
 

 

VIRALE VERGISSINGEN 

Pop in ziekenhuisbed werd gefilmd in Canada in 
2020, niet Frankrijk in 2022 

Op Facebook doet een afbeelding de ronde van een pop 
zonder armen in een ziekenhuisbed. Bij het bed staan 
twee verpleegkundigen. Volgens de Facebookpost gaat 
het om een beeld uit een Frans tv-programma waarin de 
pop werd voorgesteld als een echte patiënt. In het bij-
schrift van de foto wordt gegrapt dat de Franse ziekenhui-
zen zo vol coronapatiënten liggen dat de verpleegkundi-
gen het zelfs te druk hebben de armen aan de pop vast te 
maken voor de media. 

Maar het beeld komt helemaal niet uit een recent Frans tv
-programma. De pop en verpleegkundigen werden ge-
filmd door een Franstalige Canadese tv-zender in 2020. 
De reportage werd gemaakt in Quebec, waar het dienst-
hoofd van Intensieve Zorgen van een ziekenhuis en enkele 
verpleegkundigen laten zien welke protocollen gevolgd 
worden bij de opname van een coronapatiënt. In het be-
gin van de reportage maakt het diensthoofd duidelijk dat 
de echte corona-afdeling niet toegankelijk is voor journa-
listen en dat het om een voorbeeld gaat, inclusief pop dus. 

De banner van de Franse nieuwszender werd later aan het 
beeld toegevoegd om mensen te misleiden. 

Bron: DPA 

Hallo iedereen, 

Klopt het dat de coronavaccins maar weinig bescherming bieden tegen infectie 
met de huidige varianten? Zijn ze dan nog nuttig? 

Kan mijn kind echt gevaccineerd worden zonder mijn toestemming? 

En is die virale foto van de Braziliaanse man en zijn vader in de jungle genomen in 
2021 of in 2015? 

Lees snel verder voor antwoorden op deze vragen, en meer. 

Anke De Cock 
Redacteur 

https://factcheck.vlaanderen/nieuwsbrief
https://dpa-factchecking.com/belgium/220110-99-653895/


 

 

Foto van man en vader in jungle wel recent 

We zagen allemaal de recente foto van de inheemse Brazili-
aanse man die zijn vader 6 uur lang door de jungle droeg 
om een coronavaccin te kunnen krijgen. Op sociale media 
beweren sommigen nu dat de foto helemaal niet recent is, 
maar al in 2015 werd gepubliceerd. In Google zijn er name-
lijk resultaten voor die foto met de datum 13 januari 2015. 

Maar Google toont helemaal niet de datum van de foto. De 
datum die op de screenshots te zien is, is de datum waarop 
de pagina gepubliceerd werd. Als er later nieuwe afbeeldin-
gen worden toegevoegd aan de pagina, verandert dit niets 
aan de datum die Google toont. 

In dit geval verscheen de foto op de pagina uit 2015 onder 
een rubriek “Recent nieuws”.  De foto stond dus wel op de 
oude pagina, maar er is helemaal geen link tussen de publi-
catiedatum van de pagina en de foto.  

De fotograaf bevestigt ook dat de foto pas vorig jaar geno-
men werd en werd pas voor de eerste keer gepubliceerd op 
2 januari 2022 op zijn Instagrampagina. 

Bron: DPA 

Joe Biden beweerde niet dat coronavaccinatie helpt 
tegen gevolgen van orkaan 

In een TikTok video die ook de ronde doet op Facebook lijkt 
de Amerikaanse president Joe Biden te beweren dat een co-
ronavaccinatie beschermt tegen de gevolgen van een orkaan. 
Sommigen interpreteren dit zelfs als een waarschuwing dat 
ongevaccineerden niet zouden geëvacueerd of geholpen 
worden. 

De video van Biden dateert van augustus 2020 tijdens een 
persconferentie over het Atlantische orkaanseizoen. Elk jaar 
verspreidt de Amerikaanse regering een reeks aanbevelingen 
voor dat orkaanseizoen. In 2020 werd ook specifiek gespro-
ken over het gevaar van dit orkaanseizoen tijdens de corona-
pandemie. Er zou immers een corona-uitbraak kunnen vol-
gen op een natuurramp, door de massale evacuaties, verblij-
ven in opvangcentra en een overbelasting van de ziekenhui-
zen. 

