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Recente cijfers over de Covid-vaccinatie bijwerkingen en sterfgevallen (13 mei) 
 
Beste allemaal, 
 
Ik voel me nog maar eens geroepen om melding te maken van enkele vaccinatie-gegevens die in 
mijn ogen belangrijk zijn om te begrijpen wat er op dit ogenblik aan het gebeuren is in het hele 
Corona-verhaal. Wees gerust: ik ga niet verwijzen naar complottheorieën of deskundigen die 
waarschuwen voor de gevaren van mRNAvaccins. In de gewone persorganen worden die laatste 
dissidente stemmen doodgezwegen of weggezet als afkomstig van anti-vaxers. Ik zal me zo goed als 
exclusief baseren op officiële informatie van officiële organen. 
 
De Verenigde Staten. 
 
Ik zal beginnen bij de VS, want daar heb ik enkele interessante grafieken over gevonden. In de VS 
bestaat er een mechanisme, VAERS, dat staat voor Vaccine Adverse Events Reporting System. Door 
rapportering aan VAERS kunnen zorgverstrekkers en burgers aangeven dat zij schadelijke 
bijwerkingen hebben ervaren als gevolg van vaccinaties. Deze meldingen worden dan onderzocht 
en kunnen eventueel aanleiding geven tot het uitbetalen van schadevergoedingen. Dit systeem 
bestaat al dertig jaar en de Amerikaanse overheid heeft via een compensatieprogramma dat gelinkt 
is aan VAERS al ongeveer 4,5 miljard dollar aan schadevergoedingen toegekend. VAERS is dus een 
gerodeerd systeem dat nu in het kader van de COVID-vaccinaties over interessante gegevens 
beschikt. 
 
Wat zien we? Hieronder vind je een tabel en een grafiek. De tabel geeft een overzicht van het aantal 
gerapporteerde sterfgevallen door vaccinaties in de VS, die werden geregistreerd in VAERS, tot 16 
april 2021. 
 

 
 



 2 

Het is vrij duidelijk dat de COVID-vaccinaties hebben geleid tot een explosie van sterfgevallen die 
gelinkt worden aan deze inentingen. En het jaar is nog maar goed begonnen. Je merkt de omvang 
van het probleem zeer goed in de onderstaande grafiek. 
 

 
 
Nu is het natuurlijk zo dat met deze COVID-vaccinaties het totale aantal vaccinaties ook wel 
enigszins gestegen is, maar die factor kan maar voor een zeer klein gedeelte verklaren waarom er 
een stijging zou zijn. We kunnen de gemelde sterfgevallen ook gemakkelijk vergelijken met het 
aantal toegediende dosissen. Dat geeft het onderstaande beeld: 
 

 
 
We merken dus dat de sterfgevallen per dosis eveneens explosief zijn gestegen in de loop van de 
eerste maanden van dit jaar (volle rode lijn). Er worden tussen de 250 en 300 miljoen dosissen 
andere vaccins toegediend in de VS. De dodentol daarvan bedraagt ongeveer honderd doden per 
jaar (gestippelde rode lijn). De ongeveer tweehonderdvijftig miljoen COVID-vaccin dosissen 
daarentegen hebben al meer dan drieduizend sterfgevallen veroorzaakt (volle rode lijn). De 
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vaccinaties zijn ook de VS natuurlijk nog volop aan de gang. De meest recente cijfers die ik vandaag 
vond gaan ondertussen al over 4.434 sterfgevallen voor 259 miljoen dosissen (tot 10 mei). 
 
De reactie die je soms hoort is dat het dan vaak gaat om oudere mensen met co-morbiditeiten, maar 
zoals je kan zien in de onderstaande grafieken is de explosieve stijging ook zeer merkbaar bij de 
andere leeftijdscategorieën. 
 

 
 
Het meest verontrustende hierbij is dat de officiële autoriteiten doen alsof er niets aan de hand is 
en blijven beweren dat alles normaal is en dat de vaccins veilig en effectief zijn. No problem! 
 

