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Dag beste factcheck fan, 

Zat jij de afgelopen dagen ook juichend voor de buis voor het EK voetbal? Dan 
zag je ongetwijfeld de verschrikkelijke beelden van Christian Eriksen, de Deense 
voetballer die in elkaar zakte tijdens de match. En misschien las je dan ook dat 
die tragische gebeurtenis veroorzaakt werd door het coronavaccin dat hij recent 
kreeg. Dat gerucht deed immers de ronde als een lopend vuurtje op Facebook 
en Twitter. Maar dat klopt helemaal niet. Eriksen kreeg helemaal nog geen vac-
cin. Hoe we dat weten lees je verderop in onze nieuwsbrief. 

Misschien las je, tijdens de pauzes uiteraard, ook wel dat er in Nederland bankjes 
gereserveerd zijn voor gevaccineerden. (Da’s niet waar.) 

Of dat roken je beschermt tegen zware COVID-19 symptomen. (Integendeel.) 

Of dat er in Mexico een wondermedicijn gebruikt wordt tegen het coronavirus. 
    (Spijtig genoeg niet.) 

    Kortom, we hebben weer heel wat corona-onzin en factchecks voor je verza- 
    meld. Zo heb je iets om te lezen tussen de wedstrijden door. ;-) Veel leesplezier! 

Virale vergissingen! 

Anke De Cock 
Redacteur  
Foto: Ilse Fimmers 

Strandfoto is geposeerd en niet recent 

Tijdens de mini-hittegolf van vorige week postte Filip 
Dewinter een foto op Facebook van een koppel op het 
strand, met de commentaar dat een beeld meer zegt 
dan duizend woorden. Op de foto zijn een man en een 
vrouw te zien. De man draagt enkel een zwembroek, ter-
wijl de vrouw een chador draagt, een Perzisch gewaad 
dat het hele lichaam bedekt behalve het gezicht. Hier-
mee lijkt Dewinter te impliceren dat het gaat om een 
koppel dat op dat moment, bij temperature van meer 
dan 35 graden, zo gekleed ging. 

Dit klopt echter niet. De foto werd helemaal niet recent 
genomen, maar in 2017. Het gaat om een onderdeel van 
een fotoreeks door een Nederlandse fotografe, Jaimy 
Gail. Met de reeks, die ‘Normaal Doen’ heet, wil ze onder-

zoeken wat ‘normaal’ is in de Nederlandse maatschappij en mensen doen reflecteren over waar 
onze normen en waarden vandaan komen. Op haar Instagrampagina nodigt ze mensen uit om 
zelf te beslissen of ze het koppel op de foto ‘normaal’ vinden. De man op de foto is trouwens haar 
toenmalige partner. De identiteit van de vrouw is onbekend.  

Bron: DPA 

https://factcheck.vlaanderen/nieuwsbrief
https://dpa-factchecking.com/belgium/210617-99-30553/
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Winkelkarretjes zijn geen protest tegen 
mondmasker in Rusland 

Een lid van de Nederlandse groep Viruswaarheid 
postte een fotocollage op Facebook waarop volle 
winkelkarretjes te zien zijn die achtergelaten wer-
den. Volgens het bijschrift gaat het om een pro-
testactie in Rusland: wanneer mensen gevraagd 
wordt een mondmasker te dragen, laten ze hun 
volle winkelkar achter en vertrekken ze uit de win-
kel. 

In werkelijkheid gaat het hier om foto’s uit Frank-
rijk, zoals ook af te leiden is uit enkele Franse bor-
den en opschriften op de foto’s. Op 1 mei, een nati-
onale feestdag, waren in een supermarkt in het 
Franse Frejus enkel zelfscankassa’s geopend. Hier-
door werden de wachtrijen aan de kassa’s erg 
lang. Heel wat mensen lieten hun volle winkelkar-
retjes dan ook achter en vertrokken weer zonder 
hun boodschappen. Het ging dus helemaal niet 
om een protestactie tegen de coronamaatregelen. 

Bron: DPA 

Nederlandse bankjes niet gereser-
veerd voor gevaccineerden. 

Op Facebook doet een foto de ronde van een 
bankje in de Nederlandse stad Utrecht. Op het 
bankje hangt een sticker die lijkt aan te geven 
dat enkel mensen die al een coronavaccin kre-
gen mogen plaatsnemen op het bankje. De 
sticker ziet er professioneel uit en er staan ook 
officiële logo’s op de sticker. Op Facebook 

wordt de sticker gelinkt aan de Jodenster en als bewijs voor “een nieuwe Apartheid” gezien. 

