
 

In de Media 2021 

 

24-12-2021  AT5: Zwangerschap en Corona 

22-12-2021  NOS op 3: Zwangerschap in Coronatijd 

22-12-2021  NOS Stories: Onvruchtbaar door het vaccin? De waarheid over heftige bijwerkingen 

01-12-2021  Noordhollands Dagblad: Waarom zwangeren beter af zijn mét een coronaprik? 

25-11-2021  AD: Mag je je laten steriliseren voor het klimaat? ‘Wij als artsen mogen nooit iemand schade  

                        toedoen’ 

22-11-2021  Rijnmond: ‘Opvallend veel zwangere vrouwen op intensive care Erasmus MC’ 

19-11-2021  Trouw: Waarom voelt sporten vlak voor de menstruatie soms zo zwaar? 

18-11-2021  NOS De Dag: Zwanger, Corona en aan de beademing 

15-11-2021  Op1: UMC Utrecht-medewerkers praten over hun Corona-ervaringen en adviseren om te vaccineren 

11-11-2021  De Telegraaf, VROUW: Hoe zit het nu echt met de HPV-vaccinatie? 

6-8-2021  AD: Meer zwangeren met corona in het ziekenhuis: ‘Jonge, slanke, witte vrouwen zonder vaccinatie’ 

4-8-2021  RTL Nieuws: Heeft een vaccinatie invloed op je zwangerschap of vruchtbaarheid? 

3-8-2021  NOS: Vaccinatie en menstruatie: ‘Iedereen heeft wel eens een verstoorde cyclus’ 

https://www.at5.nl/artikelen/212655/zwangere-vrouwen-twijfelen-soms-over-coronavaccin-ik-was-bang-dat-het-iets-met-de-baby-zou-doen
https://www.youtube.com/watch?v=oAeltFjOhjs
https://www.youtube.com/watch?v=1kE64Kxo_fM
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20211201_98937655
https://www.ad.nl/gezin/mag-je-je-laten-steriliseren-voor-het-klimaat-br-wij-als-artsen-mogen-nooit-iemand-schade-toedoen~aa6fb099/
https://www.ad.nl/gezin/mag-je-je-laten-steriliseren-voor-het-klimaat-br-wij-als-artsen-mogen-nooit-iemand-schade-toedoen~aa6fb099/
https://www.rijnmond.nl/nieuws/1433457/Opvallend-veel-zwangere-vrouwen-op-intensive-care-Erasmus-MC
https://www.trouw.nl/zorg/waarom-voelt-sporten-vlak-voor-de-menstruatie-soms-zo-zwaar~b703d310/
https://www.nporadio1.nl/podcasts/de-dag/62221/972-zwanger-corona-en-aan-de-beademing
https://www.npostart.nl/POMS_BV_16696865
https://www.telegraaf.nl/vrouw/2004182638/hoe-zit-het-nu-echt-met-de-hpv-vaccinatie?utm_source=vrouw&utm_medium=newsletter&utm_campaign=vrouw-dagelijks&utm_content=Artikel2_Hoe+zit+het+nu+echt+met+de+HPV-vaccinatie%3F&utm_term=20211112093000_vrouw_dagelijks&MAILHASH=023E447CF652BF6A50B3FAEEB7B85B88324F0CC8F5636AB09EB385ADA7621BE2
https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2021/08/2021-08-06-AD_Meer-zwangeren-met-corona-in-het-ziekenhuis.docx
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5246156/een-prik-met-het-coronavaccin-dat-slim-als-je-zwanger-bent-dat-wil
https://nos.nl/artikel/2392394-vaccinatie-en-menstruatie-iedereen-heeft-wel-eens-een-verstoorde-cyclus


3-8-2021  Trouw: Ruim duizend meldingen van menstruatiestoornissen na coronavaccin 

28-7-2021  De Volkskrant: Babyboom leidt tot spitsuur bij de verloskundige: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’ 

21-7-2021  Nu.nl: Ongesteldheid wijkt na coronaprik mogelijk korte tijd af: hoe zit dat? 

19-7-2021 Nieuwsuur: ‘Zwangere vrouw loopt bij besmetting zelfde risico als oudere met overgewicht‘ 

17-7-2021  RTL Nieuws: Groot spermatekort door corona: vrouwen moeten soms jaren wachten 

16-7-2021  RTL Nieuws: Verandert je menstruatie door een coronavaccinatie? 

18-6-2021  Reformatorisch Dagblad: Gynaecologen zien geen reden om abortusgrens te verlagen 

19-5-2021  Trouw: Is zwangerschap een risicofactor voor corona? ‘Het virus doet bij zwangeren wel wat’ 

7-5-2021  NOS: Prikvoorrang voor zwangeren? ‘Voor kleine groep op IC is corona dramatisch’ 

7-5-2021  EenVandaag: Zwangere vrouwen hebben meer kans op ic te komen door corona, maar vaccineren?  

