
Lijst met mogelijke bijwerkingen Covid-19 vaccins volgens FDA Amerika 
https://www.fda.gov/media/143557/download

Guillain-Barré syndroom
https://www.spierziekten.nl/overzicht/guillain-barre-syndroom/oorzaak-en-
verschijnselen-van-gbs/
Het Guillain-Barré syndroom is een aandoening van de zenuwen buiten het centrale 
zenuwstelsel: de motorische zenuwen die vanuit het ruggenmerg naar de spieren 
lopen en de gevoelszenuwen die van de huid, gewrichten en spieren naar het 
ruggenmerg gaan.
Bij GBS is er sprake van spierzwakte of verlamming en vaak ook van 
gevoelsstoornissen zoals gevoelloosheid of tintelingen.

Acute disseminated encephalomyelitis 
https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/acute-disseminated-
encephalomyelitis-adem/item41694
ADEM staat voor Acute Disseminated Encephalomyelitis (Ned.: acute 
gedissemineerde encefalomyelitis). Dit is een aandoening van je centrale 
zenuwstelsel. Dat zijn je hersenen en je ruggemerg. De ziekte ontstaat snel (acuut) 
en verspreid zich over het hele zenuwstelsel (gedissemineerd). Het is vrij zeldzaam 
en het komt voornamelijk bij kinderen voor.
ADEM is een auto-immuunziekte. Dit betekent dat je afweersysteem zich plotseling 
tegen delen van je eigen lichaam keert. Bij ADEM valt je afweersysteem de 
myelineschede van het centrale zenuwstelsel aan, waardoor deze afgebroken wordt. 
De myelineschede is een soort isolatielaag rond je zenuwen. Signalen vanuit je 
hersenen worden met een myelineschede sneller doorgegeven dan zonder.

Myelitis transversa
https://encyclopedie.medicinfo.nl/myelitis-transversa
Myelitis transversa is een acute ontsteking van een deel van het ruggenmerg. De 
aandoening kan op alle leeftijden voorkomen. Myelitis transversa is niet erfelijk. De 
aandoening is erg zeldzaam. 

Encefalitis
https://www.neurologie.nl/publiek/patientenvoorlichting/encefalitis
Encefalitis betekent hersenontsteking. Dit is een andere aandoening dan de 
meningitis (zie aldaar: ontsteking van de hersenvliezen); bij een encefalitis is de 
hersenmassa zelf ontstoken en worden zenuwcellen of de witte stof van de 
hersenen direct beschadigd.

Convulsion
https://en.wikipedia.org/wiki/Convulsion
A convulsion is a medical condition where body muscles contract and relax rapidly 
and repeatedly, resulting in uncontrolled shaking

Narcolepsie
https://narcolepsie.nl/over-narcolepsie/wat-is-narcolepsie/
Narcolepsie is een slaap-/waakstoornis. Kenmerkend voor narcolepsie is 
slaperigheid en bijna onbedwingbare slaapaanvallen overdag. Daarnaast is de 
nachtslaap vaak verstoord. Andere symptomen waar mensen met narcolepsie mee 
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te maken hebben, zijn bijvoorbeeld kataplexie, slaapverlamming en/of hypnagoge 
hallucinaties. Er wordt aangenomen dat narcolepsie een auto-immuun ziekte is.

Kataplexie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kataplexie
Kataplexie is een acute verslapping van de skeletspieren die tijdens het bewustzijn 
plaatsvindt. Dit kan variëren van een lichte zwakheid (zoals slapheid bij hals of 
knieën, verzwakte gezichtsspieren of onvermogen om duidelijk te praten) tot 
volledige lichaamsinstorting. De aanvallen duren meestal enige seconden tot enkele 
minuten, in enkele zeldzame gevallen kan het uren duren. Gedurende de aanvallen 
blijft de persoon volledig bij bewustzijn. Deze aanval kan worden uitgelokt door 
hevige emoties zoals lachen, woede, angst en opwinding. 

