
 

 

VIRALE VERGISSINGEN 

Antenne die verwijderd werd in Peru had niets te 
maken met 5G 

Op Twitter circuleert een video waarin een communicatie-
mast wordt neergehaald door een kraan. Volgens de tweet 
zou het gaan om een 5G-mast in Peru. Daar zou de overheid 
beslist hebben om alle 5G-masten weg te halen omdat deze 
schadelijk zouden zijn voor de bevolking. 

Maar de mast heeft helemaal niets met 5G te maken. De 
beelden werden wel degelijk gemaakt in Peru, in de wijk Mi-
raflores in de Peruaanse hoofdstad Lima. Daar werd op 29 
november 2019 een illegaal geplaatste communicatietoren 
ontmanteld. 

De mast werd geplaatst zonder vergunning. Daarom besliste 
het lokale bestuur om de mast weg te halen en het bedrijf 
dat de mast geplaatst had te beboeten. De mast had niets te 
maken met 5G. De mast werd dus ook niet weggehaald om-
dat die schadelijk zou zijn. 

Meer nog, in juni 2020 liet het Peruaanse ministerie voor 
transport en communicatie weten dat er geen 5G-antennes 
aanwezig waren in Peru.  

Bron: Knack 

Hallo iedereen, 

Veroorzaken vaccins virusmutaties? 

Is er een verband tussen het apenpokkenvirus en het AstraZeneca-vaccin? 

Zorgen beelden op sociale media voor gerichte bombardementen in Oekraïne? 

En raakte het gezicht van popster Justin Bieber verlamd door het coronavaccin? 

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

https://factcheck.vlaanderen/nieuwsbrief
https://www.knack.be/factcheck/factcheck-nee-deze-video-toont-geen-ontmanteling-van-een-5g-antenne-in-peru/


 

 

Kledinglabels met noodkreten niet afkomstig van 
SHEIN-werknemers 

Een fotocollage met vermeende noodkreten van medewerkers 
van het Chinese modemerk SHEIN gaat viraal op sociale media. 
Op de foto’s zijn kledinglabels te zien waarop boodschappen 
als “help mij!”, “ik heb tandpijn”, of “ik heb je hulp nodig” te zien 
zijn. Volgens heel wat mensen proberen werknemers van 
SHEIN die uitgebuit worden zo hulp te krijgen van de buiten-
wereld. 

Maar dat klopt niet. Zo is het label met “ik heb je hulp nodig” 
gewoon opgesteld in gebrekkig Engels. Het gaat niet om een 
noodkreet maar om een knullige verwoording met advies om 
het kledingstuk te wassen. 

De foto van het label met “ik heb tandpijn” op circuleert al sinds 
2016. Er is geen bewijs dat het kledinglabel echt is of van SHEIN 
afkomstig is. 

Het kartonnen bordje met “help mij!” op werd door een Engels 
vrouw gevonden in kleding die ze bestelde uit de Filipijnen. 
Achteraan stond een naam en een telefoonnummer. De kle-
ding was afkomstig van een andere fabrikant. Waar het bordje 
vandaan kwam, is niet duidelijk. 

En een ander label met “help mij!” op, samen met de merk-
naam Romwe verwees gewoon naar de naam van het product: 
de “help mij!” bladwijzer. 

Bron: Knack 

Artikel over witte baby’s van nieuwswebsite VOX bestaat niet 

Online is hetze ontstaan over een artikel dat gepubliceerd zou zijn door de Amerikaanse nieuwsweb-
site VOX. Een screenshot van het artikel wordt veelvuldig gedeeld. De titel van het artikel luidt “Beste 
witte vrouwen: witte baby’s zijn witte suprematie”. Het artikel lijkt te zeggen dat het krijgen van wit-
te baby’s onderdeel is van witte suprematie, en dus racisme. Het artikel zou zijn geschreven door 
een transgender journaliste die voor VOX werkt, maar dan onder haar oude naam (ook wel deadna-
me genoemd) Todd VanDerWerff. 

Maar het artikel bestaat helemaal niet. De screenshot die verspreid wordt is gemanipuleerd. Zo klopt 
de layout van de screenshot niet met hoe echte artikels van VOX er uit zien. En ook het gebruik van 
de deadname van de journaliste klopt niet. VOX gebruikt haar huidige naam, Emily St James, of haar 
voormalige naam, Emily VanDerWerff.  

De afbeelding van het artikel circuleert al sinds 2019 en heeft St James al heel wat last bezorgd. Zo 
kreeg ze al doodsbedreigingen. Zelf ziet St James 4Chan als bron, een forum waar heel wat extreem-
rechtse complottheorieën woekeren.  

Bron: Knack 

https://www.knack.be/factcheck/factcheck-nee-shein-werknemers-slaken-geen-noodkreten-via-kledingetiketten/
https://www.knack.be/factcheck/factcheck-nee-dit-artikel-is-nooit-op-de-amerikaanse-nieuwssite-vox-verschenen/


 

 

CHECKS VAN FACTCHECK.VLAANDEREN 

Nee, coronavaccins “shedden” niet en veroorzaken geen hepatitis bij kin-
deren 

Door: Andreas Huysman & Nele Baeyens 

Verschillende alternatieve nieuwssites hebben recent artikels gepubliceerd rond zogenaamde shed-
ding. Dit is een fenomeen waarbij gevaccineerden deeltjes van het coronavaccin zouden afstoten. Ge-
vaccineerde ouders zouden deze deeltjes bijvoorbeeld doorgeven aan hun ongevaccineerde kinderen. 
Dit fenomeen zou volgens hen een rol spelen bij de onverklaarde leverontstekingen die recent opdo-
ken. Er is echter geen bewijs dat de vaccins “shedden” en daarbovenop is er nog geen duidelijke link 
gelegd tussen de vaccins en leverontstekingen.          

