
VERKLARING VAN VERHOOR VAN GETUIGE-DESKUNDIGE  

Naam: Jasper van Eck 

Geboortedatum: 1 februari 1974  

Geboorteplaats: Breda 
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De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Wij zijn vandaag hier om te vertellen wat ons ongeveer een maand geleden is overkomen. 

De centrale persoon in dit verhaal is onze moeder Annemiek van Eck. Ze is 74 jaar en sinds 1 januari jl. 

weduwe, maar ondanks het verse verdriet heeft ze zin in de toekomst. Ze is energiek en sportief en zit 

in allerlei clubjes.  

Tennissen en wandelen gaan altijd door, ook in de periode dat ze getroffen wordt door borstkanker. 

Begin 2020 worden er kwaadaardige cellen gevonden en ondergaat ze een periode van chemokuren. 

Ze krijgt hierbij 3 vloeistoffen toegediend via een port a cath: een infuus. Eén van de vloeistoffen is 

chemo, de andere twee heten Pertuzumab en Trastuzumab. Ze is in juli 2020 schoon verklaard, maar 

deze laatste twee medicijnen moeten zorgen dat de cellen in bedwang gehouden worden en zal ze de 

rest van haar leven elke 3 weken toegediend krijgen.  

Op woensdag 14 april 2021 krijgt ze deze immuuntherapie weer. Zoals elke keer heeft ze nog een paar 

dagen last van een vervelende bijwerking: diarree. Ze weet hier inmiddels mee om te gaan en laat zich 

niet tegenhouden om op maandag 19 april te gaan tennissen. Op de fiets gaat ze hierna naar de GGD-

vaccinatielocatie om haar eerste injectie met het vaccin BioNTech/Pfizer te halen.  

‘Als ze het tijdens je slaap zouden doen, zou je het niet eens merken!’ appt ze ’s avonds nog om 22 

uur, als antwoord op de vraag of het gelukt is met het vaccin. 

De volgende dag krijgen we geen reactie op onze appjes. Ook de vaste huistelefoon neemt ze niet op. 

Jasper heeft er geen goed gevoel bij en gaat tegen tien uur ‘s avonds kijken wat er aan de hand is. Hij 

vindt haar levenloos in bed.  

De schouwarts constateert dat ze in de nacht van 19 op 20 april is overleden, enkele uren na de 

toediening van het vaccin. De tegenstelling met de actieve vrouw van een dag eerder is zo groot, dat 

wij onmiddellijk vermoeden dat de vaccinatie invloed heeft op haar plotselinge dood. We geven 

opdracht haar lichaam te onderzoeken en dan vooral te kijken of de combinatie van haar 

immuuntherapie met het Pfizer-vaccin de doodsoorzaak kan zijn.  

Inmiddels hebben we een voorlopig obductieverslag, waarin een uitwendige en een inwendige 

inspectie zonder bijzonderheden omschreven staan en een conclusie zonder duidelijke doodsoorzaak. 

Waar wij ons vooral over verbazen, is dat de GGD als losstaande organisatie opereert, zonder 

samenwerking met de afdeling oncologie van het ziekenhuis. De oncoloog geeft zelfs aan niet te 

weten wanneer de oproepen plaatsvinden en welke gezondheidsvragen op het formulier gesteld 

worden.  

Het is niet onze bedoeling om angst te zaaien voor het vaccin, maar wij zijn wel bang dat deze dood 

niet nodig was. We willen antwoorden op onze vragen, maar deze krijgen we vooralsnog nauwelijks 

van de medici, niet van de GGD en niet van de politiek. Men lijkt het als een gevalletje pech te 



beschouwen (er gaan nu eenmaal mensen dood, quote van de huisarts), waarschijnlijk uit angst om 

verantwoordelijkheid te nemen. 

Wat ons verbaast is bijvoorbeeld dat het Lareb (landelijk orgaan dat bijzonder medische gevallen 

bijhoudt) de overlijdens na vaccins t/m februari heeft bijgewerkt. We hadden verwacht dat hier 

landelijk meer aandacht voor zou zijn. Eerder stonden de kranten vol van verhalen over bloedstolsels 

na AstraZeneca. Een geval zoals dat van onze moeder verdient volgens ons dezelfde aandacht. 

We willen graag weten of er meer van dergelijke gevallen bekend zijn en voorkomen dat dit vaker 

gebeurt. 
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