Anafylaxie
https://www.erasmusmc.nl/nl-nl/patientenzorg/aandoeningen/anafylaxie-
volwassenen
Een anafylaxie is een acute ernstige reactie waarbij er een belemmering van de 
ademhaling kan ontstaan of een te kort schietende bloedcirculatie met benauwdheid 
of slap worden tot gevolg. De oorzaak is meestal een allergie, maar soms is de 
oorzaak anders of onbekend.

Myocardial infarction
https://en.wikipedia.org/wiki/Myocardial_infarction
A myocardial infarction (MI), commonly known as a heart attack, occurs when blood 
flow decreases or stops to a part of the heart, causing damage to the heart muscle.

Myocarditis
https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/myocarditis
Myocarditis is een ontsteking van de hartspier. De ontsteking ontstaat meestal door 
een virus.
Een enkele keer raakt het hart door de ontsteking erg beschadigd. Dan kunnen al 
binnen enkele weken na de koorts klachten van hartfalen of ritmestoornissen 
ontstaan. Als het hart licht beschadigd is, treden deze klachten soms pas veel later 
op. Myocarditis kan soms leiden tot de hartspierziekte cardiomyopathie.

Pericarditis
https://www.hartstichting.nl/hart-en-vaatziekten/pericarditis
Pericarditis is een ontsteking van het hartzakje (pericard). Deze ontsteking kan 
plotseling of langzaam ontstaan. De behandeling van pericarditis hangt af van de 
oorzaak van de aandoening.
Het hartzakje is een stevig dubbel vlies rondom het hart. De binnenste laag is 
vergroeid met de hartspier. Tussen de 2 lagen zit een kleine hoeveelheid vocht. 
Hierdoor glijden de lagen gemakkelijk langs elkaar. Het hartzakje beschermt het hart 
tegen infecties en overbelasting.

Demyelinisatie
https://nl.drderamus.com/demyelination-20199
Zenuwen sturen en ontvangen berichten vanuit elk deel van je lichaam en verwerken 
ze in je hersenen. Ze stellen je in staat om:
-spreken,zien,voelen, denken. Veel zenuwen zijn bedekt met myeline. Myeline is een 
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isolerend materiaal. Wanneer het is weggesleten of beschadigd, kunnen zenuwen 
verslechteren, waardoor problemen in de hersenen en door het hele lichaam 
ontstaan. Schade aan myeline rond zenuwen wordt demyelinisatie genoemd.

Anafylaxie
https://allesoverallergie.nl/allergieen/anafylaxie
Non-anaphylactic: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Non-anaphylactic
Vaak bestaat een allergische reactie alleen uit wat irritatieklachten, zoals een 
jeukende huid of loopneus. Maar soms kan iemand een ernstige allergische reactie 
krijgen, die zelfs levensbedreigend kan zijn. Er wordt geschat dat in Europa 3 op de 
1000 mensen (0,3%) een anafylactische reactie meemaakt.
Als je vermoedt dat iemand in jouw omgeving een anafylactische reactie heeft, bel 
dan direct 112.

Trombocytopenie
https://www.sanquin.nl/over-bloed/bloedziektes/trombocytopenie
Trombocytopenie betekent een tekort aan bloedplaatjes (trombocyten). 
Bloedplaatjes zijn nodig voor de bloedstolling. Bij een tekort aan bloedplaatjes kan 
het bloed niet goed stollen bij een verwonding. Ook kan het tekort tot spontane 
bloedingen leiden.

Verspreide intravasculaire coagulatie: Bloedstollingsziekte
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/176910-verspreide-
intravasculaire-coagulatie-bloedstollingsziekte.html
Verspreide intravasculaire coagulatie is een ernstige aandoening waarbij in het hele 
lichaam in kleine bloedvaten bloedstolsels gevormd worden. Deze bloedstolsels 
verminderen of blokkeren de bloedstroom waardoor de bloedvaten naar diverse 
organen schade oplopen. Blauwe plekken, een daling van de bloeddruk en 
menstruatieproblemen bij vrouwen zijn enkele mogelijke symptomen van de 
aandoening. Deze bloedingsziekte valt met een bloedonderzoek te diagnosticeren. 
De behandeling is voornamelijk ondersteunend bedoeld en bestaat uit medicijnen en 
transfusies. De prognose is tot slot variabel en hangt af van de oorzaak van de 
bloedziekte.