Justin Bieber zei niet dat hij gezichtsverlamming kreeg door coronavaccin 

Door: Hanna Piens 

Begin juni vertelde Justin Bieber in een Instagramvideo dat hij aan het zogenoemde syndroom van 
Ramsay-Hunt lijdt. Als gevolg van die infectieziekte is de helft van zijn gezicht verlamd. Nergens in de 
video zegt of insinueert Justin Bieber dat dit het gevolg zou zijn van het coronavaccin. En toch gaat 
die bewering rond op sociale media.            

Vaccins veroorzaken geen virusmutaties, maar sommige mutaties ont-
snappen aan immuniteit 

Door: Hanna Piens 

Online valt te lezen dat coronavaccins leiden tot nieuwe virusmutaties. Zelfs vaccinoloog Pierre Van 
Damme zou dit beweren. Van Damme heeft dit echter niet gezegd. Virussen zijn van nature voortdu-
rend in verandering. Zogenaamde mutaties vinden sowieso plaats en worden niet veroorzaakt door 
vaccinaties.  

https://factcheck.vlaanderen/factcheck/coronavaccins-shedden-niet-en-veroorzaken-geen-hepatitis-bij-kinderen
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/justin-bieber-zei-niet-dat-hij-gezichtsverlamming-kreeg-door-coronavaccin
https://factcheck.vlaanderen/factcheck/vaccins-veroorzaken-geen-virusmutaties


 

 

Apenpokken houden geen verband met het covid-vaccin van AstraZeneca  

Door: Gezondheid en Wetenschap 

Op sociale media, zoals Facebook, TikTok en YouTube, circuleren theorieën die de uitbraak van het 
apenpokkenvirus in westerse landen in verband brengen met de covid-vaccinatie, in het bijzonder het 
vaccin van AstraZeneca. Maar van een verband blijkt helemaal geen sprake.          

 

Hoe beelden op sociale media leidden tot een dodelijk bombardement op 
een Oekraïense tankfabriek      

Door: VRT NWS 

Russische vrijwilligers sporen de exacte locaties op van foto's en filmpjes uit Oekraïne die viraal gaan 
op sociale media, zodat die coördinaten voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt. Dat blijkt 
uit een onderzoek van VRT NWS. In minstens één geval leidde dat tot een dodelijk bombarde-
ment. Het ging om een tankfabriek in de Oekraïense hoofdstad Kiev.            

 

Nee, er zit geen foetusweefsel in smaakversterkers   

Door: Knack 

Verschillende berichten op sociale media stellen dat cellen van geaborteerde foetussen als smaakver-
sterkers in voedingsproducten worden gebruikt. Dat klopt niet. Een Amerikaans bedrijf dat smaakver-
sterkers produceerde, testte zijn producten op een cellijn die zijn oorsprong vindt in de niercellen van 
een foetus die in de jaren zeventig in Nederland werd geaborteerd. Maar in zo’n cellijn is geen foetus-
weefsel meer te vinden.             

 

CHECKS VAN COLLEGA’S 

https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/apenpokken-houden-geen-verband-met-het-covid-vaccin-van-astrazeneca
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/06/13/hoe-beelden-op-sociale-media-leiden-tot-een-bombardement-op-een/
https://www.knack.be/factcheck/factcheck-nee-er-zit-geen-foetusweefsel-in-smaakversterkers/


 

 

NIEUWSFLASH 

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? 

• "Het had waar kunnen zijn": zes lessen over fake news van VRT NWS-journalist Tim Verhey-
den 

• Herhaling werkt: Nederlandse onderzoeker bewijst dat herhaling van wetenschappelijke 
feiten wel degelijk meningen doet veranderen 

• Hoe herken je een deepfake video? Factcheck-platform Snopes deelt enkele tips 

• Sociale media tip! Vlaamse communicatiewetenschapster bestrijdt fake nieuws op Insta-
gram met informatieve memes 

• Wetenschap veroorzaakt soms zelf desinformatie: overdrijven van onderzoeksresultaten en 
vroegtijdig publiceren vaak aan basis van verkeerde interpretaties 

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
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/06/09/zes-inzichten-desinformatie-tim-verheyde/
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/06/09/zes-inzichten-desinformatie-tim-verheyde/
https://www.ru.nl/onderzoek/onderzoeksnieuws/ontkenners-wel-bereid-om-overtuigingen-bij-te-stellen
https://www.ru.nl/onderzoek/onderzoeksnieuws/ontkenners-wel-bereid-om-overtuigingen-bij-te-stellen
https://www.snopes.com/articles/423004/how-to-spot-a-deepfake/
https://www.instagram.com/anti_conspiracy_memewars/
https://www.instagram.com/anti_conspiracy_memewars/
https://www.niemanlab.org/2022/06/how-science-helps-fuel-a-culture-of-misinformation/
https://www.niemanlab.org/2022/06/how-science-helps-fuel-a-culture-of-misinformation/

