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(beeld Roel Ottow)
Verschillende mensen melden ernstige bijwerkingen na coronavaccinatie. Is het middel erger dan de kwaal?

Menstruatie- en hartproblemen na
coronavaccinatie. Is het middel soms erger
dan de kwaal?

Verschillende mensen melden ernstige bijwerkingen na het coronavaccin, zoals

menstruatieklachten of een ontsteking aan het hart. Vooral jonge mensen

lijken er gevoelig voor. Wat is er aan de hand? Medische deskundigen reageren.

 

 AMERSFOORT 

Het is nu bijna een jaar geleden dat Suzanne de Keijzer (22)

voor het laatst menstrueerde. Sinds haar coronavaccinatie in

augustus 2021 blijft haar maandelijkse bloeding - eerder
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regelmatig - weg. Ook wisselingen in energie, stemming en

hongergevoel zijn niet meer te bespeuren. ‘Het is helemaal

vlak.’ 

Dat heeft ook emotioneel invloed, vertelt De Keijzer: ‘Mijn

menstruatie is iets kostbaars en lijkt niet meer op gang te

krijgen. Ik voel me er minder vrouwelijk door. Soms zeggen

mensen tegen me: ‘Als jij later kinderen hebt…’ Dat raakt me,

want nu kan ik geen kinderen krijgen. En misschien later ook

niet. Ik kan het niet anders zien dan als een bijwerking van de

coronavaccinatie.’

Bijwerkingen 

De Keijzer is niet de enige die bijwerkingen na vaccinatie

ervaart. Kinderen hebben doorgaans wat milde klachten -

zoals grieperigheid - na de DKTP-prik. Ook het COVID-19-

vaccin zorgt veelal voor dit soort klachten: koorts, spierpijn en

hoofdpijn, meldt Bijwerkingencentrum Lareb. Toch zouden er

ook ernstiger klachten zijn, zoals uitblijvende vruchtbaarheid,

hartproblemen of vroegtijdig overlijden. 

Bij het instituut Lareb - waar je klachten na medicatie of

vaccins kunt melden - zijn 225.000 meldingen op 36 miljoen

vaccins binnengekomen. Dat is iets meer dan een half

procent. Volgens Linda Härmark, adjunct-directeur bij Lareb,

is dat meer dan bij andere vaccinaties, zoals bij de griepprik.

Dat betekent niet direct dat een coronavaccinatie ook meer

bijwerkingen geeft, zegt Härmark. ‘Mensen kunnen door de

publiciteit ook alerter zijn op klachten na vaccinatie en

daardoor eerder melding maken.’ De gemelde bijwerkingen

worden nu en komende periode door het bijwerkingencentrum

geanalyseerd. Twee daarvan vallen op dit moment op:

menstruatieproblemen en hartklachten. 

Onderzoek menstruatieklachten

Toen Amerikaans medisch antropoloog Kate Clancy in februari

2021 op Twitter deelde dat ze na haar vaccinatie zwaarder

menstrueerde dan normaal, meldden zich tientallen vrouwen
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met soortgelijke ervaringen. Samen met een aantal andere

onderzoekers zette ze daarom een enquête op die ze

verspreidde via social media. 

Van de 35.000 vrouwen die deze invulden, bleek 56 procent

last te hebben van een veranderde cyclus - met name

zwaardere bloedingen - na vaccinatie. Onder vrouwen die - in

verband met de menopauze - langer dan twaalf maanden niet

meer ongesteld waren geweest, begon 66 procent toch weer te

menstrueren. 

Dr. Kate Clancy 
@KateClancy · Volgen

A colleague told me she has heard from others that their periods were 
heavy post-vax. I'm curious whether other menstruators have noticed 
changes too? I'm a week and a half out from dose 1 of Moderna, got my 
period maybe a day or so early, and am gushing like I'm in my 20s again.

9:20 p.m. · 24 feb. 2021

Lees het hele gesprek op Twitter

2,5K Antwoorden Delen

1,1K antwoorden lezen

Eind vorig jaar publiceerde het Noorse Instituut voor

Volksgezondheid een studie naar deze alarmerende berichten.

Het onderzoek vond plaats onder bijna vierduizend vrouwen in

de leeftijdsgroep van achttien tot dertig jaar. Van hen had

zeven procent menstruatieproblemen voor vaccinatie. Na twee

vaccindoses nam dat aantal toe naar vijftien procent. De

klachten bestonden onder andere uit meer pijn, wegblijvende

of langer durende menstruatie. 

Twee tot drie maanden na de eerste vaccinatiedoses waren de

meeste klachten verdwenen. Of de klachten na de tweede

doses ook snel opgelost waren, kan een woordvoerder van het

Noorse Instituut niet zeggen: ‘We zijn nog bezig met het

analyseren van de gegevens voor de definitieve publicatie.’ 
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De kwaliteit van beide onderzoeken wordt door gynaecoloog

Jur Oosterhuis als ‘redelijk’ beoordeeld. ‘Het nadeel van deze

onderzoeken is dat ze achteraf hebben plaatsgevonden. Het

zou beter zijn als vrouwen de maanden voor en na

coronavaccinatie hun menstruatie zouden bijhouden.’ 

