
VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Iris de Boer 

Geboortedatum: 24 oktober 1977 

Geboorteplaats: Wiesbaden (Duitsland) 

Beroep: reisagente en IT’er 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Ik kreeg mijn eerste Pfizer vaccinatie op 10 juni. Ik begon toen periodiek wat wazig te zien en kreeg 

restless legs. Ik ben toen naar de huisarts en de opticien geweest, maar die konden niets vinden. 

Ik kreeg mijn tweede prik op 15 juli. Daarna ging het mis. Ik kreeg hoofdpijn, mijn armen en benen 

gingen tintelen, ik kreeg spierkrampen, concentratieverlies, vermoeidheid, ik was mijn reuk en smaak 

kwijt, ik was duizelig, ik had diarree, verlies van controle over mijn blaas, mijn coördinatievermogen 

was weg, ik had geen korte termijn heugen, en ik had koortsaanvallen. Dit eindigde ermee dat ik met 

oncontroleerbare spasmen op de SEH terechtkwam. Ik was een bijrijder in mijn eigen lichaam 

geworden. De SEH zei dat het niet levensbedreigend was en stuurde mij naar huis. Ik ben toen naar de 

huisarts gegaan. Die vertelde mij dat dit vaccinatieschade was, maar dat daarnaar geen onderzoek 

wordt gedaan, dus dat hij niet wist wat hij voor me kon doen. Hij heeft mij wel een kalmeringsmiddel 

gegeven. Hij heeft mij doorverwezen naar de neuroloog. Die vertelde mij hetzelfde als de huisarts. 

Ik heb geen geschiedenis van epilepsie of andere klachten. Ik werkte 60 uur per week en sportte 20 

uur per week. De huisarts kende mij niet eens, maar nu zat ik plotseling in een rolstoel. Ik ben toen het 

internet af gaan speuren en kwam tot de conclusie dat klachten zoals de mijne ook optreden bij 

COVID-19. De gedachte kwam bij mij op dat mijn klachten misschien veroorzaakt werden door het 

spike-eiwit in het vaccin en dat wellicht medicatie die werkt tegen COVID-19 ook zou helpen tegen 

mijn klachten. 

Ik heb op een bepaalde manier ivermectine weten te bemachtigen. Dit heb ik zelf gedaan zonder 

tussenkomst van een arts. De dosering heb ik op internet gevonden. Ik ben begonnen dit te gebruiken 

en na tien dagen waren mijn klachten aanzienlijk verminderd. Ik kon uit de rolstoel, ik kan weer drie 

uur per dag werken en een uurtje wandelen. Daar is het herstel wel gestagneerd. Nog altijd heb ik 

soms last van uitvalsverschijnselen van bijvoorbeeld een arm of een oog. Ik slik het middel inmiddels 

bijna vijf maanden. Het irriteerde mij dat ik geen wetenschappelijke onderbouwing kon vinden voor 

ivermectine. Omdat ik mij zorgen maakte over eventuele schadelijke effecten, ben ik op een gegeven 

moment gestopt met het middel. Echter kwamen mijn klachten toen weer in alle hevigheid terug. 

Toen ben ik weer begonnen.  

Ik heb bij mijn huisarts gemeld dat ik ivermectine slik. Hij gaf aan dat hij er positieve verhalen over had 

gehoord. Helaas mag hij het mij dus niet off label voorschrijven.  

De neuroloog heeft mij verteld dat mijn klachten veroorzaakt worden door een zogenoemde 

functionele neurologische stoornis (FNS). Dat is blijkbaar een bijwerking van het Pfizer vaccin.  

Ik heb mijn klachten eveneens bij Bijwerkingencentrum Lareb gemeld. Ik heb hen gevraagd waarom 

FNS niet als mogelijke bijwerking vermeld wordt. Zij gaven toen aan dat zij alleen symptomen 

registreren, en geen diagnose.  

Ik heb mij laten vaccineren omdat het mij onmogelijk leek om mijn beroep als reisagente nog uit te 

voeren als ik het niet zou doen. Dit in verband met het overheidsbeleid en de QR codes. Ook heb ik 

vrienden en kennissen die erg ziek zijn geworden van het coronavirus en ik wilde anderen een 

dergelijke ervaring besparen. Ik hoopte dat het vaccin dat kon voorkomen. Echter, als ik mijn werk had 



kunnen blijven uitvoeren zonder vaccinatie, had ik het niet gedaan. Dan had ik met behulp van testen 

kunnen voorkomen dat ik anderen zou besmetten. Ik ben namelijk niet bang voor COVID-19; ik heb 

het zelfs gehad, als een van de eersten. Dat was drie keer hoesten en toen was het over. Echter waren 

er in mijn bloed geen antistoffen zichtbaar. 

Ik voel mij absoluut niet voldoende voorgelicht door de overheid voordat ik de vaccinatie haalde. 

Niemand heeft mij verteld dat wat mij is overkomen kon gebeuren. Er is mij wel gevraagd of ik ergens 

allergisch voor was en ik heb van tevoren een formulier moeten invullen over mijn medische 

geschiedenis. Op het moment dat ik mij liet vaccineren wist ik niet dat er, ook in de Verenigde Staten, 

zoveel meldingen waren van bijwerkingen door dit vaccin. Ik was er niet bang voor, omdat ik als 

reisagent al zo vaak gevaccineerd ben tegen verscheidene ziektes. 

Ik werk nu zoals gezegd nog maar drie uur per dag. Ook kan ik niet meer reizen. Dat doet mij veel, 

omdat ik dit voornamelijk deed als hobby en om geld in te zamelen voor een non for profit organisatie 

voor weeshuizen in Nepal. 

Ik wil erbij zeggen dat mijn huisarts, hoewel hij niet weet wat hij moet doen, er wel voor mij is en zijn 

best doet.   

Leiden 

11 december 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

………………………………………….     ……………………………………. 

Iris de Boer                                                                   Pieter Kuit 

 

 


