
Update Covid 19 vaccinaties 

DONDERDAG 18 MAART Vaccinatie AstraZeneca mag weer verder 

Het ministerie van VWS heeft  bekendgemaakt(externe link) dat de vaccinaties met 

AstraZeneca weer mogen worden voortgezet. Het besluit van VWS volgt op de beoordeling 

van het Europese medicijnagentschap EMA. Zij hebben de meldingen onderzocht en gemeld 

dat(externe link): 

 zij beoordeelt dat de voordelen van het AstraZeneca-vaccin zwaar opwegen tegen de 

risico’s van een mogelijke link van het vaccin met zeldzame vormen van trombose. 

 er een samenhang zou kunnen zijn tussen het vaccin en deze zeldzame vormen, maar 

dat dat nog niet is aangetoond. 

 dat het vaccin niet een groter risico geeft op bloedproppen (trombose) in algemene zin. 

 er geen bewijs is dat er een probleem is met specifieke batches of productielocaties 

van het vaccin. 

Ik ben met het vaccin van AstraZeneca gevaccineerd, wat moet ik nu doen? 

Als u geprikt bent met het AstraZeneca-vaccin en heeft u geen klachten gehad, dan is er geen 

reden tot zorg. Alleen als u kort geleden geprikt bent en u krijgt na drie dagen (weer) 

ziekteverschijnselen met daarbij onverwachte en/of onbekende klachten, en/of grotere of 

kleinere blauwe vlekjes (puntbloedingen) in de huid, dan luidt het advies om direct contact op 

te nemen met uw huisarts. 

-> klik hier voor meer informatie over De prik van AstraZeneca en de bijwerkingen <-  

Heeft u nog vragen over dit besluit? 

U vindt meer informatie op www.coronavaccinatie.nl. Ook kunt u met vragen naar het 

landelijk publieksinformatienummer van de overheid: 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur 

bereikbaar) of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen 

corona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/18/vaccinaties-met-astrazeneca-snel-hervat
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefits-still-outweigh-risks-despite-possible-link-rare-blood-clots
https://www.ema.europa.eu/en/news/covid-19-vaccine-astrazeneca-benefits-still-outweigh-risks-despite-possible-link-rare-blood-clots
https://www.hypericon.nl/wp-content/uploads/2021/03/De-prik-van-AstraZeneca-en-bijwerkingen.pdf


Corona Vaccinaties 

Vanaf 29 januari is de GGD gestart met het gefaseerd, op basis van leeftijd, uitnodigen van 

patiënten voor de Corona vaccinatie. 

De huisartsenpraktijk krijgt bericht van het RIVM wanneer en wie wij mogen gaan 

vaccineren. 

Als u in aanmerking komt voor de vaccinatie dan ontvangt u van ons een uitnodiging. 

Mochten wij meer informatie krijgen dan zetten wij dat hier op onze website. 

Voor meer informatie kijkt u op https://www.coronavaccinatie.nl/ 

https://www.thuisarts.nl/corona/ik-denk-erover-om-prikken-tegen-corona-te-halen#wat-zijn-

de-bijwerkingen-van-een-prik-tegen-corona/ 

of belt u met 0800 – 1351. 

 

https://www.coronavaccinatie.nl/
https://www.thuisarts.nl/corona/ik-denk-erover-om-prikken-tegen-corona-te-halen#wat-zijn-de-bijwerkingen-van-een-prik-tegen-corona/
https://www.thuisarts.nl/corona/ik-denk-erover-om-prikken-tegen-corona-te-halen#wat-zijn-de-bijwerkingen-van-een-prik-tegen-corona/

