De prik van AstraZeneca en bijwerkingen
In het buitenland kregen een aantal mensen na een prik met AstraZeneca trombose
(klonten bloed in een bloedvat) met daarbij te weinig bloedplaatjes. Het is nog niet
duidelijk of dit door de prik komt. Dit wordt onderzocht.
Bloedplaatjes zorgen ervoor dat uw bloed een klontje wordt als u een wond heeft
(bloedstolling). Bij te weinig bloedplaatjes kan iemand erge bloedingen krijgen.
Heeft u al een prik van AstraZeneca gekregen? U hoeft zich geen zorgen te maken.
Het is nog niet duidelijk of de problemen door de prik kwamen. De kans op ernstige
bijwerkingen is heel klein. Kijk hier wanneer u uw (huis)arts moet bellen.

Wanneer de (huis)arts bellen na een prik tegen corona
Bel met spoed uw (huis)arts of 112 als u binnen 1 uur na een prik deze klachten
krijgt:


o
o
o
o
o

dikke lippen, tong of keel of jeukende bulten op uw huid
met daarbij 1 of meer van deze klachten:
moeilijk ademen of een piepend geluid bij het ademen
benauwdheid
duizeligheid of flauwvallen
een snelle hartslag
buikkrampen of overgeven
Dit zijn klachten van een ernstige allergische reactie. U krijgt hier dan snel een
behandeling voor.
Bel uw (huis)arts als u 3 of meer dagen na de prik plotseling 1 of meer van deze
klachten krijgt:











U ziet rode of paarse vlekjes op uw huid. Als u op de vlekjes drukt, houden ze
dezelfde kleur. Ze krijgen dus niet de normale kleur van uw huid.
U heeft veel blauwe plekken zonder dat u zich heeft gestoten.
U heeft een bloedneus die niet stopt of steeds terugkomt.
U verliest bloed bij het plassen of poepen en dit blijft.
Uw tandvlees blijft bloeden.
Uw kuit is dik of glanst.
Uw been doet pijn en is ook rood of warm.
U ademt sneller of moeilijker dan normaal.
Ademen doet plotseling pijn.

