Vaccinatie 60+ met AstraZenica vaccin
Heldere antwoorden op uw vragen.
Iedereen tussen 60 en 65 jaar krijgt de gelegenheid om bij de huisarts gevaccineerd te worden
tegen Corona met het AstraZenica vaccin. Alle vaccins, ook die tegen Corona, hebben bijwerkingen.
In meer dan 99,99% zijn die bijwerkingen ongevaarlijk maar wel hinderlijk: de dag na de prik kun je
klachten hebben van koorts, spierpijn en een grieperig gevoel.
Wat is het bijzondere risico van Het AstraZenica vaccin?
Het AstraZenica vaccin wordt in verband gebracht met het optreden van een bijzondere vorm van
trombose in het hoofd met tegelijkertijd een tekort aan stoffen die nodig zijn voor normale stolling.
Hoe vaak komt die bijwerking voor?
Héél zelden: die bijwerking komt voor bij 1 op de 200.000-300.000 mensen en vaker bij personen
onder de 60 jaar. Ter vergelijking: er wonen in Nederland zo’n 210.000 mannen en vrouwen van 64
jaar. Dat betekent dat als alle 64-jarige Nederlanders zich laten vaccineren met het AstraZenica
vaccin er mogelijk bij één persoon die zeldzame bijwerking op zal treden.
Treedt die ernstige bijwerking vaker bij vrouwen op dan bij mannen?
Dat lijkt zo te zijn, maar er zijn véél meer vrouwen ingeënt met AstraZenica dan mannen. Dat komt
omdat veel zorgmedewerkers (thuiszorg, verpleeghuiszorg, acute opvang en IC’s) ingeënt zijn met dit
vaccin. In die groep zijn veel meer vrouwen werkzaam dan mannen.
Is die bijwerking te behandelen?
Ja! Toen de eerste gevallen werden gesignaleerd hebben een aantal artsen in verschillende landen
gezocht naar de oorzaak. Inmiddels is die oorzaak bekend en weten artsen wat je in geval van deze
bijzondere vorm van trombose wel en niet moet doen. Dat betekent ook dat het risico van overlijden
aan de bijwerking kleiner geworden is.
Treedt die bijwerking ook op bij de andere vaccins?
Dat is nog niet duidelijk: de huidige vaccins (Moderna, Pfizer, AstraZenica en Jansen) zijn in twee
groepen onder te verdelen: Moderna/Pfizer en AstraZenica/Jansen. Omdat het Jansen-vaccin nog
maar net op de markt is, kan daarover nog niet veel gezegd worden. Er is recent wel één geval van
dezelfde vorm van trombose gemeld na gebruik van het Jansen-vaccin. Omdat het dezelfde
vaccingroep is als dat van AstraZenica, kan dat wijzen op een verband met vaccins in deze groep.
Waarom is het AstraZenica vaccin wel geschikt voor 60+ers en niet voor mensen onder 60 jaar?
De ernstige/zeldzame bijwerking is vaker gemeld bij jongere mensen dan bij 60+ers. Bescherming
tegen Corona voor 60+ers is veel belangrijker omdat het risico op ernstig ziek worden of overlijden
door Corona snel toeneemt met de leeftijd: 100.000 60+ers overlijden er 8 aan een Corona infectie
en krijgen er nog veel meer een ernstig beloop met IC opname door zo’n infectie.
Risico’s vergelijken:
Er zijn ruim 1,1 miljoen Nederlanders van 60-65 jaar. Als iedereen zich met AstraZenica laat
vaccineren zullen in die groep 4 mensen de ernstige bijwerking krijgen. Eén van hen zal mogelijk aan
die bijwerking overlijden. Maar het risico op overlijden door Corona is voor 60 - 65 jarigen 20x groter.
En het risico op ernstig ziek worden door Corona (met IC opname) is in die groep nog veel hoger. En
ook dat voorkom je met vaccinatie.
Ons advies is daarom: laat u vaccineren! Daarmee kiest u voor meer veiligheid en gezondheid.

Conclusie: vaccineren is voor 60+-ers veel veiliger dan niet vaccineren

