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Beste factcheck fan, 

De winter staat voor de deur en dus starten de griepvaccinaties ook weer op. 
Maar is dat nodig? En kan je gevaccineerd worden tegen de griep én corona te-
gelijkertijd? Onze collega’s van Gezondheid en Wetenschap geven heel wat dui-
delijke antwoorden verderop in deze nieuwsbrief. 

Las je trouwens ook dat sommige medewerkers van de vaccinatiecentra niet lan-
ger juridisch beschermd zijn? (Dat klopt). 

En hoe zit het nu met de oversterfte in Europa het afgelopen jaar? Is die echt ho-
ger dan in het coronajaar 2020? (Ja, maar dat komt door de coronagolven van 
eerder dit jaar.) 

Of misschien las je de open brief van Factor V over immuniteit wel. We namen de 
brief eens goed onder de loep. Verdict? Heel wat overhaaste conclusies en niet 

    bewezen beweringen. 

     Veel leesplezier! 

Virale vergissingen! 

Anke De Cock 
Redacteur  
Foto: Ilse Fimmers 

Man op luchthaven vernielt geen QR-scanners voor coronapaspoorten maar “self check
-in” machines. 

Op Instagram circuleert een video waarin een Aziatische man in een luchthaven enkele machines stuk 
slaat met een bagagetas. Volgens de post en de comments gaat het QR-scanners voor coronapaspoor-
ten en speelden de feiten zich af in China. 

Maar de video dateert al van mei 2017 en werd gemaakt in Incheon International Airport. Dit is de 
grootste luchthaven van Zuid-Korea. Op dat moment was er helemaal nog geen sprake van een coron-
apandemie. De machines hebben dus niets te maken met het scannen van coronapaspoorten. Het 
gaat hier om “self check-in” machines. Passagiers kunnen die machines gebruiken om sneller in te 
checken voor hun vlucht. 

Volgens een artikel in een Zuid-Koreaanse krant was de man in de video dronken en vernielde hij op 
twee minuten tijd vijf van zo’n “self check-in” machines. Daarna viel hij ook een Taiwanese toeriste aan. 

Bron: Knack 

https://factcheck.vlaanderen/nieuwsbrief
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-deze-video-toont-niet-de-vernietiging-van-qr-scanners-in-china/article-longread-1791695.html
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Kindje van 7 maanden niet verlamd door corona-
vaccin. 

Het kindje op deze foto zou hebben deelgenomen aan 
“Pfizer-experimenten” voor het coronavaccin. Na het toedie-
nen van het vaccin zou het kindje volledig verlamd geraakt 
zijn. Althans, volgens een filmpje dat de ronde doet op Face-
book. 

Het filmpje is afkomstig van de website InfoWars, een ex-
treemrechtse complotsite uit Amerika. Als bewijs verwijst de 
website naar het TikTok-account van de moeder van de ba-
by. 

Op dat account zijn inderdaad filmpjes te vinden waarin de 
moeder uitlegt dat haar zoontje volledig verlamd raakte 
toen hij zeven maanden oud was. Volgens een MRI-scan zou 
de verlamming veroorzaakt zijn door een ontsteking van de 
ruggengraat. Op geen enkel moment verwijst de moeder 
naar Pfizer of het coronavaccin. Ook op de GoFundMe-
pagina die opgericht werd om geld in te zamelen voor stam-
celtherapie voor het kindje is er geen enkele verwijzing naar 
het coronavaccin terug te vinden. 

Het is ook hoogst onwaarschijnlijk dat het kindje een coro-
navaccin toegediend kreeg. Er is helemaal nog geen goed-
keuring van de Amerikaanse overheid om coronavaccins toe 
te dienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. 

Bron: Knack 

Video toont niet “techniek van 5G” maar Amerikaans legerwapen. 

Op Facebook verscheen recent een filmpje waarin een groep mensen geraakt wordt met een onzicht-
bare hittestraal, waarna de mensen wegrennen. Volgens de post met het filmpje gaat het over een 
demonstratie van “de techniek van 5G”. 

De techniek die gedemonstreerd wordt in het filmpje heet “Active Denial System”, of kortweg ADS, en 
is een wapen dat ontwikkeld werd door het Amerikaanse leger om mensen op afstand te houden. Dit 
wapen zendt elektromagnetische straling uit die een pijnlijk warmtegevoel veroorzaakt. 

5G maakt ook gebruik van elektromagnetische straling, maar op een veel lagere frequentie dan ADS.  
ADS gebruikt een frequentie van 95 gigahertz, voor 5G wordt 700 megahertz of 3,6 gigahertz gebruikt. 
Wetenschappers bevestigen ook dat er volgens het huidige onderzoek geen aanwijzingen zijn dat 5G 
gevaarlijk zou zijn voor de gezondheid. 

Bron: Knack 

https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-deze-baby-raakte-niet-verlamd-na-een-pfizer-experiment/article-longread-1791257.html
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-video-van-amerikaans-wapen-toont-niet-de-techniek-van-5g/article-longread-1790831.html
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Checks van Factcheck.Vlaanderen 

De open brief ‘Wat nu?’ van Factor V trekt overhaaste conclusies over im-
muniteit. 

