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 GENOEG THEORIE, NU ACTIE! 

Het is tijd om te bewijzen dat je de titel van ‘nepnieuwsdetective’ waard bent! 

De nieuwsdienst heeft dringend jouw hulp nodig, want er zijn heel wat 
 nieuwsberichten over corona  binnengekomen op de redactie. Sommige zijn waar, 
maar sommige ook niet. De journalisten weten niet wat te doen: jij moet hen helpen!

Aan jou om te bepalen welke berichten kloppen. Laat je speurneus eens goed werken 
en bewijs dat je een echte, betrouwbare nieuwskenner bent, een meester in het 
ontmaskeren van nepnieuws!

Bekijk nu de volgende video.

Wat is de verleidingskracht van nepnieuws over corona? En 
wat zijn de technieken die hiervoor gebruikt worden?

youtu.be/IarnvLfkPXM
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  OPDRACHT 

 a Neem de nieuwsberichten op de volgende kaartjes erbij.  
(Let op! Al deze berichten zijn door de makers van EDUbox samengesteld. Bron en 
datum moeten altijd eerst gecheckt worden, maar zijn nu dus allemaal fictief. Hier moet 
je geen rekening mee houden.) 
 a Lees de nieuwsberichten door.
 a Bespreek in groep of de nieuwsberichten ‘nep’ of ‘echt’ zijn. 
 a Ontmasker de nepnieuwsberichten. Gebruik daarvoor de 10 vuistregels op het 
volgende kaartje. Overloop ze allemaal.
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 HIER ALVAST IN HET KORT DE 10 VUISTREGELS: 

  01.  Is de titel neutraal?

  02. Wie is de auteur?

  03. Wat is de datum?

  04. Wie publiceerde het nieuws?

  05. Wat zijn de bronnen?

  06. Kloppen de links?

  07. Welke reden had de auteur?

  08. Wat zijn de vooroordelen?

  09. Hoe is de info voorgesteld? 

  10. Is er beeldmateriaal?
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 VENETIË
Dolfijnen gespot in Venetië tijdens lockdown
Het is bijzonder rustig in het anders met duizenden toeristen 
overspoelde Venetië. Door het coronavirus en de ingevoerde 
maatregelen van de Italiaanse overheid, is het doodstil in de straten 
en op het water in de stad.

Een leuk gevolg is dat de natuur ten volle profiteert van deze rust. Nu 
er geen gondels meer varen in de doorgaans drukke kanalen, is het 
water ineens glashelder en kan je de bodems van de waterwegen zien. 
Het krioelt er van de vissen en ook zwanen en aalscholvers duiken 
weer op in Venetië. Meer nog: voor het eerst sinds lang is er een 
bende vrolijke dolfijnen gezien langs de kades, zo blijkt uit filmpjes 
op Twitter.

Op het platform wordt enthousiast gereageerd. “Venetië heeft in 
lange tijd geen helder water meer gezien. Ook dolfijnen duiken nu 
weer op. De natuur heeft op de resetknop geduwd!”, zegt de Italiaan 
Gianluca De Santis op Twitter. 

 twitter.com/BANGWOOL_PD/status/1240234071701229568 

http://twitter.com/BANGWOOL_PD/status/1240234071701229568
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 TEMPERATUUR
Beschermt mooi weer je tegen het coronavirus?
Het coronavirus zou, net zoals de jaarlijkse griep, vooral 
de kop opsteken tijdens de koude wintermaanden. Maar 
de zomer is volop bezig en het virus blijft zich ongestoord 
verspreiden over de hele wereld. Wat is eigenlijk de 
relatie tussen corona en de temperatuur?

Het virus overleeft in warme gebieden
De wereldgezondheidsorganisatie WHO meldt dat 
volgens de huidige wetenschappelijke informatie het 
coronavirus overgedragen kan worden in elke regio. Dat 
betekent dat ook mensen in warme en vochtige landen 
niet immuun zijn.

