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De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard:
Ik lees de verklaring van mijn moeder voor.
“Begin februari 2021 belt mijn moeder dat mijn tante die nacht plotseling is overleden. Er waren geen
aanwijzingen of aanleidingen in de gezondheid van mijn tante om zo plotseling te overlijden. Zou het
met de eerste prik met het mRNA-vaccin van Pfizer te maken hebben? Eind januari was mijn tante van
90 jaar aan de beurt en op 2 februari werd ze aan het eind van de middag heel erg moe. Ze heeft
gekookt en samen met mijn oom gegeten, ’s avonds vroeg naar bed. Mijn oom kwam rond 5 uur in de
nacht terug van het toilet en ontdekte dat mijn tante overleden was.
De begrafenis was online en mijn moeder zag behalve zijn verdriet niets opmerkelijks aan mijn oom,
haar broer.
In de weken na de begrafenis is er veel telefonisch contact geweest tussen mijn oom en mijn ouders.
Over de vaccinatie met Pfizer werd niet gesproken. Mijn oom en mijn moeder zijn niet gevaccineerd in
hun jeugd. Hun ouders, mijn grootouders, waren daar tegen. Mijn ouders hebben mij als kind wel
laten vaccineren. Mijn oom bleef zijn hele leven veel meer achter de principes van zijn ouders staan
dan mijn moeder.
Er was behoefte om elkaar te ontmoeten, mijn oom vroeg het elk telefoongesprek. Mijn ouders een
uur rijden in de auto KON WEL maar MOCHT NIET i.v.m. de ‘1 persoon op bezoek maatregel’ en mijn
oom alleen op bezoek bij mijn ouders MOCHT WEL maar KAN NIET want hij rijdt geen auto. “Mam,
dan ga je alleen naar binnen” stelde ik voor, maar het werd van alle kanten “afgeraden”(lees
verboden).
Een verhuizing van mijn oom naar een tehuis met verzorging en indien nodig (later) verpleging werd
door de kinderen van mijn oom geregeld. “Het is daar kleiner maar mooi en ruim genoeg, je kunt
straks wel komen logeren” zei mijn oom tegen mijn moeder aan de telefoon.
Hij was blij met de verhuizing, ook omdat hij het slapen in de slaapkamer waar hij zijn overleden vrouw
had gevonden erg moeilijk bleef vinden ondanks het weghalen van mijn tante haar slaapplek.
Vrijdagmiddag 7 mei 2021 vertelde mijn moeder aan mij dat mijn ouders besloten hadden zaterdag 8
mei 2021 naar mijn oom van 93 jaar te gaan in het tehuis. Er zijn steeds meer verontrustende
berichten over mijn oom gekomen.
Eerst verzet, dwars, schelden zelfs, klagen zijn kinderen en nu gaat zijn lichamelijke gezondheid snel
achteruit. “Vraag of hij gevaccineerd is” was mijn advies aan mijn moeder, nadat mijn moeder haar
plannen om veel te vragen duidelijk maakte aan mij. Ze is oud-verpleegkundige, 87 jaar en gezond. Ik
vertrouw haar observaties.
Maandag 10 mei 2021 deed mijn moeder verslag van het bezoek. Mijn ouders zijn heel erg
geschrokken. Ze troffen mijn oom, flink afgevallen in gewicht, aan in een bloedhete benauwde kamer.
Hij herkende mijn ouders en sprak zoals ze van hem gewend zijn. Eén van zijn kinderen was aanwezig
en er werd vooral OVER hem gesproken. Mijn moeder stelde haar vragen: van voorheen amper
medicatie heeft mijn oom nu heel veel medicatie, o.a. morfinedrank 1x daags tegen

benauwdheidsklachten. Tijdens het bezoek van mijn ouders kwam een arts binnen en gaf mijn oom via
een spuit in de mond de morfinedrank, de tweede dosis die dag, zo werd verteld. Hij zou geklaagd
hebben over benauwdheid, maar mijn ouders zagen daar niets van. De arts bleef geruime tijd mijn
oom zijn hand wrijven, zéér opmerkelijk, mijn oom heeft zijn hele leven fysiek contact met anderen als
zeer onprettig ervaren. Hij schudde hooguit je hand. Drank innemen had hij zelf gekund.
Op de vraag of mijn oom gevaccineerd is werd geantwoord “al 2 keer met Pfizer”. Dat was nodig
geweest om in het tehuis te wonen.
Mijn vader is eerder weggegaan dan mijn moeder; de hitte in de benauwde kamer kon hij niet langer
verdragen. Mijn moeder wilde zo lang mogelijk bij haar broer blijven, ook omdat hij af en toe duidelijk
liet merken dat hij het niet overal mee eens is.
Tot een echt gesprek tussen mijn moeder en mijn oom is het niet gekomen, ze werden niet alleen
gelaten. Dat betreurt mijn moeder zeer.
Update: Mijn moeder vertelde dinsdag 17 mei 2021 dat ze wat langer telefonisch contact heeft gehad
met mijn oom vorige week. Hij vertelde dat het lichamelijk niet goed met hem ging maar het eten in
het tehuis is goed. Ze hoopt hem snel weer te zien en heeft het gevoel dat een bezoek snel moet
plaatsvinden. Volgens de arts en de kinderen van mijn oom duurt het leven van mijn oom niet lang
meer.”
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