Op de menstruatiepoli van het Diakonessenhuis in Utrecht is

het iets drukker dan gebruikelijk. Gynaecoloog Koen Deurloo

draait er regelmatig diensten. ‘We merken dat meer vrouwen

zich melden met een verhevigde of uitblijvende menstruatie.

Ook hebben vrouwen vaker menstruele bloedingen na de

menopauze. Doorgaans herstellen mensen binnen een paar

maanden. Dat een menstruatie meer dan een half jaar

wegblijft, ben ik nog niet tegengekomen. Dat zijn echt

extreme gevallen.’ 

Volgens Deurloo zijn ontregelingen in de cyclus niet

ongebruikelijk na vaccinatie. ‘We zien het ook bij het

kinkhoestvaccin of na de griepprik.’ Wat de reden is dat

vaccinatie je menstruatie in de war brengt, kan Deurloo niet

zeggen: ‘Bij een maandelijkse cyclus zijn meerdere organen -

zoals de bijnieren - betrokken, die ook weer op elkaar

reageren. Daarnaast is een cyclus gevoelig voor

veranderingen. Het reageert bijvoorbeeld op gewichtsafname

en sporten. Maar wat precies de reden van deze ontregeling is,

is onzeker. We doen er nog onderzoek naar.’ 

Suzanne de Keijzer nam pas na tien maanden van

wegblijvende menstruatie contact op met haar huisarts. ‘Je

hoopt toch dat het vanzelf terugkomt’. De arts adviseerde haar

nog even te wachten: ‘Ze zegt dat ze deze klachten na

vaccinatie vaker hoort en het soms vanzelf weer terugkomt.’ 

‘Een ziekenhuisopname door corona is heftiger dan een lichte

hartspierontsteking’

In tussentijd probeert De Keijzer er alles aan te doen om haar

cyclus weer op gang te brengen: ‘Ik minimaliseer stress door

minder te werken en weinig koffie te drinken. Uit pure

wanhoop heb ik pas pilletjes gehaald bij een natuurwinkel die

stimulerend zouden werken.’ 
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Vaccinatie heeft geen invloed op de vruchtbaarheid,

benadrukken zowel Oosterhuis als Deurloo. Maar een

uitblijvende menstruatie betekent inderdaad dat je niet

zwanger kunt worden, erkent Deurloo. ‘Toch dat is wat anders

dan dat je vruchtbaarheid wordt aangetast door bijvoorbeeld

een afname van de eicelvoorraad.’

Op de vraag of de nadelen van het vaccin voor vruchtbare

vrouwen groter zijn dan de voordelen, antwoordt Deurloo: ‘Dat

is een individuele vraag. Wanneer je het collectief bekijkt, zie

je dat de mutatiekans van het virus afneemt wanneer meer

mensen zich laten vaccineren. Ook ben je als gevaccineerde

minder lang ziek en daardoor minder besmettelijk.’ 

De huidige coronavariant is mild, zegt Deurloo, ‘Maar het

spannende zit hem erin dat veel mensen tegelijk ziek worden.

En dan lopen we vast in het ziekenhuis, waardoor de

behandeling van andere mensen vooruit geschoven wordt -

met wellicht ernstiger gevolgen. Het ligt dus veel

genuanceerder dan als je het alleen op individueel niveau

bekijkt.’ 

Hartproblemen

Een tweede klacht die opvalt, zijn hartproblemen. Freelance

journalist Jolyn Schoemaker (33) sport bijna dagelijks als ze

vorig jaar juni opgeroepen wordt voor vaccinatie. ‘Volgens m’n

sporthorloge had ik een ‘fitnessleeftijd’ van twintig jaar’. 

De eerste 24 uur na de vaccinatie met het Pfizervaccin

verlopen voorspoedig, maar een dag later verandert dat: ‘Ik

ging in rap tempo van ‘niet zo lekker’ naar ‘te benauwd om te

praten’. Het voelde alsof er een olifant op mijn borst zat en

mijn hart bonkte fel tegen mijn ribbenkast. Ik kon de pijn

haast niet aan, maar pijnstillers leken niets te doen.’ 

Lees ook

Wat zijn de voor- en nadelen van de

kinderprik in tijden van omikron?
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De dagen en weken na vaccinatie blijft de freelance journalist

last houden van klachten: ‘Pijn op de borst, benauwdheid en

een lage hartslag.’ Bezoek aan huisarts en huisartsenpost

helderen de klachten niet op: ‘De arts geloofde niet dat de pijn

iets te maken kon hebben met mijn hart, laat staan met de

vaccinatie.’ 

De app ‘FibriCheck’ - die Schoemaker in oktober downloadt -

blijkt uiteindelijk uitsluitsel te kunnen bieden. ‘Met m’n

vinger op de lens van mijn mobiele telefoon maakte ik een

soort hartfilmpje.’ Het filmpje stuurt de journalist op naar

medische experts voor analyse. Die dag erna volgt een rapport.