Het virus sterft niet bij koude temperaturen
Het menselijk lichaam heeft in principe altijd een 
temperatuur tussen 36,5 en 37 graden Celsius, los van 
de weersomstandigheden of de buitentemperaturen. Er is 
dus geen reden om te geloven dat het koude weer het 

coronavirus kan stoppen. Integendeel, in gekoelde ruimtes 
lijkt het virus zelfs langer te overleven. In verschillende 
Europese vleesbedrijven zijn recent besmettingshaarden 
opgedoken, omdat de werknemers daar in koele ruimtes 
werken.

Conclusie
Warme temperaturen maken het virus niet dood, maar het 
lijkt wel beter te gedijen bij koudere temperaturen.
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 ZELFTEST



8

 5G
Corona is niet het gevolg van 5G-straling
Regelmatig duiken er berichten op waarin beweerd 
wordt dat straling afkomstig van 5G-masten het coro-
navirus veroorzaakt, maar dat is niet correct. Mensen 
krijgen de ziekte door contact met het virus, niet door 
straling.

Eén van de valse geruchten die de ronde doet, is dat het 
coronavirus niet toevallig in de Chinese stad Wuhan is 
uitgebroken, omdat het de eerste stad zou zijn met een 
5G-netwerk. Maar die theorie is niet waar, want Wuhan 
was niet de eerste stad waar 5G is uitgerold en de 
technologie was tezelfdertijd ook al actief in een 50-tal 
andere steden.

Volgens deze theorie zou het DNA in onze cellen de 
5G-straling opnemen en zo het coronavirus aanmaken. 
Er bestaat geen wetenschappelijk onderzoek dat aantoont 
dat menselijke cellen het coronavirus kunnen aanmaken. 
Het coronavirus kan immers niet door stralingen, maar 
enkel door contact met het virus via een besmet persoon 
ontstaan.

Levensgevaarlijk

Deze geruchten zetten ook mensenlevens op het spel. 
Activisten die denken dat het 5G-netwerk verantwoordelijk 
is voor de verspreiding van het coronavirus hebben op 
verschillende plaatsen in Nederland en het Verenigd 
Koninkrijk gsm-antennes in brand gestoken. Ook in Pelt, 
in de provincie Limburg, hebben vandalen een mast in 
brand gestoken. Omdat hierdoor het gsm-netwerk lokaal 
kan uitvallen, kunnen mensen in nood de hulpdiensten 
niet meer bereiken.

Experts denken dat mensen zo reageren omdat ze bang 
zijn. “Dat het nieuwe netwerk wordt uitgerold, komt heel 
veel in de media. Doordat men niet weet wat het precies 
is, is men veel banger”, zegt Guy Vandenbosch, professor 
Telecommunicatie aan de KU Leuven.
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 VACCIN OP KOMST
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 AEROSOLEN
Verluchten helpt besmetting voorkomen
Wanneer mensen die besmet zijn met het coronavirus 
hoesten of luider spreken, ademen ze aerosolen uit. Dit 
zijn kleine wolkjes of druppeltjes waarin het coronavirus 
zit. Eén zo’n wolkje doet niet zoveel kwaad. Maar als 
je in een gesloten ruimte zit met een ziek persoon, dan 
neemt het aantal aerosolen in de lucht snel toe, elke 
keer die persoon hoest of spreekt. Als iemand anders 
dan zo’n deeltje inademt, kan die besmet raken met het 
coronavirus.

Het is daarom belangrijk om gesloten ruimtes goed 
te verluchten. Dit is zeker het geval in kantoren en 
klaslokalen, waarin altijd meerdere mensen aanwezig 
zijn. Als je de deur en/of een raam openzet, dan vernieuwt 
de lucht zich in het lokaal om de paar minuten. Zo krijg je 
geen opbouw van aerosolen en is de kans veel kleiner dat 
mensen elkaar besmetten. 

