
 

 

VIRALE VERGISSINGEN 

Foto van “Canadees truckersprotest” dateert van 
2019 en geen 50.000 deelnemende trucks 

Op sociale media circuleren foto’s en berichten over een 
protest van Canadese truckchauffeurs tegen verplichte 
coronavaccinatie. Volgens sommigen zouden er 50.000 
trucks op de baan zijn richting Ottawa, de hoofdstad van 
Canada. Foto’s zoals deze duiken op op Facebook als be-
wijs. 

Maar de foto toont helemaal niet het Freedom Convoy, 
zoals de protesterende truckers zichzelf noemen. Het gaat 
om een foto van een bijeenkomst aan een truckstop in 
Alberta, ongeveer 3500 km ten westen van Ottawa. Het 
evenement vond plaats in juli 2019, lang voor de corona-
pandemie. 

Ook de grootte van het konvooi is een overschatting. Bij 
aankomst in Ottawa op zaterdag 29 januari werden er een 
kleine 3.000 vrachtwagens geteld en enkele honderden 
gewone auto’s.  

Bron: Knack en VRT NWS 

Hallo iedereen, 

Zijn informatiecampagnes voor vaccins verboden in België? 

Wordt elk overlijden na een positieve coronatest geteld als een corona-overlijden? 

En waren de relschoppers in Brussel nu extreemlinkse manifestanten of 
“vermomde fascisten”? 

Lees snel verder voor antwoorden op deze vragen, en meer. Anke De Cock 
Redacteur 

https://factcheck.vlaanderen/nieuwsbrief
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-deze-foto-toont-geen-50-000-truckers-die-zich-kanten-tegen-vaccinatie/article-longread-1828275.html
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/01/28/canadese-truckers-rijden-naar-ottawa/


 

 

Inca’s offerden leiders niet aan hun goden tijdens 
epidemieën 

Online doet al een tijdje het gerucht de ronde dat de Inca’s, 
een historisch volk uit Zuid-Amerika, tijdens epidemieën 
hun leiders offerden aan hun goden. De claim circuleert 
vooral in groepen die kritisch zijn tegenover coronavaccina-
tie en coronamaatregelen, vaak met een knipoog naar de 
huidige pandemie. 

Het klopt dat Pre-Columbiaanse volkeren, zoals de Inca’s en 
de Azteken, mensenoffers brachten in tijden van crisis, zoals 
bij droogtes, oorlog, of slechte oogsten. Maar bij de Inca’s 
bestonden die offers vooral uit kinderen. Daar zijn heel wat 
archeologische vondsten van. Van de 13 leiders die de Inca’s 
hadden voor de komst van de Spanjaarden is er geen enkel 
bewijs dat zij geofferd werden. 

Daarnaast is er ook geen bewijs dat de Inca’s ooit te maken 
kregen met een epidemie. Ze waren zo geïsoleerd van de 
rest van de wereld dat het erg onwaarschijnlijk is dat ze 
vreemde ziektes opliepen. Het is pas later, na de komst van 
Columbus en andere ontdekkingsreizigers, dat de inheemse 
volkeren ziek werden doordat hun immuunsysteem niet 
bestand was tegen de Europese ziektekiemen. 

Bron: Knack 

Japan schafte vaccinatieplicht niet af, want die was 
er nooit 

Een tweet van Pieter Loridon, een voormalig bastketbalspeler 
en Vlaams mediagezicht, circuleerde de afgelopen dagen op 
sociale media. In de tweet zien we een screenshot van een 
artikel dat beweert dat Japan de vaccinatieplicht voor corona-
vaccins afschafte en waarschuwingslabels voor myocarditis 
op de vaccins liet aanbrengen. 

Dat Japan de vaccinatieplicht afschafte klopt niet. Er was he-
lemaal geen vaccinatieplicht in het land. Coronavaccinatie is 
er vrijwillig. 

Het klopt wel dat Japan de waarschuwing voor myocarditis, 
een ontsteking van de hartspier, in de bijsluiter van de vaccins 
liet toevoegen. Dat is ook bij ons in België het geval. Myocar-
ditis is een gekende bijwerking van de coronavaccins, maar 
een erg zeldzame bijwerking. Eind mei 2021 waren er 176 ge-
vallen van myocarditis als bijwerking van de coronavaccins 
gekend, op een totaal van 221 miljoen toegediende dosissen.  