Veneuze trombo-embolie
https://vademecum.hematologie.nl/artikelen/hemostase-en-trombose/veneuze-
trombo-embolie/
Onder veneuze trombo-embolie (VTE) wordt verstaan de diep veneuze trombose 
(DVT) en de longembolie (LE) die gezien worden als verschillende uitingsvormen 
van dezelfde ziekte. Voor kuitvene trombose en tromboflebitis zie hieronder. 
Diagnostiek en behandeling zijn gebaseerd op de CBO-richtlijn diagnostiek, 
preventie en behandeling van veneuze trombo-embolie en secundaire preventie van 
arteriële trombose, 2009 (www.cbo.nl).

Artritis
https://www.sohf.nl/aandoeningen/artritis
Artritis is een chronische ziekte waarbij de gewrichten ontstoken zijn. Het leidt tot 
vervorming en kalkafzetting in de gewrichten.
Artritis kenmerken zijn onder andere pijnlijke, stijve en opgezwollen gewrichten, 
zwelling, roodheid en vermoeidheid.
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Een verstoorde auto-immuniteit, ouderdom, erfelijkheid en roken zijn oorzaken van 
artritis. Naast gewrichtsklachten is het mogelijk dat er andere klachten opspelen, 
zoals ontsteking van de pezen of peesaanhechting, ontsteking van de slijmbeurzen 
en stijve of zwakke spieren. Behandeling van artritis met o.a.: omega 3 vetzuren, 
MSM, glucosamine, chondroïtine.

Artralgie
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/186779-gewrichtspijn-oorzaken-
pijnlijke-gewrichten-artralgie.html
Gewrichtspijn: Oorzaken pijnlijke gewrichten (artralgie). Bij gewrichtspijn (artralgie) 
ontstaat pijn in één of meerdere gewrichten. Dit verschijnt door een onderliggende 
aandoening of een letsel. Door de pijn aan het gewricht of de gewrichten, krijgt de 
patiënt mogelijk een beperkt bewegingsbereik en/of andere problemen bij de 
dagelijkse activiteiten. De pijn is scherp, dof, stekend, brandend of kloppend van 
aard en varieert in intensiteit van mild tot ernstig.

Ziekte van Kawasaki
https://www.thuisarts.nl/ziekte-van-kawasaki/mijn-kind-heeft-ziekte-van-kawasaki
Bij de ziekte van Kawasaki ontstaan ontstekingen in de bloedvaten. Meestal 
verdwijnen de klachten na een aantal weken.
De ziekte komt vooral voor bij kinderen onder de 5 jaar. Ongeveer 1 op 10.000 
kinderen in Westerse landen krijgt de ziekte van Kawasaki.
Meerdere dagen een hoge koorts. Een rode uitslag op de huid. De lippen, de tong, 
de handpalmen, de voetzolen en het oogwit krijgen soms een rode kleur. De 
handpalmen, voetzolen en lymfeklieren in de nek zwellen op. Ongeveer 2 tot 3 
weken na het begin vervelt de huid op de vingers en tenen.

Inflammatoir multisysteemfalen bij kinderen
https://www.ntvg.nl/artikelen/nieuws/inflammatoir-multisysteemfalen-bij-kinderen/
volledig
Zeldzaam, maar potentieel levensbedreigend.
Autoinflammatoire syndromen
https://www.jessazh.be/deelwebsites/infectieziekten-en-immuniteit/ziektebeelden/
autoinflammatoire-syndromen
De autoinflammatoire syndromen, ook wel gekend als periodieke koortssyndromen, 
is een groep aandoeningen die wordt gekenmerkt door steeds terugkerende koorts, 
veroorzaakt door mutaties in bepaalde genen. De koortsaanvallen gaan gepaard met 
verschillende ontstekingsverschijnselen zoals klierzwellingen, gewrichtsontstekingen 
en huiduitslag. Tussen de koortsaanvallen door zijn veel patiënten klachtenvrij. Het 
betreft zeldzame aandoeningen. Hierdoor wordt dit niet altijd direct herkend en kan 
het soms jaren duren voordat de juiste diagnose wordt gesteld.
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