 
 
Lieve mensen, dit is maar een topje van de berg. Er komt een tsunami van ernstige bijwerkingen en 
sterfgevallen op ons af. En het eigenaardige is dat hierover zo goed als niets wordt gemeld in de 
main stream media of de overheidsinstellingen die over onze gezondheid moeten waken. Dat 
nieuws zou immers de geloofwaardigheid en het succes van de vaccinatiecampagne negatief 
kunnen beïnvloeden ... 
 
En zoals we weten vormt ‘vaccine hesitancy’ of vaccintwijfel een groot gevaar voor de 
volksgezondheid (dixit de Wereldgezondheidsorganisatie)!  
 
Dat is ook de reden waarom er zo zwaar gecensureerd wordt overal. Wanneer gaan we wakker 
worden? 
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Europa 
 
Laat ons eens kijken naar Europa. Ook op Europees vlak bestaat er een officieel 
rapporteringssysteem: EudraVigilance. Als we op hun website gaan kijken vinden we de volgende 
informatie (gegevens tot 8 mei 2021). 
 

Vaccin Aantal dosissen Aantal meldingen Aantal sterfgevallen 
    
Moderna  22.985 351 
Pfizer  170.528 3.489 
Astrazenica  208.873 2.649 
Janssen  2.873 38 
Totaal 159 miljoen (volgens FAGG) 405.259 6.527 

 
Dit zijn toch zorgwekkende cijfers dunkt me. Op enkele maanden tijd werden er al meer dan 
zesduizend vijfhonderd sterfgevallen gerapporteerd in Europa. En dit gaat niet over oude en zieke 
mensen hé. Dit gaat in het algemeen over gezonde mensen die nog aan het werk zijn en die zichzelf 
en anderen wilden beschermen tegen een ‘gevaarlijke’ virusziekte.  
 
Er staan dus al meer dan 400.000 meldingen geregistreerd in het Europese meldingssysteem. Dat 
komt ongeveer overeen met 100.000 meldingen per vaccinatiemaand. En dit zijn naar alle 
waarschijnlijkheid zware onderschattingen. De gegevensbank van Eudravigilance is immers zeer 
sterk onder-gerapporteerd1, zoals we verder zullen zien.  
 
België 
 
In ons eigen land hebben we het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten (FAGG). Laat ons eens bekijken wat zij te melden hebben. 
 
Cumulatief overzicht van het aantal gevaccineerden en het aantal meldingen van vermoedelijke bijwerkingen in België 

Vaccin Aantal gevaccineerden (minstens één 
dosis)* tot en met 09.05.2021 

Belgische meldingen van 
vermoedelijke bijwerkingen ** tot en 

met 09.05.2021 
Comirnaty 
(Pfizer/BioNTech) 2 341 508 6 997 

COVID-19 Vaccine Moderna 
(Moderna)  210 506 1 275 

Vaxzevria 
(AstraZeneca) 986 631 5 543 

COVID-19 Vaccine Janssen 
(Janssen) 21 266 16 

 
We merken dus dat er 3.559.911 gevaccineerden zijn in ons land, waarvoor er 13.831 meldingen 
van bijwerkingen zijn binnengekomen. In Eurovigilance werden er echter slechts 4.325 meldingen 

                                                
1 Dat merk je alleen al aan het feit dat Nederland voor drie van de vaccins als hoogste rapporteur wordt aangegeven 
(Moderna, Astrazenica en Janssen) en als derde voor Pfizer (waar Italië als meest getroffen land staat). Demografisch 
kan dat niet. Onder meer Duitsland, Frankrijk, Polen, Spanje hebben volgens mij zeer grote achterstanden bij het 
doorgeven van de gegevens. Ik heb de indruk dat Nederland een van de weinige landen is die correct en stelselmatig 
rapporteren aan Eudravigilance. 
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geregistreerd. 