Door:  Juliet Hoornaert 

In een open brief beweert de groep “Factor V” dat de immuniteit die je verkrijgt na besmetting met 
het coronavirus beter beschermt tegen het virus dan wanneer je gevaccineerd wordt. Ook de doeltref-
fendheid van vaccins zou significant dalen na verloop van tijd, met name door de nieuwe Deltavariant. 
Het klopt dat de bescherming van vaccins tegen besmetting na verloop van tijd kan verminderen, 
maar verschillende studies wijzen er ook op dat de bescherming tegen ernstige symptomen overeind 
blijft. Er bestaat ook weinig bewijs voor de stelling dat je na een besmetting beter beschermd zou zijn 
dan met een vaccin.  

Meer lezen? Klik hier! 

Geen bewijs dat Australische overheid internet uitschakelde om anti-
lockdownprotesten te verzwijgen. 

Door: Wolf France 

De afgelopen maand waren er in verschillende grote steden in Australië protesten tegen de geldende 
coronamaatregelen. Online circuleert de claim dat de overheid er het internet liet uitschakelen om die 
protesten te verdoezelen. Ook Nederlandstalige sites als Dissident pikten de bewering op, maar er 
blijkt weinig bewijs te bestaan dat het internet tijdens de betogingen uitzonderlijke hinder ondervond. 
En er bestaat al helemaal geen bewijs dat de overheid op deze manier aan censuur deed.   

Meer lezen? Klik hier! 

84 procent van coronasterfgevallen in Hamburgse studie wel degelijk te 
wijten aan COVID-19 

Door:  Moonray Grunewald 

“Slechts 1 procent van de onderzochte ‘Covid-sterfgevallen’ stierf uitsluitend aan corona”, beweert de 
alternatieve nieuwssite “Dissident”. Die informatie zou uit een onderzoek van het Universitair Medisch 
Centrum Hamburg-Eppendorf komen, maar de bewering in het artikel strookt niet met de resultaten 
van het onderzoek. Iets meer dan 84 procent van de overlijdens was wel degelijk te wijten aan COVID-
19, zo stelde de studie vast. Het onderzoek toont juist aan dat de meeste patiënten niet alleen mét, 
maar ook dóór Covid-19 overleden.   

Meer lezen? Klik hier! 

https://factcheck.vlaanderen/factcheck/open-brief-wat-nu-factor-5-trekt-overhaaste-conclusies-over-immuniteit
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/geen-bewijs-dat-australische-overheid-internet-uitschakelde-om-anti-lockdownprotesten-te-verzwijgen
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/84-procent-coronasterfgevallen-in-hamburgse-studie-wel-degelijk-te-wijten-aan-covid19
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Griepvaccinatie gestart, covid-vaccinatie kan gelijktijdig gebeuren.    

Door: Gezondheid en Wetenschap 

De griepvaccinatiecampagne is gestart. Behoor je tot een risicogroep voor griep? Laat je dan zeker 
vaccineren. Risicogroepen zijn 65-plussers, mensen met een chronische aandoening, personen met 
zwaarlijvigheid (BMI hoger dan 35), gezondheidswerkers, personen die in een instelling verblijven, 
zwangere vrouwen, en mensen die onder één dak wonen met risicopatiënten en met kinderen jonger 
dan 6 maanden. Het kan geen kwaad als je gelijktijdig een vaccin krijgt tegen COVID-19. De vaccins 
gelijktijdig toedienen (in 2 verschillende spieren) heeft geen impact op de bescherming tegen griep 
en tegen COVID-19.   

Meer lezen? Klik hier! 

Europese oversterfte bij 15- tot 74-jarigen gestegen, maar dat heeft niets te 
maken met  vaccinatiecampagnes  

Door: VRT NWS 

Op Facebook en Twitter gaat de ronde dat er dit jaar meer oversterfte is in Europa dan in het voor-
gaande coronajaar 2020. Vooral dan bij mensen tussen 15 en 74 jaar zouden de overlijdens toenemen. 
Er is inderdaad wat meer oversterfte in die leeftijdscategorie. Die stijging is grotendeels te wijten aan 
de coronagolven die we dit jaar gehad hebben, voor de vaccinatiecampagnes op volle kracht waren. 
Ondertussen is er geen sprake meer van zo'n stijging.  

Meer lezen? Klik hier! 

Sommige medewerkers vaccinatiecentra juridisch niet langer beschermd. 

Door: Knack 

Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft de medische 
noodwet niet verlengd. Volgens federaal parlementslid Kathleen Depoorter (N-VA) zijn veel vrijwil-
ligers in de vaccinatiecentra daardoor niet langer juridisch beschermd. Dat laatste klopt, zeggen speci-
alisten medisch recht.  

Meer lezen? Klik hier! 

 

Checks van collega’s 

https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/griepvaccinatie-gestart-covid-vaccinatie-kan-gelijktijdig-gebeuren
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/10/15/check-oversterfte/
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-sommige-medewerkers-vaccinatiecentra-juridisch-niet-langer-beschermd/article-longread-1788561.html


25/10/2021 Factcheck.Vlaanderen 5 

 

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