De sticker is echter helemaal niet officieel. Een woordvoerder van de burgemeester van Utrecht 
bevestigt dat de sticker, en dus de foto, wel degelijk echt is maar deze is helemaal niet afkom-
stig van de Nederlandse of Utrechtse overheid. De sticker dook op op enkele bankjes in een wijk 
maar werden meteen verwijderd door de stad. Voorlopig is het nog niet duidelijk wie de sticker 
dan wel maakte en verspreidde. In elk geval klopt het dus niet dat er bankjes of plaatsen gere-
serveerd zouden zijn voor gevaccineerden. 

Bron: Knack 

https://dpa-factchecking.com/netherlands/210615-99-00836/
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-niet-enkel-gevaccineerden-mogen-op-deze-bankjes-zitten/article-longread-1748477.html
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Checks van Factcheck.Vlaanderen 

Je mag wél nog vliegen na een vaccinatie. 

Door: Romy Volders 

Met de zomer voor de deur circuleert er een gerucht op sociale media: nadat je bent gevaccineerd, 
zou je binnenkort niet meer met het vliegtuig mogen reizen. De gegeven reden is dat je door te vlie-
gen alleen al meer kans hebt op een trombose en dat het vaccin dit risico vergroot, een risico dat 
vliegtuigmaatschappijen niet zouden willen nemen. Brussels Airlines en Airlines for Europe lieten al-
vast aan onze redactie weten dat zulke restricties niet op tafel (zullen) liggen.      

Meer lezen? Klik hier! 

Christian Eriksen was niet gevaccineerd: hartaanval ongerelateerd 
aan coronavaccin. 

Door: Hannelore De Raeve 

Tijdens de EK-match Denemarken-Finland van zaterdag 12 juni valt de Deense voetballer Christian 
Eriksen plots neer. Terwijl het publiek toekijkt, wordt hij minutenlang gereanimeerd. Hij komt uitein-
delijk terug bij bewustzijn en wordt naar het ziekenhuis gebracht. Zijn toestand is intussen stabiel. 
Quasi onmiddellijk werd op sociale media gespeculeerd dat een coronavaccin de hartaanval veroor-
zaakte. Daar blijkt niets van aan: Eriksen kreeg geen coronavaccin.   

Meer lezen? Klik hier! 

https://factcheck.vlaanderen/factcheck/je-mag-wel-nog-vliegen-na-een-vaccinatie
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/christian-eriksen-was-niet-gevaccineerd
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Roken beschermt niet tegen ernstige covid-19, integendeel.  

Door: Gezondheid en Wetenschap 

Wetenschappelijk onderzoek toonde bij het begin van de coronacrisis aan dat roken bescherming kon 
bieden tegen ernstige covid-19. Nicotine zou verhinderen dat te veel virussen in de cellen binnendrin-
gen bij besmetting. De onderzoekers van deze studies, die veel aandacht kregen in de pers, vergaten 
helaas te vermelden dat ze financiële banden hadden met de tabaksindustrie. Om die reden werd een 
artikel ingetrokken.    

Meer lezen? Klik hier! 

Geen bewijs dat Ivermectine aantal coronadoden in India en Mexico 
spectaculair deed dalen 

Door: Knack 

Volgens een artikel op de Nederlandse website Xandernieuws zou het aantal coronadoden in India en 
Mexico spectaculair zijn gedaald door het toedienen van het medicijn Ivermectine aan covidpatiënten. 
Daarvoor bestaat echter geen bewijs.     

Meer lezen? Klik hier! 

Checks van collega’s 

Waarom de Neurenbergcode niets te maken heeft met de vaccinatie-
campagne.  

Door: Gezondheid en Wetenschap 

De coronavaccinatie is uitgebreid getest en goedgekeurd, en niet verplicht. Toch beweren vaccin-
kritische stemmen dat de vaccins experimenteel zijn, en de bevolking er geen expliciete toestemming 
voor heeft gegeven. De vaccinatiecampagne zou daarom een wetenschappelijk experiment zijn, in 
strijd met de Neurenbergcode. Dat is een reeks principes voor ethisch onderzoek bij mensen en die-
ren. Maar de vergelijking tussen de Neurenbergcode en de coronavaccinatie gaat niet op.     

Meer lezen? Klik hier! 

https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/roken-beschermt-niet-tegen-ernstige-covid-19-integendeel
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-geen-bewijs-dat-ivermectine-aantal-coronadoden-in-india-en-mexico-spectaculair-deed-dalen/article-longread-1745511.html
https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/waarom-de-neurenbergcode-niets-te-maken-heeft-met-de-vaccinatiecampagne
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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 

In coronatijden is onzin weerleggen levensbelangrijk. 
Help ons een muur te bouwen tegen desinformatie. 

Steun ons met een geldsteentje. 

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

