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De getuige-deskundige heeft het volgende verklaard: 

Mijn man (70 jaar) kreeg een brief voor een vaccinatie te halen en dat heeft hij niet gedaan. Daarna is 

hij gebeld door het Erasmus ziekenhuis en heeft de prik afgewezen omdat hij geen proefkonijn wilde 

zijn. Mijn man volgde al maanden de BPOC2020, Viruswaarheid en artsen zoals Pierre Capel. Hij heeft 

andere mensen ontraden de vaccinatie te nemen. 

Mijn man had diabetes en had een niertransplantatie ondergaan. Op 22 maart hebben wij de arts 

bezocht (nefroloog Dennis Hesselink). Hij was het er niet mee eens dat mijn man de prik heeft 

geweigerd. Met de mededeling: “als je corona krijg en je op de IC terechtkomt, stoppen we je 

afstotingsmedicatie.” Mijn man werd heel bang en heeft de prik de 28e maart gehaald om 16:05 

(Moderna). 

De eerste dag heeft hij vreselijke jeuk gehad, de dagen erna niet uit te houden zenuwenpijnen. 

Hoofdpijnen, slecht zien, overgeven, heel moe en pijn in zijn rug. 

Op Tweede Paasdag is hij ‘s nachts ziek geworden en in de ochtend naar het Erasmus gebracht. Ik 

mocht niet mee, in verband met corona. Daar heeft hij morfine gekregen en een epileptische aanval 

gehad. Dit werd tegengesproken door de zuster, hij had het alleen maar koud. 

Daarna is hij meegenomen naar de scan voor een buikscan. Vijf minuten daarna kreeg hij een 

hartstilstand en volgens artsen een aneurysma. Ze zijn drie kwartier bezig geweest met reanimatie en 

hij is toch overleden. Ik zeg tegen de artsen dat dit door het vaccin komt, maar zij spreken dit tegen. 5 

april is hij overleden, acht dagen na het vaccin. De artsen zeggen dat het aneurysma de oorzaak is, 

maar vóór het vaccin had hij nergens last van. Nog even ter aanvulling: nefroloog Dennis Hesselink 

wilde geen ivermectine of HCQ geven, dat was onzin. Ook een bloedtest was onzin. 
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