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Ongewenste effecten van het advies van de Gezondheidsraad m.b.t. vaccinatie met Astra op onze 
patiënten.  

 

Vrouw van 42 jaar met forse adipositas (BMI van 43) kwam emotioneel bij ons op vaccinatiespreekuur op 
de voor haar afgesproken tijd. Zij eiste haar vaccinatie met tranen in haar ogen. Ik wil mijn normale leven 
weer terug, ik ben nu doodsbang. Dan kun je toch niet weigeren?  

 

Man van 64 jaar met DM type 2 en reuma, heeft al een jaar zijn kleinkinderen alleen via de ramen 
gezien. Durft zijn vaccinatie na alle verhalen niet te halen en belt af. Hij had zo’n hoop dat hij over twee 
weken zijn kleinkinderen weer live zou kunnen zien. Ook na een motiverend gesprek van mijn assistente 
was hij toch niet over te halen. 

 

Vrouw van 53 met insuline afhankelijke diabetes en een angststoornis belt vanaf maart al wekelijks met 
de vraag of we haar gaan oproepen voor vaccinatie, durft sinds een jaar niet zelf naar winkels te gaan, 
vermijdt sociale contacten. Ze stond nu op de lijst voor vaccinatie maar ik mag haar nu niet vaccineren. 

 

Man van 48 jaar met ernstig astma, houdt uit angst voor corona zijn schoolgaande kinderen (beide nu in 
groep 3) al een jaar thuis van school. Hij was door mij opgeroepen als kwetsbare patiënt onder de 60, hij 
was zo intens blij dat hij gevaccineerd zou worden. Ik moet hem nu afbellen. 

 

Vrouw van 64, reuma en BMI 42, contactberoep, eigen bedrijf, werkt al een jaar niet vanwege het 
verhoogde risico om corona op te lopen tijdens haar werk. Zij zou komende week gevaccineerd worden 
maar durft het niet meer aan. 

 

Man van 57 jaar, staat al bijna een jaar op de wachtlijst voor een aneurysma-operatie. Hij is al twee keer 
opgeroepen maar wil pas geopereerd worden als hij gevaccineerd is. Het aneurysma groeit, ik had hem 
opgeroepen voor een vaccinatie volgende week zodat hij over een paar weken geopereerd kan worden. 
Ik zal hem moeten afbellen. 

 

Vrouw van 41 jaar met BMI 42 en een beschadiging aan de nekwervels waardoor ze absoluut niet op 
haar buik kan en mag liggen, sluit zich al een jaar op in huis uit angst voor corona, ik mag haar nu niet 
vaccineren. 

 



Man van 63 jaar met ernstig longfibrose en een trombosebeen in het verleden. Hij belt zijn vaccinatie af 
uit angst voor weer een trombose. Ik kan hem niet overhalen zich toch te laten vaccineren. 

 

Vrouw van 62 jaar, past al een jaar niet op haar kleinkinderen vanwege angst voor corona, heeft ze 
alleen via ZOOM gezien, en ze zwaaien voor haar raam. Ze belt haar vaccinatie af, wil per se geen Astra, 
wel een ander merk. Het is onduidelijk wanneer ze een ander vaccin kan krijgen. 

 

Man van 41 jaar met MS, nog geen zo ernstig dat hij door zijn specialist wordt gevaccineerd. Zijn 
echtgenote werkt in de zorg, ze zijn beiden al een jaar heel panisch voor corona, houden hun kleine 
kinderen weg van de opvang en van buurkinderen. Bij elk kuchje en elke snotneus doen ze weer een 
coronatest. Zijn echtgenote is nu gelukkig gevaccineerd, dat scheelt al iets. Hij had oh zo graag van de 
week het vaccin gehad om hun kinderen weer wat vrijheid en contact met andere kinderen te gunnen. 
Hij staat op mijn lijst voor vaccinatie, moet ik hem nu afbellen? 

 

Vrouw van 62 jaar met paniekstoornissen en depressie durft zich niet te laten vaccineren omdat het voor 
iemand die 3 jaar jonger is dan zij al onveilig is. 

 

Vrouw van 61 jaar, remedial teacher in het basisonderwijs, haar man is ernstig ziek en krijgt 
chemotherapie. Mevrouw heeft een hooglopend arbeidsconflict, ze wil alleen op afstand werken maar 
haar werkgever accepteert dat niet want ‘zij is niet ziek, en kinderen brengen covid niet over’. Ze was zo 
blij dat ze eindelijk geprikt zou worden! Maar nu durft ze niet meer, want als zij dood gaat door het 
vaccin heeft haar man niemand die voor hem kan zorgen. 

 

Een allochtoon echtpaar, 64 jaar en 63 jaar, beiden weigerden het vaccin na de eerste vaccinatiestop, 
want ze vonden het vaccin te gevaarlijk. Hun kinderen probeerden ze tevergeefs over te halen. Nu liggen 
ze beiden op de IC met Covid-19. 

 

Huisarts in Amsterdam West: er is maar 40% van de mensen tussen de 60 en 65 komen opdagen.  

Huisarts Amsterdam Noord: afgelopen weekend is maar 52% van de mensen tussen 60 en 65 jaar komen 
opdagen voor hun vaccinatie.  

Huisarts Amsterdam de Pijp: afgelopen weekend is maar 67% van de mensen tussen 60 en 65 jaar  
komen opdagen voor hun vaccinatie. 