Biden raadde dus inderdaad coronavaccinatie aan als voorbe-
reiding op het orkaanseizoen. Niet omdat een vaccin je zou 
beschermen tegen een orkaan of omdat je anders niet geëva-
cueerd zou worden. Wel om ervoor te zorgen dat er geen 
dubbele crisis uitbreekt in de orkaangevoelige gebieden. 

Bron: Knack 

https://dpa-factchecking.com/netherlands/220113-99-698896/
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-joe-biden-heeft-niet-gezegd-dat-vaccins-helpen-tegen-de-directe-gevolgen-van-orkanen/article-longread-1816433.html


 

 

CHECKS VAN FACTCHECK.VLAANDEREN 

Nee, Boris Johnson zei niet dat 90 procent van de patiënten op intensieve 
zorg dubbel gevaccineerd is 

Door: Nele Baeyens 

Volgens verschillende online artikels zou de Britse premier Boris Johnson gezegd hebben dat 90 pro-
cent van de patiënten op intensieve zorg dubbel gevaccineerd is. Dat waren echter niet Johnsons 
woorden. Om de Britten aan te sporen een boostervaccin te nemen stelde de premier dat ‘90 procent 
van de patiënten op intensieve zorg geen boostervaccin hadden gekregen’. Maar niet iedereen zonder 
booster is dubbel gevaccineerd.       

 

CHECKS VAN COLLEGA’S 

Boosterprik coronavaccinatie ook effectief tegen omikron 

Door: Gezondheid en Wetenschap 

De omikronvariant van het coronavirus verschilt van de vorige varianten, waartegen de coronavaccins 
ontwikkeld werden. Dat doet twijfels rijzen over het nut van de boosterprik. De bescherming van de 
huidige vaccins tegen infectie met de omikronvariant van het coronavirus is beperkt, maar ze be-
schermen wel tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname door deze variant. Dat tonen de eerste Brit-
se studies. De boosterprik vermindert het risico op ziekenhuisopname met 88%. Wegens de hoge be-
smettelijkheid van omikron kan het aantal ziekenhuisopnames wel nog sterk oplopen. Het is dus ze-
ker zinvol om zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen een booster te geven.    

https://factcheck.vlaanderen/factcheck/boris-johnson-zei-niet-dat-90-procent-van-patienten-op-iz-dubbel-gevaccineerd-is
https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/boosterprik-coronavaccinatie-ook-effectief-tegen-omikron


 

 

Ja, Van Damme verwees naar bestaande studies die lage bescherming te-
gen omikron aantonen na eerdere besmetting    

Door: VRT NWS 

Er kwam kritiek op vaccinoloog Pierre Van Damme die in De Afspraak verwees naar enkele studies die 
zouden wijzen op een lage bescherming tegen de nieuwe Omikronvariant, ook voor wie al eerder co-
rona had. Volgens sommige Twitteraars was Van Damme niet duidelijk genoeg over de echtheid van 
die studies. Maar ze bestaan wel degelijk. Onder meer het gerenommeerde Imperial College London 
publiceerde er een.  Al zijn er geen studies bij kinderen zoals Van Damme deed uitschijnen.  

 

Kinderen worden enkel met schriftelijke toestemming of aanwezigheid 
ouders gevaccineerd 

Door: DPA Factchecking 

Meerdere Facebookgebruikers delen hetzelfde bericht van de website vaccinatieschade.be. Volgens 
dit bericht gaat de overheid bij de vaccinatie van kinderen tegen het coronavirus uit van impliciete 
toestemming van de ouders. Ouders die hun kinderen niet willen laten vaccineren moeten online of in 
het vaccinatiecentrum de weigering laten vastleggen. Anders zou hun kind automatisch gevacci-
neerd worden.  Dit klopt niet. Dit is enkel nodig wanneer beide ouders het onderling oneens zijn over 
de vaccinatie van hun kind.   

 

Geen bewijs dat er in Vancouver meer miskramen plaatsvinden door coro-
navaccins 

Door: Knack 

In een interview dat ook op Nederlandstalige Facebookpagina's wordt gedeeld, beweert een Canade-
se dokter dat er in de Canadese stad Vancouver veel meer miskramen plaatsvinden dan normaal. Dat 
klopt niet, tonen officiële cijfers. P-Magazine.   

 

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/12/22/er-zijn-wel-degelijk-studies/
https://dpa-factchecking.com/belgium/220104-99-584518/
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-geen-bewijs-dat-er-in-vancouver-meer-miskramen-plaatsvinden-door-coronavaccins/article-longread-1816429.html


 

 

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 

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/nieuwsbrief

