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De officiële database van de Europese Unie met vermoedelijke drugsreacties 

meldt nu 30.551 dodelijke slachtoffers en 1.163.356 bijwerkingen van de 

COVID-vaccins Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson en AztraZeneca tot en 

met 13 november 2021 op basis van de gegevens die naar het systeem zijn 

verzonden. 

Volgens het Europees Geneesmiddelenbureau, een officiële website van de 

Europese Unie, zijn de gegevens over bijwerkingen van COVID-19-vaccins 

gepost op het ADRreports.eu-portaal dat “gebruikers in staat stelt het totale 

aantal individuele meldingen van vermoedelijke bijwerkingen te bekijken (ook 

bekend als Individuele Case Safety Reports, of ICSR's).” 

 

Alle gegevens op de website en formulieren voor individuele casusrapporten 

zijn afkomstig van EudraVigilance, "een systeem dat is ontworpen voor het 

verzamelen van meldingen van vermoedelijke bijwerkingen, dat wordt gebruikt 

voor het evalueren van de voordelen en risico's van geneesmiddelen tijdens 

hun ontwikkeling en het bewaken van hun veiligheid na toelating in de 

Europese Economische Ruimte (EER).” 

 

 



 

De informatie is elektronisch ingediend bij EudraVigilance door "nationale 

regelgevende instanties voor geneesmiddelen en door farmaceutische 

bedrijven die houder zijn van handelsvergunningen (licenties) voor de 

geneesmiddelen." 

 

• Farmaceutische bedrijven die houder zijn van een vergunning voor het in de 

handel brengen van een geneesmiddel, evenals regelgevende instanties voor 

geneesmiddelen in de EER, zijn wettelijk verplicht om meldingen van 

vermoedelijke bijwerkingen in te dienen bij EudraVigilance.  

Dit omvat meldingen die zijn ontvangen van beroepsbeoefenaren in de 

gezondheidszorg en patiënten. Dit is exclusief niet-ernstige bijwerkingen die 

optreden buiten de EER. 

 

Het webrapport bevat geen rapporten van onderzoeken (bijv. klinische proef, 

niet-interventionele studies) of andere soorten rapporten (d.w.z. alleen 

spontane rapporten). 

 

• Een bijwerking wordt als 'ernstig' geclassificeerd als deze (i) de dood tot 

gevolg heeft, (ii) levensbedreigend is, (iii) ziekenhuisopname of verlenging van 

een bestaande ziekenhuisopname vereist, (iv) resulteert in aanhoudende of 

significante invaliditeit/ongeschiktheid ( volgens de mening van de 

verslaggever), (v) een aangeboren afwijking/geboorteafwijking is, of (vi) 

resulteert in een aantal andere medisch belangrijke aandoeningen. 

 

Een rapport van Health Impact News vermeldde dat de database bij 

EudraVigilance alleen bestemd is voor landen in Europa die deel uitmaken 

van de Europese Unie (EU), die 27 landen omvat. Dat betekent dat de 

bijwerkingen van de COVID-vaccins veel hoger zouden zijn als we alle landen 

in Europa zouden meetellen. 

 

Hier is de samenvatting van de gegevens tot en met 13 november 2021. 



Zie oorspronkelijke bron: 

https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/european-medicines-agency-

data-shows-1163356-adverse-drug-reactions-30551-fatalities-covid-19-

vaccinations/ 

 

 

 

 


