Hoe vrouwen vergeten werden
in het Covid-19-onderzoek
Lang is genegeerd dat medicijnen en vaccins een ander effect
kunnen hebben op vrouwen dan op mannen. Bij het testen van
coronavaccins blijkt opnieuw vrijwel niet te zijn gekeken naar
verschillen tussen de seksen.
Misschien
is
het
toeval,
misschien
ook
niet.
Maar
pijnlijk is het zeker. Want de
combinatie van bloedstolsels
(trombose) en een verlaagd
aantal
bloedplaatjes
(trombocytopenie) die zich in Europa bij tientallen mensen
voordeed na toediening van het AstraZeneca-vaccin, zaait
twijfel over de veiligheid van dat vaccin. Mogelijk vandaag al
komt het Europees Geneesmiddelenbureau (Ema), dat toezicht
houdt op vaccins en geneesmiddelen, met een nieuw oordeel over
AstraZeneca. Voor de zekerheid zijn in Nederland vaccinaties
voor mensen onder de zestig even stilgelegd.
Extra opvallend aan de gevallen is dat het vrijwel enkel
jongere vrouwen betreft – vijf in Nederland, van wie er een is
overleden. Dat roept allerlei vragen op. Is dat inderdaad
toeval (het gaat immers nog om heel weinig gevallen) of komt
het omdat er voornamelijk vrouwen mee zijn gevaccineerd? Er
zijn immers veel werknemers in de zorg die AstraZeneca hebben
gekregen, en in de zorg werken meer vrouwen dan mannen. Of
komt het doordat vrouwen gevoeliger zijn voor het vaccin,
doordat de kans op zeldzame maar ernstige bijwerkingen bij
vrouwen groter is? En hadden we dat laatste dan niet al kunnen
weten bij alle vooronderzoeken?
Niet echt, blijkt uit onderzoek van Platform voor
onderzoeksjournalistiek Investico voor Trouw, EenVandaag en De

Groene Amsterdammer. Want de vaccinmakers hebben het element
‘sekse’ goeddeels genegeerd in het vaccinonderzoek en de
behandelmethoden van Covid-19. Zo had geen van de
gepubliceerde klinische proeven van vijf coronavaccins de
opgetreden bijwerkingen uitgesplitst naar sekse. En dat begint
te knellen, want de gevoeligheid voor trombose is niet het
enige verschil tussen mannen en vrouwen dat naar voren komt in
de coronacrisis.
(Bron en volledig artikel Trouw)

