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Mijn leven was heel gewoon. Ik ging naar school, zat op 
voetbal en kaatsen en was altijd weg met vriendinnen. 
Totdat ik in overleg met mijn moeder besloot de prik 
tegen baarmoederhalskanker te halen, het HPV-vaccin. 
Vanaf het moment dat ik deze prikken heb gekregen,  
nu 8 jaar geleden, is mijn leven drastisch veranderd. 

Het begon een paar dagen na de prik. Ik was steeds heel 
vermoeid. De huisarts dacht aan Pfeiffer, maar dat bleek het 
niet te zijn. Met de weken kreeg ik steeds meer last van mijn 
spieren. Opnieuw naar de huisarts. Er werd weer bloed 
afgenomen. De ontstekingswaarden bleken te hoog, maar 
verder was er niets te zien. Na meerdere bezoekjes aan de 
huisarts werd ik doorgestuurd naar een internist. Alles werd 
onderzocht. Er was duidelijk iets aan de hand, maar wat? 
Inmiddels ben ik uiteenlopende klachten, meerdere spoedrit-
jes met de ambulance, opnames, vier ziekenhuizen en zeker 
twintig doctoren verder. De huidige diagnose is: fybromyalgie, 
chronische vermoeidheid en het prikkelbare darmsyndroom. 
Mijn afweersysteem is aangetast, waardoor ik overal heel 
vatbaar voor ben. 

Medicijnen 
Er zijn perioden geweest dat ik 24 verschillende medicijnen 
per dag slikte. Momenteel zit ik aan de 12 en 2 pufjes.  
Ik gebruik ook CBD-olie, waardoor ik minder last van mijn 
spieren heb. Wanneer iemand een verkoudheid of griepje 
heeft, en ik ben met die persoon in contact geweest,  
kan ik er op wachten, want dan krijg ik het ook. 

Positief proberen te blijven 
Door dit alles ben ik 4 keer moeten stoppen met een  
opleiding. Ik leef met de dag en probeer positief te blijven, 
want anders voel je je alleen maar minder. Op sommige 
momenten is dat alleen wel erg moeilijk. Ik wil heel graag net 
als veel andere jongeren een opleiding gedaan krijgen en dan 
aan het werk, maar moet accepteren dat dit nog niet haalbaar 
is gebleken. Steun vind ik vooral bij mijn moeder. Zij gaat bijna 
altijd mee naar onderzoeken. Ook bij mijn vriendinnen kan ik 
alles kwijt. Als ik er even doorheen zit, zijn zij er voor mij. 
Op de dagen dat ik me goed voel (die ik dan meestal  
moet bekopen met een of twee dagen rust), ga ik sporten, 
shoppen, oppassen en zo nu en dan eens op stap.  
Ook blijf ik zoeken naar manieren om positief te blijven en  
er het beste van te maken.  

Voorlichting 
Wereldwijd zijn er al meer dan 72.000 meldingen van meisjes 
die klachten hebben gekregen na de prik met het HPV-vaccin. 
Om mijn steentje bij te dragen aan voorlichting over de 
mogelijke bijwerkingen, heb ik toegestemd in een interview 
met Omrop Fryslan en heb ik meegewerkt in een aflevering 
van Zorg.Nu. Het RIVM zegt nog steeds dat er geen verband 
kan worden gelegd tussen het baarmoederhalskanker-vaccin 
en de klachten die ik en duizenden andere meisjes hebben. 
Maar ik wou dat ik destijds anders had beslist. En als ik een 
tip mag geven aan moeders die twijfelen of ze hun dochter de 
prik moeten laten geven of niet: bekijk de aflevering van Zorg.
Nu van 16 november 2016 om de gevolgen te kunnen zien! 

https://www.youtube.com/watch?v=AmMn9ZROrJM 
https://zorgnu.avrotros.nl/uitzendingen/15-11-2016/hpv-vaccin/ 
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Ernstige vaccinatieschade, wat nu?  