  

Dat is minder dan een derde van de meldingen. Van deze laatste groep zegt FAGG dat er 2.886 als 
ernstig worden beschouwd. Wat is ernstig? Nog steeds volgens FAGG: 

Meer informatie 

• Een bijwerking wordt als ernstig beschouwd als de bijwerking geleid heeft tot 
o een overlijden, 
o een levensbedreigende situatie, 
o een ziekenhuisopname of een verlengde ziekenhuisopname, 
o een belangrijke of blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit (volgens de mening van de melder), 
o een aangeboren afwijking/misvorming of 
o een andere medisch belangrijke gebeurtenis. 

 
Verder worden er, zoals je kan merken, 118 meldingen gedaan van overlijdens. 

De informatie van FAGG is niet echt helder en af en toe zelfs tegenstrijdig. Als er 13.831 meldingen 
zijn binnengekomen, waarom worden er dan slechts 4.325 opgenomen in Eurovigilance? Als meer 
dan de helft van de meldingen die wél worden opgenomen ernstige gevallen zijn, waarom wordt in 
de onderstaande grafiek dan weergegeven dat 66% van de meldingen betrekking hebben op niet-
ernstige bijwerkingen?  
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Misschien worden alleen de ernstige meldingen overgemaakt aan Eudravigilance? Maar waarom 
zegt men dan dat er van de aan Europa gemelde gevallen 2.886 ernstig zijn?  

Uit het bovenstaande taart-diagram van FAGG kunnen we afleiden dat 94% van de 13.831 
meldingen betrekking hebben op ‘niet-ernstige bijwerkingen’ en ‘arbeidsongeschiktheid of het huis 
niet kunnen verlaten’.  Blijft dus 6% of ongeveer 830 meldingen die wel zeer ernstig zijn: overlijden, 
levensbedreigende situatie, ziekenhuisopname of medisch belangrijke gebeurtenis.  

Als we wat verder onderzoeken zien we dat FAGG ook meer technische (Engelstalige) informatie 
overmaakt aan Eudravigilance2. We kunnen die gelukkig eveneens vinden op de website. Daarin 
kunnen we het volgende lezen: 

Vaccin Serious adverse events Non-serious adverse 
events 

Total adverse events 

    
Pfizer 5.832 3.654 9.486 
Moderna 1.148 363 1.511 
Astrazenica 9.808 883 10.691 
Janssen 5 19 24 
    
Totaal 16.793 4.919 21.712 

 

Op basis van deze technische tabel zou je dus kunnen besluiten dat er in ons land tot nog toe geen 
4.325 of 13.831 bijwerkingen waren maar dat er 21.712 bijwerkingen zijn geweest waarvan 16.793 
ernstig. Maar zoals gesteld is ditt allemaal niet zo helder voor een oningewijde burger. Op de 
website van FAGG wordt ook wel vermeld dat er soms meer dan één gemelde bijwerking is en dat 
de totalen dus niet per se een juist beeld geven. Niettemin lijkt het me toch zeer zorgwekkend dat 
uit deze technische tabel blijkt dat meer dan 75% van 21.712 van het totaal van gemelde 
bijwerkingen als ernstig moeten worden beschouwd. 

En dat lijkt mij ook vrij logisch. Geef toe: welke arts of zelfs welke patiënt gaat zijn tijd of energie 
verspillen aan het melden van een vrij ‘goedaardig’ en tijdelijk verschijnsel zoals een lichtjes 
gezwollen arm of lichte jeuk of lichte koorts? Wie effectief de moeite van een melding doet heeft 
daar in het algemeen wel een zeer goede reden voor, zou ik denken! 

Wat in andere Europese landen ? 

