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Wij staan hier als bezorgde huisartsen omdat wij geschokt zijn doordat de afgelopen paar 
dagen aanzienlijk minder mensen zich laten prikken tegen Corona. Mensen boven de 60 jaar, 
die juist heel goed beschermd kunnen worden door het vaccin.  

Het laatste advies van de Gezondheidsraad draagt in hoge mate bij aan de verwarring. Net 
als het herhaaldelijk op de pauzeknop drukken door de minister Hugo de Jonge. Het gaat 
hier niet om een koekjesfabriek die je even stillegt. 

Door dit zwabberbeleid is de kans op extra ziekte, sterfte en psychisch leed levensgroot 
aanwezig. En dreigt de samenleving nog langer op slot te blijven. Terwijl de kans er juist nú 
ligt om uit alle misère te komen. 

Dit is de reden om deze motie van afkeuring over onze collega’s bij de Gezondheidsraad in te 
dienen. De nadelige bijeffecten van hun advies zijn zwaar onderschat. 

Mijn collega’s en onze praktijkassistentes zijn de afgelopen dagen platgebeld door ongeruste 
60 plussers. Zij verliezen vertrouwen in het vaccineren, zien door de bomen het bos niet 
meer, komen niet opdagen voor hun prik.  

En dat is ontzettend jammer, want het goed nieuws is dat het AstraZeneca vaccin -net als de 
andere vaccins- met bijna 100% zekerheid voorkomt dat je moet worden opgenomen of 
komt te overlijden door COVID-19. In Engeland stromen de ziekenhuizen leeg omdat het 
daar wel lukt om massaal te vaccineren.  

Ja, er zijn ernstige bijwerkingen bekend, maar gelukkig zijn die uiterst zeldzaam. En het is 
natuurlijk afschuwelijk als het je zelf of een naaste overkomt.  

Ik leg met mijn collega’s en praktijkassistentes de hele dag uit dat als je alle volwassen 
inwoners van Haarlem zou vaccineren met AstraZeneca, slechts 1 persoon die nare 
bloedstollingsproblemen krijgt. En dat die ene persoon dan meestal jonger dan 60 jaar is. 
Terwijl de kans op ernstige ziekte en overlijden door COVID voor zestigplussers en jongere 
mensen met riscofactoren tientallen malen hoger ligt.  

Wij roepen in onze Motie van Afkeuring de Gezondheidsraad op om hun besluit te 
heroverwegen, met ons te werken aan herstel van vertrouwen en ons de professionele 
vrijheid te laten om ook met iets jongere kwetsbare patiënten een persoonlijke keus te 
maken over wel of niet vaccineren.  


