijn-de-belgische-coronavaccins-halal/
https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/kunnen-mondmaskers-schadelijke-zilverdeeltjes-bevatten
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/vaccins-zorgen-niet-voor-hoge-sterftecijfers-in-israel
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Het vaccin van AstraZeneca beschermt niet slechts voor 60% 

Door: Knack 

Op Facebook uit een verpleegster haar teleurstelling over het feit dat ze het coronavaccin van Astra-
Zeneca krijgt. Dat zou slechts voor 60% beschermen, schrijft ze. Maar dat klopt niet. Het AstraZeneca-
vaccin beschermt voor 100% tegen ernstige covidsymptomen, ziekenhuisopname en overlijden en 
voor meer dan 80% tegen een milde covidinfectie.   

Meer lezen? Klik hier! 

Flashback 

Maskermode tijdens de Spaanse Griep? 

Zag je deze foto’s ook al op je Twitter of Facebook feed passeren? Volgens sommige populaire 
posts gaat het om verschillende vormen van mond– en neusbedekking tijdens de Spaanse Griep 
in 1918-1919. Niets is minder waar. De eerste foto zijn Canadese vrouwen in 1939 die een soort ke-
gelvormige gezichtsbescherming dragen tijdens een sneeuwstorm. In de tweede foto gaat het 
om een modetrend uit 1913, waarbij vrouwen hun sjaals droegen op een manier die geïnspireerd 
was door Turkse sluiers. En in de laatste foto zien we twee Amerikaanse vrouwen die een plastic 
beschermingshoes dragen. Die werden tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt om te bescher-
men tegen gasaanvallen maar werden later ook gedragen tegen laaghangende smog. Geen vin-
tage mondmaskermode dus. 

https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-het-vaccin-van-astrazeneca-beschermt-niet-slechts-voor-60/article-longread-1705039.html
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Memecorner 

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! 

 

Check ook zeker onze sociale media! 
Facebook                                             Twitter                                               Instagram 

Wil je zelf je steentje bijdragen aan de strijd tegen fake news & desinformatie? 
Steun ons dan met een gift en klik hier! 

Nog niet geabonneerd? 

mailto:info@factcheck.vlaanderen
https://www.facebook.com/FactcheckVL/
https://twitter.com/FactcheckVL?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/factcheck.vlaanderen/?hl=nl
https://factcheck.vlaanderen/bijdrage#steunons
https://factcheck.vlaanderen/nieuwsbrief

