
COVID19 veroorzaakt hart- en vaatziekten en het vaccin ook 

In het RD-artikel Levenslang risico op dodelijke hart- en vaatziekten door Covid-19 is o.a. het volgende te lezen: 
“De wetenschappers adviseren overheden wereldwijd om zich voor te bereiden op een toename van hart- en 
vaatziekten als gevolg van Covid-19. De gevolgen van de ziekte zijn bij veel ex-covidpatiënten chronisch en zullen 
bij hen leiden tot een verlies van „economische productiviteit en levensverwachting.” 
Al eerder werd bekend dat Covid-19 niet in de eerste plaats een ademhalingsziekte is, maar een ziekte die 
lekkende en ontstoken bloedvaten veroorzaakt. In de bloedvaten van patiënten die een beroerte kregen, zijn 
kleine stolsels aangetroffen. De vaatwanden waren soms ongewoon dik en ontstoken, en er lekte bloed uit naar 
het hersenweefsel. Patiënten kunnen in ieder geval tot zes maanden na de covidinfectie nog last hebben van deze 
symptomen. 
Naar nu blijkt veroorzaakt het zogeheten spike-eiwit van het virus ontstekingen in endotheelcellen aan de 
binnenkant van de slagaderwanden. Die gaan daardoor lekken. 
„Veel mensen beschouwen Covid-19 nog steeds als een luchtwegaandoening, maar het is een vaatziekte”, zei Uri 
Manor, hoogleraar biologie van het Salk Institute in San Diego (VS). „Dat zou kunnen verklaren waarom sommige 
mensen een beroerte krijgen en waarom andere mensen problemen hebben elders in het lichaam. Ze hebben 
allemaal te maken hebben met de bloedvaten.”” 
 
Helaas is dit maar de helft van verhaal. De mRNA-vaccins tegen COVID19 (Pfizer en Moderna) bevatten een recept 
(mRNA) voor het lichaam om zelf het gevaarlijke spike-eiwit aan te maken dat de oorzaak is van de ontstekingen 
in endotheelcellen aan de binnenkant van de slagaderwanden. Anders dan in een laboratorium of in een  fabriek 
gebeurt het aanmaken van dit spike-eiwit in het lichaam op ongecontroleerde wijze. In de mRNA-vaccins is geen 
stop ingebouwd om er voor te zorgen dat wanneer de immuunreactie op gang is gekomen het spike-eiwit niet 
meer wordt aangemaakt. Het effect kan per individu verschillen, maar is voor sommige mensen heel ernstig.  
Zo vertelt Iris de Boer in haar Testimonial: 
“Een week na de tweede vaccinatie begon ik wazig te zien. Twee weken na de vaccinatie begonnen mijn armen en 
benen te tintelen en te slapen. Ik was ontzettend moe, kreeg hoofdpijn, spierpijn, concentratieproblemen en was 
duizelig. Drie weken na de vaccinatie verloor ik de controle over mijn blaas, ik kreeg diarree, de kilo’s vlogen eraf, 
ik had geen gevoel meer tijdens de seks, mijn coördinatievermogen was weg, ik had koortsaanvallen, 
krachtverlies en mijn kortetermijngeheugen was verdwenen. Vier weken na de vaccinatie zat ik spastisch in een 
rolstoel op de EHBO. Ik stotterde, mijn smaak en geur waren weg en ik had oncontroleerbare spasmen over mijn 
hele lijf. Mijn ledematen waren gevoelloos en functioneerden niet meer. 
Onderzoek van de neuroloog wees uit dat de spike eiwitten uit de vaccinatie mijn zenuwstelsel aanvallen wat 
hierdoor overbelast raakt. En wel zodanig dat ik van een gezonde sporter die 60 uur in de week werkte in één klap 
volledig arbeidsongeschikt raakte. 
Omdat ik weinig meer te verliezen had heb ik geprobeerd of Ivermectine mijn gezondheid kon verbeteren. Ik had 
hierover wisselende berichten in de media gelezen en was op het punt ‘baat het niet dan schaadt het niet’ 
aangekomen. Als je al op de bodem zit kun je moeilijk nog dieper vallen. 
Het resultaat was wonderbaarlijk. Na 10 dagen Ivermectine was het merendeel van de klachten verdwenen. 
Momenteel heb ik enkel nog last van concentratieproblemen, moeheid, coördinatievermogen en een slecht 
kortetermijngeheugen. Hopelijk gaan deze op termijn ook nog over. Ik ben in ieder geval weer voor 50% aan het 
werk in plaats van dat ik in een rolstoel thuis zit en me moeten laten verzorgen. Wellicht dat anderen die door 
bijwerkingen van de vaccinatie ziek zijn geworden met dit middel ook gebaat kunnen zijn.” 
Het blad Ortho heeft in het nummer van december 2021 een artikel getiteld “Endotheelinflammatie na mRNA 
vaccinatie”. Het artikel begint als volgt:  
“Inenting met een mRNA-vaccin zoals van Pfizer en Moderna leidt tot een forse toename van inflammatie in het 
endotheel en ligt vermoedelijk ten grondslag aan de toename van trombose, cardiomyopathie en andere 
vasculaire aandoeningen die momenteel gezien worden na vaccinatie. Dit blijkt uit onderzoek gepresenteerd als 
‘poster’ tijdens een congres van de American Heart Association (AHA).” 
 
Ik heb onlangs de petitie om het coronatoegangsbewijs per direct af te schaffen getekend. Gezien het 
bovenstaande lijkt het mij volstrekt onverantwoord als nog meer mensen op niet-medische gronden een 
boosterprik gaan halen. 
 
Albert Welleweerd, 11 februari 2022 
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