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De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard:
Waarom heeft u zich bij ons gemeld?
Wij hebben een dochter die door het AstraZeneca vaccin in het ziekenhuis is beland en naar aanleiding
daarvan heb ik het een en ander op Facebook gezet. Daar werd op gereageerd door een collega van
mij die via haar netwerk mensen wist te noemen die ons zouden kunnen helpen met letselschade e.d.
Zij noemden jullie organisatie. Twee advocaten zijn bij ons thuis geweest om hierover te praten en zij
zijn ermee aan de slag gegaan. Ik zag uw oproep en daarop heb ik toen gereageerd. Het leek mij zinvol
omdat ik graag wil dat er iets mee gedaan wordt.
Kunt u vertellen wat er is gebeurd?
Mijn dochter Lizette is 28 jaar. Zij is ziek geworden na vaccinatie met AstraZeneca. Zij studeert
archeologie in Leiden maar woont in Noordwijk. Omdat zij tijd over had naast haar studie is ze bij de
thuiszorg gaan werken als huishoudelijke hulp. Zij komt bij mensen aan huis. In het kader daarvan
kreeg ze een uitnodiging om een vaccinatie te halen bij de GGD in Leiden. Die kreeg zij van haar
werkgever, Alpha Zorg. Op 13 maart is zij het vaccin gaan halen. Dat was verder niets bijzonders. Op
22 maart is ze naar ons toe gekomen. Mijn andere dochter was toen bij ons, wat zij gezellig vindt. Na
haar werk kwam ze naar ons toe. Die nacht van 22 op 23 maart is zij ziek geworden. Ze kreeg last van
hoofdpijn en misselijkheid. Ook heeft zij veel moeten braken. Op dinsdag was dit ook nog zo. Dit was
verontrustend, dus hebben we de dokter gebeld. Wij moesten toen wachten op het coronaspreekuur.
Mijn vrouw vond de situatie dermate verontrustend dat zij 112 heeft gebeld. Er kwam toen een
ambulance. Deze heeft haar meegenomen naar het ziekenhuis in Veldhoven. Wij zijn er achteraan
gereden. Toen ik daar aankwam, hadden ze de onderzoeken al gedaan en vertelde de arts dat er niets
ernstigs geconstateerd was en dat ze weer mee naar huis mocht. Ik heb haar weer mee naar huis
genomen. Er werd ook nog geadviseerd een coronatest te doen. Dat hebben wij gedaan. De test was
negatief.
Wij hebben de vaccinatie genoemd bij de ambulanceverpleging.
Op woensdag was de situatie nog niet beter. We zijn toen naar de huisarts gegaan. Zij is toen
onderzocht, maar ondertussen had ze ook kramp in haar been gekregen. Mijn vrouw heeft benadrukt
dat ze het vaccin had gekregen. Ook hebben wij herhaald dat ze hoofdpijn had. Er werd echter niets
ernstigs geconstateerd. Wij werden naar huis gestuurd. Wij hebben een extra afspraak gemaakt voor
vrijdag, om te kijken of er aanleiding was om actie te ondernemen. Dat was niet het geval. Het leek
alsof ze iets opknapte. Die zaterdag zijn we nog een eindje wezen rijden en hebben we nog een film
gekeken. Ze ging vroeger naar bed dan wij. Toen wij naar bed gingen is mijn vrouw nog gaan kijken om
te checken hoe het met Lizette was. Ze stond toen naast haar bed omdat ze een washandje wilde gaan
halen vanwege haar hoofdpijn. Zij is toen in elkaar gezakt omdat de linkerhelft van haar lichaam
uitviel. Wat de oorzaak was, wisten wij toen niet. Mijn vrouw heeft weer 112 gebeld. Er kwam weer
een ambulance. Een van de medewerkers was dezelfde als de eerste keer. Deze medewerker zei dat
het waarschijnlijk stressgerelateerd was. De verpleegkundige is boven gebleven bij mijn dochter. Deze
verpleegkundige meldde op zeker moment dat ze toch naar het ziekenhuis moest. Lizette kon toen
niet meer lopen, waardoor we haar met zijn vieren naar beneden hebben moeten brengen. Zij is toen
in de ambulance gelegd, waar ze nog 15 minuten lang onderzocht is.
Eenmaal op het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven hebben ze meteen een scan gemaakt naar

aanleiding van de berichten. Toen wij aankwamen, kregen we te horen dat ze meteen naar Tilburg
moest (naar het Elizabeth Tweesteden Ziekenhuis), omdat er sprake was van een ernstige
hersenbloeding. Toen wij daar aankwamen, was er weer een scan gemaakt en kregen wij te horen dat
ze acuut geopereerd moest worden en dat er geen garantie was dat ze er goed uit zou komen. Wij
hebben vier uur gewacht op bericht dat ze door de operatie was gekomen. De operatie was niet zo’n
probleem en nam slechts een uur in beslag. Echter duurde het daarna nog drie uur voordat het stollen
van haar bloed op orde was. Daar hadden ze een hematoloog bij gehaald. Blijkbaar hebben ze Lizette
veel bloedplaatjes moeten toedienen om de bloeding in haar hoofd te stoppen.
De dag erna hebben ze Lizette opnieuw door de scan gehaald. Toen vonden zij ook embolieën in haar
longen. Deze zaten vrij hoog, waardoor ze daar geen last van heeft gehad. Dat was een probleem,
omdat embolieën behandeld moeten worden met bloedverdunners, wat het herstel van haar
hersenen zou kunnen belemmeren. Daarvoor heeft de hematoloog contact opgenomen met een
universitair ziekenhuis, waarna Lizette een speciaal medicijn kon krijgen. Dit is uiteindelijk gelukkig wel
goed gegaan.
Toen we een gesprek kregen met de IC arts, gaf hij toe dat het inderdaad het AstraZeneca vaccin
moest zijn geweest. Ze hadden nog niet alle onderzoeken binnen, maar hij vertelde ons dat het zeer
waarschijnlijk door het vaccin veroorzaakt is.
Onze dochter heeft haar 28e verjaardag op de IC gevierd en is nu sinds een maand aan het revalideren.
Tijdens de revalidatie heeft zij een angiografie gehad in het ETZ, om te kijken hoe de bloedvaten in
haar hersenen er nu aan toe zijn en of er misschien een andere oorzaak zou kunnen zijn. Die andere
oorzaak is niet gevonden. Wij weten dus vrij zeker dat de situatie door het vaccin is veroorzaakt. In het
ziekenhuis is met medicatie de werking van het vaccin zoveel mogelijk teniet gedaan. In het
revalidatiecentrum werd haar vervolgens nog gevraagd of ze haar tweede vaccinatie nog wilde. Dit
was haar echter door haar artsen afgeraden, dus heeft zij dit geweigerd.
Lizette heeft haar studie stop moeten zetten. Ook heeft Alpha Zorg haar contract stopgezet. Dit omdat
het niet duidelijk is hoe haar herstel zal verlopen. Ze kan inmiddels wel weer lopen en zelfstandig het
toilet bezoeken. Met haar linkerhand kan zij echter nog altijd niets. We hebben goede hoop dat er nog
veel herstel op zal treden, maar de arts heeft wel gezegd dat we rekening moeten houden met het feit
dat er blijvende schade zal zijn. Hoeveel schade en welke schade is nu nog niet te zeggen. Het is de
vraag of ze terug zal kunnen keren naar haar kleine appartementje met twee trappen. Er zijn dus erg
veel vragen over haar toekomst.
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