Wat betreft het Verenigd Koninkrijk zag ik een paar weken geleden het volgende bericht: 

Het Verenigd Koninkrijk loopt ver voorop bij het vaccineren van de bevolking tegen het 
Coronavirus. Bijna een op de twee Britten is één keer gevaccineerd en bijna 15 procent is twee keer 
gevaccineerd, bericht Unzensuriert.de. Elke 50ste gevaccineerde persoon ontwikkelt deels fatale 
bijwerkingen  

Zoals met de vaccins gebruikelijk is, traden er bijwerkingen op. Vanaf het begin van de vaccinatie 
op 8 december tot 5 april hebben zich volgens de regering 626.087 (gemelde) bijwerkingen 

                                                
2 Tabulation 10.05.21 
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voorgedaan, bij de 31,6 miljoen eenmaal en 5,5 miljoen tweemaal gevaccineerden, waarvan 
132.528 bij het preparaat van Biontech/Pfizer en 492.105 bij dat van AstraZeneca.  

Dit betekent dat één op de 50 gevaccineerden bijwerkingen ondervond, zoals psychiatrische 
stoornissen (11.000), toevallen (771) en hersenbloedingen (twaalf). Maar er waren ook doden, 
847.  

Dus in Groot Brittannië tot begin april 2021 al 847 sterfgevallen, gelinkt aan Covid-vaccinaties,  maar 
uiteraard officieel nog altijd zonder bewezen causaliteit ... 
 
De rapportering van Duitsland lijkt compleet mank te lopen. Uit de gegevens van het Paul Ehrlich 
Instituut dat deze cijfers opvolgt, blijkt dat er op 2 april 31.149 bijwerkingen waren gemeld3. Bij het 
Europese EMA stond de teller voor Duitsland op 1 mei echter nog steeds op 11.904.  
 
Dat er iets schort met de precisie van de Europese gegevensbank van het Europese Medisch 
Agentschap (EMA) is ook heel goed merkbaar in onderstaande tabellen waarin de gegevens van 
Duistland, Italië en Nederland worden vergeleken. Ze hebben vergelijkbare percentages 
vaccinatiegraden. 
 

Land Inwoners 
aantal 

Eerste dosis Vaccinatiegraad 
Percentage 

Tweede 
dosis 

Vaccinatiegraad 
Percentage 

      
Duitsland 83.190.556 22.393.183 27% 6.381.397 7,7% 
Italië 60.026.546 14.052.193 23,3% 5.955.692 9,9% 
Nederland 17.474.693 3.880.412 22% 943.197 5,5% 

 
 

Vaccin Meldingen Duitsland Meldingen in Italië Meldingen in 
Nederland 

    
Pfizer 7.092 41.341 16.106 
Astrazenica 4.369 12.020 23.760 
Moderna 443 1.662 3.760 
Janssen   571 
Totaal 11.904 55.023 44.163 
Meldingen per 100.000 
inwoners 

0,1430 0,9166 2,527 

 
Nederland 
 
Zoals wel vaker het geval is kon ik op de websites van de Nederlandse overheid zeer snel en 
gemakkelijk de informatie vinden die ik zocht. In het meest recente LAREB-update verslag over 
Corona vond ik de volgende gegevens (tot 9 mei). 
 
                                                
3 Vergelijk dit met het aantal meldingen in Groot Brittannië: 626.087. 
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Gegeven vaccins: ongeveer 6,4 miljoen (4,4 mio Pfizer; 1,5 mio Astrazenica; 350.000 Moderna en 
70.000 Janssen). 
 
Er zijn nu in totaal 49.850 meldingen met 287.034 vermoede bijwerkingen4. De tabel die ik op basis 
van de informatie van Lareb kon opstellen ziet er als volgt uit. Ik heb er ook de meldingen per 10.000 
dosissen bij uitgerekend. 
 

 

 
Lareb ontving 111 meldingen van heftige allergische reacties. Er waren ook 320 meldingen van 
overlijden. Lareb is de enige site waarop ik duidelijke gegevens vond over de leeftijd van de 
overledenen. 230 personen waren 80 of ouder; 66 tussen 65 en 79 jaar en 23 personen onder de 65 
jaar. 
 
Ik wil nog even terugkeren naar de anomalie op de Europese website en de vergelijking tussen 
Nederland, Italië en Duitsland. Het lijkt me duidelijk dat het Europese EMA op dit ogenblik over 
weinig correcte data beschikt. Deze zijn ernstig onder-gerapporteerd. Niettemin is het officiële 
dodencijfer van de vaccinaties nu reeds schrikbarend hoog. 
 
