
 

 

VIRALE VERGISSINGEN 

Geen Belgische hulpverleners in Oekraïne, wel gedoneerde brandweerpakken 

Na een luchtaanval in de Oekraïense hoofdstad Kiev bevrijdden hulpverleners bewoners uit een bran-
dend flatgebouw. Op beelden van die reddingsactie zijn brandweermannen te zien die pakken dragen 
met “Brandweer Lommel” op gedrukt. Er heerst heel wat onduidelijkheid over die pakken online. Vol-
gens sommigen gaat het om Belgische hulpverleners die naar Oekraïne zijn gegaan. 

De brandweermannen zijn wel degelijk uit Oekraïne afkomstig, en dus geen Belgen, maar dragen wel 
de echte pakken uit Lommel. In 2019 kreeg het brandweerkorps in Lommel een nieuwe uitrusting. De 
oude pakken werden via een goed doel geschonken aan het Oekraïense korps.  

Bron: VRT NWS 

Hallo iedereen, 

Klopt het dat 1 op de 3 Oekraïense vluchtelingen in Frankrijk eigenlijk geen Oekraïe-
ner is? 

Werden er in Oost-Oekraïne duizenden burgers vermoord? 

En daalde het aantal coronavaccinaties in Oostenrijk na de invoering van de vacci-
natieplicht? 

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

Anke De Cock 
Redacteur 

https://factcheck.vlaanderen/nieuwsbrief
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/03/14/oekraiense-hulpverleners-dragen-vesten-van-brandweer-lommel/


 

 

Beelden van “fake” lijkzakken niet afkomstig uit Oekraïne 

Bovenstaande screenshot is afkomstig uit een video die online de ronde doet. In het filmpje zijn 
“lijkzakken” te zien met lichamen in. Er is een Engelstalige voiceover te horen over de oorlog in Oe-
kraïne en in een band onderaan het scherm is te lezen dat het zou gaan om slachtoffers van de oor-
log. Maar tijdens het filmpje is duidelijk te zien dat een van de “lichamen” beweegt. Volgens heel wat 
mensen op sociale media is dit bewijs dat het nieuws over de oorlog van de afgelopen weken in 
scene is gezet. 

Maar de beelden zijn helemaal niet afkomstig uit Oekraïne. Het filmpje werd gemaakt in Wenen op 
4 februari 2022. Daar voerde de organisatie Fridays for Future een klimaatprotest die dag. De 
“lichamen” in de “lijkzakken” zijn dus gewoon levende klimaatactivisten tijdens een symbolische ac-
tie. 

De voiceover die in de video te horen is, is er achteraf op gezet. Het gaat om een verslag van een 
Amerikaanse journalist van 25 februari 2022. Ook de band onderaan de video is getrukeerd.  

Bron: Knack 

Virale tweets niet afkomstig van Russische journalis-
te 

Op 14 maart protesteerde een Russische journaliste, Marina 
Ovsyannikova, tegen de oorlog in Oekraïne tijdens een live-
uitzending op de Russische staatszender. De beelden gingen 
de wereld rond. Enige tijd later gingen ook enkele berichten 
op Twitter viraal, omdat ze afkomstig zouden zijn van het pro-
fiel van de journaliste. In de tweets zegt ze geen spijt te heb-
ben en roept ze het Russische volk op om op straat te komen. 

Maar het profiel is nep. Het profiel werd pas begin maart aan-
gemaakt. Tot kort voor het protest van Ovsyannikova had het 
profiel een gebruikersnaam die verwees naar een Amerikaan-
se journalist die gewond raakte in de Oekraïense stad Irpin.  
Tijdens de uren na het incident veranderde de account ook 
verschillende keren van gebruikersnaam. 

Op het officiële Facebookaccount van Ovsyannikova is een 
link te vinden naar haar Instagramaccount, maar geen verwij-
zing naar een Twitteraccount. 

Het Twitteraccount is ondertussen verwijderd. 