Daaruit blijkt dat Schoemaker last heeft van een

hartritmestoornis - wat een gevolg kan zijn van een

hartspierontsteking. In principe is dat ongevaarlijk, maar het

moet wel in de gaten gehouden worden. 

Onderzoek hartproblemen

Bij het Lareb worden diverse hartklachten gemeld als

mogelijke bijwerking van het vaccin. Een aandoening waar

onderzoek naar is gedaan, is die van ontstekingen aan het

hart. Zo publiceerden in april 2022 Noord-Europese

onderzoekers een studie onder 23 miljoen mensen -

gevaccineerd en ongevaccineerd -  in cardiologisch medisch

tijdschrift JAMA. Zij concluderen dat vaccinatie de kans op een

hartspierontsteking verhoogt.

Met name jonge mannen tussen de 16 en 24 jaar lopen meer

risico. Ten opzichte van ongevaccineerden, was er sprake van

een verhoging van zes gevallen op de 100.000  gevaccineerden

met Pfizer. Bij Moderna waren dat er drie keer zoveel: daar

speelde deze ontsteking bij achttien gevallen op de 100.000.

Dat is respectievelijk 0,006 en 0,018 procent.

Een kleiner onderzoek uit Hongkong in 2021 onder twaalf tot

zeventienjarigen bevestigt dat beeld. Gemiddeld ontstond bij

negentien van de 100.000 Pfizer gevaccineerden - grotendeels

mannen - een ontsteking aan de hartspier of het hartzakje.

https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2791253
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34849657/#:~:text=The%20overall%20incidence%20of%20acute,per%20100%2C000%20persons%20vaccinated%2C%20respectively.
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Drie Nederlandse arts-onderzoekers reflecteerden dit voorjaar

op het laatste onderzoek. In een artikel in het Netherlands

Heart Journal (NHJ) concluderen zij dat een ontsteking aan het

hartzakje of de hartspier inderdaad een ‘zeer zeldzame

bijwerking’ is van vaccinatie. Met name speelt die op bij jonge

mannen tussen de zestien en negenentwintig jaar oud, meldt

het blad. 

Eén van de cardiologen die meeschreef is Folkert Asselbergs,

hoogleraar aan het UMC Utrecht. Hij erkent het risico op een

ontsteking aan het hart. ‘Tegelijk zien we dat het doorgaans

geen ernstig verloop heeft. Deze ontstekingen zijn zo mild dat

het bijvoorbeeld niet leidt tot een verminderde

hartpompfunctie. Bij griep kun je er bijvoorbeeld ook last van

hebben.’

In het UMC heeft Asselbergs zwaardere gevallen voorbij zien

komen: ‘Maar die ontstonden door een corona-infectie.’ Die

vonden vooral plaats in de eerste golf, vertelt de cardioloog.

‘In de Omikron-periode heb ik ze nog niet gezien.’

Uit een onderzoek in New York onder twaalf tot zeventien-

jarigen blijkt dat zij in Omikrontijdperk een kleine kans

hebben op ziekenhuisopname. Zo werden gemiddeld 2,39 van

de 100.000 ongevaccineerde jongeren in het ziekenhuis

opgenomen tegen 0,62 gevaccineerden. 

Hoe verhoudt zich dat tot de hogere kans om een

hartspierontsteking op te lopen? ‘Een ziekenhuisopname door

corona is heftiger dan een lichte hartspierontsteking,’

reageert Asselbergs, ‘Bij een mild verloop is er geen

langdurige schade en ervaart iemand alleen pijn op de borst.

Eerder waren dit soort milde klachten waarschijnlijk niet eens

boven water gekomen.’

Lees ook

Jong en gezond, neem je dan een

boosterprik? ‘Het wordt gebruikt als

zoethoudertje’

https://link.springer.com/article/10.1007/s12471-022-01677-9
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2792525
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Jolyn Schoemaker ziet dat anders. ‘Corona is inderdaad

gevaarlijker dan vaccinatie. Maar vaccinatie is een keuze,

corona oplopen niet. En als met name jonge mensen

hartklachten krijgen, dan lijkt er sprake te zijn van

risicoverplaatsing. Want ik vraag me af of de jonge mensen die

hartklachten opliepen na vaccinatie óók een

hartspierontsteking hadden gekregen na besmetting met

corona. Dat kun je niet weten.’

Gelet op het voorgaande zouden ouders van jonge mannen

kunnen twijfelen om over te gaan tot vaccinatie van hun

kinderen. Op de vraag of de Asselbergs dat begrijpt, antwoordt

hij: ‘Het is voor ieder een individuele afweging. Ik kijk alleen

naar data, terwijl dit een ethisch vraagstuk is. Het zou daarom

goed zijn als er meer data beschikbaar komt over de lange

termijn effecten van een Omikronbesmetting. Daarna kunnen

we een betere afweging maken.’