Dit is ook de reden waarom activiteiten in de buitenlucht 
minder gevaarlijk zijn voor de verspreiding van het virus. 
Buiten is er altijd een toevoer aan verse lucht, waardoor 
de aerosolen zich veel moeilijker kunnen opstapelen.
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 MONDMASKERS
Zijn mondmaskers in de klas nuttig?
De Vlaamse regering heeft beslist leerlingen van het 
secundair onderwijs te verplichten een mondmasker te 
dragen in de klaslokalen, maar niet in de refter en op de 
speelplaats. In Nederland zijn ze dan weer niet verplicht 
in de klassen, wel op de gangen tussen de lessen door.

Op het eerste zicht vreemd, maar er zit wel een bepaalde 
logica in de Vlaamse beslissing. De achterliggende 
reden is dat op de speelplaats genoeg verluchting is, 
waardoor de kans op besmetting eerder klein is. En eten 
is gewoonweg onmogelijk als je een mondmasker draagt. 

Uit onderzoek blijkt wel dat de meeste besmettingen met 
het coronavirus binnenshuis gebeuren. Overdracht gebeurt 
voornamelijk door niezen, hoesten en handcontact. Door 
een mondmasker te dragen in de klas hou je alvast de 
druppeltjes tegen die vrijkomen door te niezen of te 
hoesten. Bovendien bescherm je zo de leerkracht.

Toch is er nog steeds onduidelijkheid over de precieze 
werkzaamheid van mondmaskers, want besmettingen 
helemaal uitsluiten doen ze niet. Daarom heeft men 
in Nederland besloten het dragen niet te verplichten 
in klaslokalen, omdat leerlingen al voldoende afstand 
houden als ze op hun stoel zitten. In de gangen en in 
praktijklokalen is er dan weer meer nauw contact. Daar 
is het dragen in veel scholen wel verplicht.
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 MIDDELTJES
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 BILL GATES
Bill Gates wil de wereldbevolking niet uitdunnen
Bill Gates lijkt wel de boeman van het jaar te zijn. 
Als je de berichten mag geloven, zou de oprichter van 
Microsoft verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van het 
coronavirus. Hij zou ook van plan zijn geweest hiermee 
de wereldbevolking uit te dunnen. Maar dat klopt niet.

De multimiljardair heeft jaren geleden al een organisatie 
opgericht die helpt met het bestrijden van ziektes 
wereldwijd, de Bill & Melinda Gates Foundation 
(BMGF). Onder meer het Pirbright Instituut heeft van 
BMGF geld gekregen voor onderzoek. Dit instituut 
heeft in 2015 een virus de naam ‘Coronavirus’ gegeven, 
waardoor sommigen nu denken dat zij het coronavirus 
hebben gemaakt. Maar wat dit instituut toen deed, was 
op zoek gaan naar een mogelijk vaccin voor dit virus, 
dat trouwens enkel kippen en andere boerderijdieren ziek 
kan maken.

Verder wordt verwezen naar een toespraak van Gates uit 
2015, waarin hij een pandemie voorspelt. Bovendien zou 
hij in 2019 een voorspelling hebben gedaan dat er “in 
het volgende jaar en een half 65 miljoen mensen zouden 
sterven tijdens een pandemie”. Dit cijfer is afkomstig uit 
een simulatie van een fictieve 
pandemie, uitgevoerd 
door een organisatie die 
geld krijgt van BMGF. 
Er werd echter duidelijk 
bij gezegd dat het geen 
voorspelling was, gewoon 
een computersimulatie.
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Oplossingen?

Wil je weten welk bericht goed en fout is? Na de opdracht 
kan je de antwoorden checken in dit filmpje!

nws.vrt.be/EDUbox-nepnieuws-nieuwsberichten 
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  DEZE UITBREIDING VAN DE EDUBOX NEPNIEUWS  
 KWAM TOT STAND IN SAMENWERKING MET VOLGENDE PARTNERS. 

 Co-funded by the European Union 

De project kwam tot stand met steun van het Internal Security Fund-Police van de Europese Unie.

De inhoud van dit project vertegenwoordigt enkel de visie van de makers. De Europese 
Commissie wijst elke verantwoordelijkheid af voor het gebruik van informatie uit dit project.


