
VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Arie Dirk Schreuders 

Geboortedatum: 30 oktober 1961 

Geboorteplaats: Geldermalsen 

De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Mijn vader, geboren op 19 mei 1929, was een kwieke oude baas. Op de hoge leeftijd van 91 jaar 

woonde hij zelfstandig met één keer per week huishoudelijke hulp. Hij was sociaal zeer actief met 

eetclubjes, de kerk en verenigingsleven. En tot op hoge leeftijd liep hij de vierdaagse in Nijmegen. In 

november 2019 is hij geïnterviewd en is te zien hoe fit en scherp hij nog was. 

Mijn vader raakte in maart 2020 in een sociaal isolement door de afgekondigde maatregelen. Ook 

heeft hij drie weken enorm gehoest. Naast zijn fysieke gezondheid ging ook zijn mentale gezondheid 

achteruit: Eenzaamheid! 

Door alle maatregelen werden zijn gezondheidscontroles door de huisarts telefonisch gedaan, de 

zogenaamde APK zoals mijn vader dat noemde. Door het contact op afstand was een goede diagnose 

door de huisarts niet mogelijk. Er werd dan gevraagd of het goed met hem ging, waarop mijn vader 

aangaf dat het wel ging. Hierdoor is bijvoorbeeld niet geconstateerd dat zijn bloeddruk naar beneden 

was gegaan, waardoor zijn bloeddrukverlagende medicijnen gestopt hadden moeten worden. 

Mijn vader was van de ‘oude stempel’ en volgde het reguliere nieuws op de NOS en via de krant De 

Gelderlander. Hij nam trouw aan wat er wordt gezegd, ook door zijn arts, de dominee en de politici op 

de TV. Ook leefde hij in een klein kringetje door het isolement. Hierdoor heeft hij besloten zijn (eerste) 

vaccinatie Pfizer te nemen, welke op 5 februari 2021 is toegediend. 

De ochtend na de vaccinatie belde mijn vader mijn zus dat hij geen kracht meer had; hij is over de 

grond naar zijn bureau gekropen om de telefoon eraf te trekken. Mijn zwager heeft hem bij aankomst 

opgeraapt en op de bank gezet en hij leek uitdrogingsverschijnselen te hebben. De dagen erna gaf 

mijn vader aan dat hij: 

1. Vermoeid was en zich niet lekker voelde; 

2. Hoofdpijn had; 

3. Volstrekt geen eetlust meer had, zijn smaak was ook veranderd; 

4. Spierslapte had, hij kon nauwelijks meer lopen; 

5.  Andere bijwerkingen werden later in het ziekenhuis geconstateerd. 

De huisarts heeft geconstateerd dat hij hartritmestoornissen had, waarna we met hem naar de 

cardioloog zijn gegaan. Uit de diagnose bleek dat zijn hart boezemfibrilleren heeft en dat een van zijn 

hartkleppen niet goed functioneerde. De conclusie van de cardioloog was dat hij op deze hoge leeftijd 

hier prima mee kon leven zonder ingrijpende operaties. Inmiddels was mijn vader flink afgevallen 

doordat de eetlust was verdwenen; hulp van een diëtiste hielp hierbij nauwelijks. 

Wij hadden inmiddels voor mijn vader een aantal hulpmiddelen geregeld zodat hij zelfstandig kom 

blijven wonen: 

1. Alarmknop 

2. Sleutelkastje aan de deur voor verpleegkundige bij een alarmoproep 



3. Rollator 

Na 6 weken, ongeveer half maart, is hij wat opgeknapt waarna hij ook nog zelf boodschappen heeft 

gedaan met de fiets aan de hand als ondersteuning. 

Wij hebben mijn vader kunnen ontraden een tweede vaccinatie te nemen. Hij wilde niet hetzelfde 

meemaken als na de eerste vaccinatie en heeft daarom het advies opgevolgd. Hij zag ook geen 

noodzaak, zoals door de overheid gepromoot, omdat hij toch nauwelijks aan ‘uitjes’ meer kon 

deelnemen. 

Op 16 april trof ik mijn vader wederom sterk verzwakt thuis aan. Geen eetlust, geen energie en vooral 

het missen van zijn sociale leven. De huisarts constateerde vervolgens dat hij een longontsteking en 

vocht achter de longen had. Mijn vader kreeg de keuze tussen behandeling met morfine of naar het 

ziekenhuis, hij koos voor het ziekenhuis. 

Ik heb hem naar de spoedeisende hulp gebracht waar de longontsteking en het vocht achter de 

longen werden bevestigd. Hij heeft toen antibiotica en zuurstof gekregen. 

Diezelfde avond is een bloedprop uit zijn been verwijderd nadat hij helse pijnen had gekregen en 

daarbij een volledige narcose gekregen. De dagen erna kreeg hij een delier, een acute verwardheid. 

Het lopen met een rollator ging moeizaam en hij is tweemaal gevallen, waarna uit een hersenscan 

bleek dat hij een aantal dagen/weken daarvoor een bloedprop in zijn hersens heeft gehad wat tot 

hersenbeschadiging heeft geleid. 

In ziekenhuis heeft hij twee maal een PCR-test moeten ondergaan en is hij éénmaal in isolatie 

geweest, wat bij vader heel veel angst heeft veroorzaakt. In totaal is mijn vader in totaal zes maal daar 

verplaatst geweest. Mijn vader kreeg inmiddels ook slikproblemen waardoor ook drinken bemoeilijkt 

werd. Ook kreeg hij vocht in zijn benen. 

Nadat de eerste longontsteking was verdwenen kreeg hij een tweede longontsteking waardoor hij niet 

naar het verpleegtehuis kon. Weer langer in het ziekenhuis terwijl zij daar niet de juiste ouderenzorg 

konden leveren. Mijn vader viel tussen het ‘wal en schip’, ons gezondheidssysteem faalt hier vind ik. 

Zo lang mogelijk thuis klinkt mooi, maar als er dan complicaties zijn is de zorg niet goed geregeld. 

Na meerdere malen aandringen bij de arts heb ik mijn vader op 12 mei 2021 naar het verpleegtehuis 

kunnen brengen, waar hij liefdevol werd begeleid. 

De tweede longontsteking kwam weer terug waarna de medicatie (antibiotica) niet meer lukte en hij 

pijn- en kalmeringsmedicatie heeft gekregen. Op 14 mei 2021 is hij vredig ingeslapen en op zijn 92e 

verjaardag begraven. 

Mijn vader is overleden aan ziektes die hij nooit eerder heeft gehad, zoals longontstekingen en  

bloedproppen. 

Leiderdorp 

22 mei 2021 

Voorgelezen en ondertekend, 

 

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

Arie Dirk Schreuders                                                                   Pieter Kuit 