Bron: Knack 

https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-de-inca-s-offerden-hun-leiders-niet-tijdens-epidemieen/article-longread-1825253.html
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-japan-schafte-verplichte-covidvaccinatie-niet-af-ze-was-niet-verplicht/article-longread-1826209.html


 

 

CHECKS VAN FACTCHECK.VLAANDEREN 

Informatiecampagnes voor vaccins niet verboden in België 

Door: Justine Viane 

Een recente Facebookpost stelde dat reclame voor medische behandelingen verboden is België. Ook 
vaccinatiecampagnes tegen COVID-19 zouden onderworpen zijn aan dat verbod, suggereerde de post. 
Het klopt dat publieksreclame voor geneesmiddelen op voorschrift verboden is. Maar informatiecam-
pagnes voor vaccinatie, georganiseerd door de overheid, worden niet als publieksreclame beschouwd. 
Ze vallen dus ook niet onder het verbod.        

 

CHECKS VAN COLLEGA’S 

Enkel wie overlijdt aan ziekte COVID-19, wordt als corona-overlijden geteld 

Door: Nele Baeyens 

Online circuleert de stelling dat iedereen die overlijdt na een positieve coronatest automatisch als co-
rona-overlijden wordt meegeteld, ongeacht de doodsoorzaak. Dat zou een richtlijn van de WHO zijn. 
Dat klopt niet helemaal. Enkel wie ook daadwerkelijk ziek wordt van het coronavirus en dan overlijdt 
aan die ziekte, wordt meegeteld. Dat is ook in België het geval.     

Is de immuniteit na covid-19 beter dan na vaccinatie? 

Door: Gezondheid en Wetenschap 

De immuniteit nadat je covid-19 hebt doorgemaakt zou volgens sommigen sterker zijn dan na covid-
vaccinatie. Er zijn er zelfs die zich opzettelijk besmetten om een natuurlijke immuniteit tegen het virus 
te bekomen. Is dat wel verstandig?      

 

https://factcheck.vlaanderen/factcheck/informatiecampagnes-voor-vaccins-niet-verboden-in-belgie
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/enkel-wie-overlijdt-aan-covid19-wordtalscorona-overlijdengeteld
https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/is-de-immuniteit-na-covid-19-beter-dan-na-vaccinatie


 

 

Er is geen bewijs dat de QR-code aan je bankrekening wordt gekoppeld. 

Door: Knack 

Een screenshot van een document veroorzaakt ophef op sociale media. De Nederlandse regering lijkt 
een plan te hebben om de QR-code te koppelen aan persoonsgegevens zoals je bankrekening. Dat 
klopt niet. Het gaat over een document dat niets te maken heeft met de QR-code.    

Nee, De Telegraaf schrijft niet dat er placebo's zijn uitgedeeld tijdens de 
coronavaccinatiecampagne 

Door: Knack 

Volgens een Facebookbericht zou De Telegraaf schrijven dat er placebo's zijn uitgedeeld tijdens de 
coronavaccinatiecampagne. Dat klopt niet. De Nederlandse krant bracht een artikel over bijwerkingen 
die werden gemeld door mensen die een placebo kregen, maar dat ging over de klinische proeven 
voor de kandidaatvaccins, niet over de publieke vaccinatiecampagne.    

 

Nee, extreemlinkse relschoppers op coronabetoging in Brussel waren 
geen vermomde fascisten   

Door: VRT NWS 

Na de coronabetoging in Brussel circuleren geruchten dat de extreemlinkse manifestanten die nadien 
de rellen begonnen, eigenlijk vermomde fascisten waren. Dat klopt niet: het ging wel degelijk om le-
den van Le Bloc Lorrain, een linkse, anarchistische groepering uit Frankrijk die wel vaker gewelddadig 
te werk gaat.   

 

https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-dit-is-geen-bewijs-dat-de-qr-code-aan-je-bankrekening-wordt-gekoppeld/article-longread-1824883.html
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-de-telegraaf-schrijft-niet-dat-er-placebo-s-zijn-uitgedeeld-tijdens-de-coronavaccinatiecampagne/article-longread-1828037.html
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/01/24/relschoppers/


 

 

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