Bron: Knack 

https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-deze-beelden-van-valse-lijkzakken-werden-niet-in-oekraine-gemaakt/article-longread-1845055.html
https://www.knack.be/nieuws/factcheck/factcheck-nee-deze-tweets-zijn-niet-van-protesterende-russische-journaliste/article-longread-1846757.html


 

 

CHECKS VAN FACTCHECK.VLAANDEREN 

177 burgerdoden geregistreerd in Russische rebellenstaten afgelopen 5 
jaar, geen “duizenden” 

Door: Joachim Hoste 

Online circuleert een facebookbericht van een Nederlandse dame van Oekraïens-Russisch afkomst. In 
het bericht hoopt de Nederlandse dame op vrede tussen Oekraïne en Rusland. Ze verwijt het Westen 
wel hypocrisie omdat het niet zou tussenbeide gekomen zijn tégen Oekraïne. Zo zegt ze bijvoorbeeld 
dat in Oost-Oekraïne duizenden burgers vermoord werden zonder dat de wereld ernaar omkeek. We 
bekijken een aantal uitspraken.         

 

Vaccinatieverplichting in Oostenrijk tijdelijk opgeschort 

Door: Justine Viane 

Volgens de Nederlandse website Dissident zou de invoering van de verplichte vaccinatie in Oostenrijk 
geen effect hebben gehad op de vaccinatiegraad. In de hoofdstad Wenen zou de verplichting zelfs 
geleid hebben tot een daling. We kunnen vaststellen dat bij de aankondiging van de eerste lockdown 
voor ongevaccineerden, meer Oostenrijkers naar de vaccinatiecentra trokken. Sinds eind november 
zien we echter een daling in het aantal dagelijkse vaccinaties. Deze dalende trend zette zich ook ver-
der door na de inwerkingtreding van de verplichte vaccinatie op 5 februari.        

97,5% vluchtelingen die van Oekraïne naar Frankrijk komen, hebben Oe-
kraïense nationaliteit 

Door: Nele Baeyens 

In de Vlaamse krant PAL NWS verscheen een artikel waarin ze stellen dat 1 op 3 Oekraïense vluchtelin-
gen die aankomen in Frankrijk geen Oekraïener zou zijn. Ook Dries van Langenhove van Vlaams Be-
lang verkondigde dit nieuws in het Federaal Parlement en op sociale media. Dit klopt niet, volgens het 
Franse ministerie van Binnenlandse Zaken is 2,4 procent van de vluchtelingen die tussen 24 februari 
en 17 maart aankwam niet van Oekraïense afkomst. 

https://factcheck.vlaanderen/factcheck/177-burger-doden-geregistreerd-opstandige-russische-rebellenstaten-geen-duizenden-oekra%C3%AFne
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/vaccinatie-verplichting-corona-tijdelijk-opgeschort-oostenrijk
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/vluchtelingen-oekraine-frankrijk-oekraiense-nationaliteit-geen-1-op-3


 

 

Is er een verband tussen corona en oorsuizen?  

Door: Gezondheid en Wetenschap 

Op sociale media circuleert het bericht dat je na coronavaccinatie oorsuizen (tinnitus) kan ontwikke-
len. Ook wordt beweerd dat een corona-infectie bestaand oorsuizen kan verergeren. Wat is hierover 
geweten?      

 

Neen, foto's tonen geen inzinking van Macron na recent telefoongesprek 
met Poetin  

Door: VRT NWS 

Volgens nieuwszender Visegrád 24 heeft het Elysée foto's gepubliceerd van een ineengedoken Franse 
president Emmanuel Macron na een recent gesprek met de Russische president Vladimir Poetin. De 
beelden dateren in werkelijkheid van een eerder overleg tussen westerse leiders over de spanningen 
aan de Oekraïens-Russische grens, maar zijn wel van voor de Russische invasie. Ze werden genomen 
door de huisfotografe van het Elysée.       

 

CHECKS VAN COLLEGA’S 

Een nieuwe stap in de informatie-oorlog: president Poetin roept vrede uit 
in vervalste deepfakevideo 

Door: VRT NWS 

Een video van de Russische president Poetin die zijn soldaten oproept de wapens neer te leggen en 
de terugtocht in te zetten, gaat sociale media rond. Alleen, er is niets van aan. Het gaat om een deep-
fakevideo, verstuurd door een extreemrechtse Oekraïense activist. Bij deepfakes kun je met behulp 
van artificiële intelligentie een valse video echt doen lijken.       

 

https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/onduidelijk-verband-tussen-corona-en-oorsuizen
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/03/09/check-neen-macron-kreeg-geen-inzinking-na-telefoongesprek-met/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/03/17/deepfakevideo-van-poetin-gaat-het-internet-rond-welk-gevaar-sch/


 

 

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

