












Cerebrale sinustrombose
• Hoofdpijn
• Spraakproblemen
• Uitvalsverschijnselen
• Verwardheid/epilepsie

Splanchnicus trombose
• Heftige buikpijn
• Misselijkheid/braken
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→ Betrouwbare informatiebronnen: 
NHG COVID-dossier en FMS leidraad

Downloadlink:
https://www.nhg.org/sites/default/files/c
ontent/nhg_org/uploads/trombose_en_of
_trombocytopenie_na_toediening_covid-
19-vaccin_.pdf

Of open de pdf-file direct met deze 
QR-code:

https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/trombose_en_of_trombocytopenie_na_toediening_covid-19-vaccin_.pdf










hoe ver zijn we naar verwachting op de eerste van elke maand

In miljoenen mensen / prikken 1 januari 1 februari 1 maart 1 april 1 mei 1 juni 1 juli

Aantal prikken gezet (B/P, M, AZ, J) 0 0,38 1,38 2,92 5,87 10,37 16,99

Aantal mensen volledig gevaccineerd (B/P, M, AZ, J) 0 0,02 0,26 0,64 1,35 3,20 6,97

Aantal mensen nog geen tweede prik gehad (B/P, M, AZ) 0 0,33 0,94 1,63 3,24 4,61 5,13

Aantal vaccinatiebereide 18+ nog zonder prik 11,96 11,61 10,76 9,69 7,38 4,15 0

Mijlpalen vaccinaties:

• 4 miljoenste prik: vandaag of morgen
• 5 miljoenste prik: ± 23 april
• 6 miljoenste prik: ± 3 mei
• 8 miljoenste prik: ± 18 mei
• 10 miljoenste prik: ± 30 mei





• Afhankelijk van de mate van verspreiding

• Afhankelijk van de leeftijd

• Afhankelijk van de duur

• Afhankelijk van risicofactoren



Medische hoog-risicogroepen (>2 keer zo hoog risico op overlijden)

1. Mensen van wie het immuunsysteem zeer ernstig gecompromitteerd
2. Patiënten met een hematologische maligniteit/aandoening 
3. Patiënten met ernstig nierfalen 
4. Patiënten na orgaan-, stamcel- of beenmergtransplantatie
5. Patiënten met een ernstige aangeboren afweerstoornis (primaire immuundeficiëntie).
6. patiënten met neurologische aandoeningen bij wie de ademhaling gecompromitteerd is;
7. mensen met het syndroom van Down;
8. mensen met morbide obesitas (BMI Body Mass Index  >40).

Medische risicogroepen (<2 keer zo hoog risico op overlijden)

1. afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen;
2. chronische stoornis van de hartfunctie;
3. diabetes mellitus;
4. chronische nierinsufficiëntie (dialyse en niertransplantatiepatiënten);
5. een afweerstoornis of behandeld met  immuunsuppressiva leidend tot verminderde 

weerstand tegen luchtweginfecties;
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Hoeveelheid gezondheidsverlies in jaren, per 100.000 inwoners per 
leeftijdsgroep, 
1e COVID-19 golf, Nederland

Aantal sterfgevallen per week, 
1/7/2018 – 7/4/2021, Nederland







• Virusmutanten
• Vermindering verspreiding
• Combinatie van vaccins/boostervaccinaties
• Nieuwe vaccins: mRNA, eiwit, geïnactiveerd
• Rappels
• Zwangeren
• Kinderen







Wat is het Post Acute Covid-19 Sequelae



Oorzaak



Behandeling



Wat is C-support?



Wat is C-support?





Take to work messages

http://www.c-support.nu/