Ik vind het bijzonder eigenaardig en zeer veel betekenend dat alle betrokken autoriteiten deze 
waarheid onder de mat blijven vegen.  

Bij FAGG lezen we nog steeds dit:  

“De meeste gemelde bijwerkingen zijn gekende bijwerkingen en zijn beschreven in de samenvatting 
van de kenmerken van het product (SKP) en in de bijsluiter van de vaccins. Deze bijwerkingen 
verdwijnen doorgaans binnen een paar dagen na vaccinatie5”.  

Bij het European Medicines Agency kunnen we het volgende lezen over hun verantwoordelijkheid: 

 

En als je dan leest wat dit fameus PRAC comité bespreekt en beslist (zie bijlage)6 dan lijkt het erop 
alsof alles OK is wat betreft de ‘safety signals’. Volgens het comité dat over onze medische veiligheid 
                                                
4 De Nederlanders gaan blijkbaar gul om met het aantal bijwerkingen, gemiddeld meer dat 5 bijwerkingen per 
melding! Dat zou kunnen verklaren waarom Nederland zo vaak als eerste tevoorschijn komt op de Europese tabellen. 
5 Deze laatste opmerking geldt waarschijnlijk niet voor de meer dan honderd sterfgevallen ... 
6 Ik heb de gele marker gebruikt om enkele dingen onder de aandacht te brengen. 

Vaccin Aantal 
dosissen 

Aantal meldingen in NL Aantal meldingen per 
10.000 dosissen 

    
Astrazenica 1.500.000 26.381 17,59 
Pfizer 4.400.000 17.483 3,97 
Moderna 350.000 4.401 12,57 
Janssen 70.000 1.465 20,93 
Niet bekend  120  
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waakt moet er alleen voor gezorgd worden dat de bijsluiters aangepast worden... Over de 
duizenden sterfgevallen in Europa... geen woord! In de pers en op radio en TV: een oorverdovend 
stilzwijgen! 

Ik vind het ook vrij hallucinant om te merken dat deze Europse top-experten er blijkbaar geen graten 
in zien dat de consistentie en coherentie van de gegevens van Eudravigilance langs alle kanten 
rammelen. Je hoeft toch geen deskundige te zijn om t emerkendat 

Maar de waarheid zal vroeg of laat toch bovenkomen. 
Geen  
Ondertussen, lieve mensen: hou jullie gezond! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Kris 
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Meeting highlights from the Pharmacovigilance Risk  

Assessment Committee (PRAC) 3-6 May 2021 News 07/05/2021  

This month EMA’s safety committee (PRAC) reviewed a number of safety signals related to COVID-
19 vaccines. The evaluation of safety signals is a routine part of pharmacovigilance and is essential 
to ensuring that regulatory authorities have a comprehensive knowledge of a medicine’s benefits 
and risks.  

PRAC concludes review of signal of facial swelling with COVID-19 vaccine Comirnaty  

PRAC has recommended a change to Comirnaty’s product information. After reviewing all the 
available evidence, including cases reported to the European database for suspected side effects 
(EudraVigilance) and data from the scientific literature, PRAC considered that there is at least a 
reasonable possibility of a causal association between the vaccine and the reported cases of facial 
swelling in people with a history of injections with dermal fillers (soft, gel-like substances injected 
under the skin). Therefore, PRAC concluded that facial swelling in people with a history of 
injections with dermal fillers should be included as a side effect in section 4.8 of the summary of 
product characteristics (SmPC) and in section 4 of the patient information leaflet (PIL) for 
Comirnaty. The benefit-risk balance of the vaccine remains unchanged.  

PRAC concludes review of unusual blood clots with low blood platelets1 with Janssen’s COVID-
19 vaccine  

PRAC has now concluded its review of COVID-19 Vaccine Janssen and confirmed, as previously 
communicated, that the benefits of the vaccine in preventing COVID-19 outweigh the risks of side 
effects. In finalising the review, the Committee recommended on 20 April further refinement of 
the warning about thrombosis (formation of blood clots in the vessels) with thrombocytopenia 
(low blood platelets) syndrome, which was listed previously in the product information for COVID-
19 Vaccine Janssen. The product information will now also include advice that patients who are 
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diagnosed with thrombocytopenia within three weeks of vaccination should be actively 
investigated for signs of thrombosis. Similarly, patients who present with thromboembolism 
within three weeks of vaccination should be evaluated for thrombocytopenia. Lastly, thrombosis 
with thrombocytopenia syndrome will be added as an ‘important identified risk’ in the risk 
management plan for the vaccine. Furthermore, the marketing authorisation holder will provide a 
plan to further study the possible underlying mechanisms for these very rare events.  

PRAC continues to closely review Comirnaty and COVID-19 Vaccine Moderna for unusual blood 

clots with low blood platelets2  

The PRAC is closely monitoring whether mRNA vaccines might also be linked to cases of rare, 
unusual blood clots with low blood platelets, a side effect that has been reported in Vaxzevria and 
COVID-19 vaccine Janssen. Following a review of reports of suspected side effects, the PRAC 
considers at this stage that there is no safety signal for the mRNA vaccines. Only few cases of 
blood clots with low blood platelets have been reported. When seen in the context of the 
exposure of people to the mRNA vaccines, these numbers are extremely low, and their frequency 
is lower than the one occurring in people who have not been vaccinated. In addition, these cases 
do not seem to present the specific clinical pattern observed with Vaxzevria and COVID- 19 
Vaccine Janssen. Overall, the current evidence does not suggest a causal relation.  

EMA will continue to monitor this issue closely and communicate further if necessary.  

Topics of interests from enhanced monitoring of COVID-19 vaccines  

Enhanced safety monitoring in the form of pandemic summary safety reports is one of the 
commitments required from the marketing authorisation holders in the context of the conditional 
marketing authorisation. Marketing authorisation holders are required to submit pandemic 
summary safety reports to EMA on a monthly basis. These reports are reviewed by the PRAC and 
any area of concern further investigated, if needed.  

PRAC assessing reports of Guillain-Barre syndrome with AstraZeneca’s Covid-19 vaccine  

As part of the review of the regular pandemic summary safety reports for Vaxzevria, 
AstraZeneca’s Covid-19 vaccine, the PRAC is analysing data provided by the marketing 
authorisation holder on cases of Guillain-Barre syndrome (GBS) reported following vaccination. 
GBS is an immune system disorder that causes nerve inflammation and can result in pain, 
numbness, muscle weakness and difficulty walking. GBS was identified during the marketing 
authorisation process as a possible adverse event requiring specific safety monitoring activities. 
PRAC has requested the marketing authorisation holder to provide further detailed data, including 
an analysis of all the reported cases in the context of the next pandemic summary safety report.  

PRAC will continue its review and will communicate further when new information becomes 
available.  

PRAC assessing reports of myocarditis with Comirnaty and COVID-19 Vaccine Moderna  

EMA is aware of cases of myocarditis (inflammation of the heart muscle) and pericarditis 
(inflammation of the membrane around the heart) mainly reported following vaccination with 
Comirnaty. There is no indication at the moment that these cases are due to the vaccine. 
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However, PRAC has requested the marketing authorisation holder to provide further detailed 
data, including an analysis of the events according to age and gender, in the context of the next 
pandemic summary safety report and will consider if any other regulatory action is needed. 
Additionally, the PRAC has requested the marketing authorisation holder for COVID-19 Vaccine 
Moderna – also an mRNA vaccine – to monitor similar cases with their vaccine and to also provide 
a detailed analysis of the events in the context of the next pandemic summary safety report. EMA 
will communicate further when new information becomes available.  

1Thrombosis with thrombocytopenia syndrome 2Thrombosis with thrombocytopenia syndrome  

Agenda  

 