                       Marieke en Anne denken  

                       daar verschillend over 

7-5-2021  Linda: Zwangeren met corona ondanks risico achteraan bij vaccinatie 

7-5-2021  RTL Nieuws: Nederlands onderzoek: zwangere vrouwen vaker op ic door corona 

7-5-2021  AD: Zwanger en corona? Dan loop je meer risico om op ic te belanden, maar sta je achteraan voor  

                        vaccin 

5-5-2021  De Volkskrant: 2021-05-05 De Volkskrant_Zwangeren met corona lopen een groter risico op ic- 

                        opname Maar vaccinatievoorrang Ho maar 

30-4-2021  NU.nl: Waarom experts zwangere vrouwen nu wel adviseren zich te laten vaccineren 

29-4-2021  RTL Nieuws: Zwangere vrouwen twijfelen over coronavaccin: ‘Risico voor mijn baby onbekend’ 

27-4-2021  Nieuws en Co: Nauwelijks aandacht voor verdriet bij miskramen 

27-4-2021  NOS: Jaarlijks 23 miljoen miskramen, maar nauwelijks aandacht voor het verdriet 

26-4-2021  Medisch Contact: Advies aan zwangere vrouwen: laat je vaccineren tegen covid-19 

20-4-2021  De Achterkant van het gelijk: Medici 

15-4-2021  5 uur show: Taboes rondom overgang 

https://www.trouw.nl/zorg/ruim-duizend-meldingen-van-menstruatiestoornissen-na-coronavaccin~baa1d74d/
https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2021/07/2021-07-28-de-Volkskrant-Babyboom.docx
https://www.nu.nl/coronavirus/6146857/ongesteldheid-wijkt-na-coronaprik-mogelijk-korte-tijd-af-hoe-zit-dat.html
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2389997-zwangere-vrouw-loopt-bij-besmetting-zelfde-risico-als-oudere-met-overgewicht
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5240077/lange-wachtlijst-vruchtbaarheidsklinieken-schaarste-spermadonatie
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5241940/wat-gebeurt-er-met-je-menstruatie-na-een-coronavaccinatie
https://www.rd.nl/artikel/932281-gynaecologen-zien-geen-reden-om-abortusgrens-te-verlagen
https://www.trouw.nl/wetenschap/is-zwangerschap-een-risicofactor-voor-corona-het-virus-doet-bij-zwangeren-wel-wat~bf6d7515/
https://nos.nl/artikel/2379805-prikvoorrang-voor-zwangeren-voor-kleine-groep-op-ic-is-corona-dramatisch
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/zwangere-vrouwen-hebben-meer-kans-op-ic-te-komen-door-corona-maar-vaccineren-marieke-en-anna-denken-daar-verschillend-over/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/zwangere-vrouwen-hebben-meer-kans-op-ic-te-komen-door-corona-maar-vaccineren-marieke-en-anna-denken-daar-verschillend-over/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/zwangere-vrouwen-hebben-meer-kans-op-ic-te-komen-door-corona-maar-vaccineren-marieke-en-anna-denken-daar-verschillend-over/
https://www.linda.nl/nieuws/gezond/zwangeren-corona-vaccinatie/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5229404/zwangere-vrouwen-corona-besmetting-baby-intensive-care
https://www.ad.nl/nieuws/zwanger-en-corona-dan-loop-je-meer-risico-om-op-ic-te-belanden-maar-sta-je-achteraan-voor-vaccin~aa02e406/
https://www.ad.nl/nieuws/zwanger-en-corona-dan-loop-je-meer-risico-om-op-ic-te-belanden-maar-sta-je-achteraan-voor-vaccin~aa02e406/
https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-05-De-Volkskrant_Zwangeren-met-corona-lopen-een-groter-risico-op-ic-opname-Maar-vaccinatievoorrang-Ho-maar.pdf
https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2021/05/2021-05-05-De-Volkskrant_Zwangeren-met-corona-lopen-een-groter-risico-op-ic-opname-Maar-vaccinatievoorrang-Ho-maar.pdf
https://www.nu.nl/coronavirus/6130317/waarom-experts-zwangere-vrouwen-nu-wel-adviseren-zich-te-laten-vaccineren.html
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5228135/zwanger-coronavaccin-risico-baby-verloskundige-twijfel
https://www.nporadio1.nl/nieuws-en-co/onderwerpen/75965-2021-04-27-nauwelijks-aandacht-voor-verdriet-bij-miskramen
https://nos.nl/artikel/2378468-jaarlijks-23-miljoen-miskramen-maar-nauwelijks-aandacht-voor-het-verdriet.html
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/advies-aan-zwangere-vrouwen-laat-je-vaccineren-tegen-covid-19.htm
https://www.npostart.nl/de-achterkant-van-het-gelijk/20-04-2021/BV_101404868
https://www.kijk.nl/programmas/5-uur-show/zyjZ13c9Kxe/clips/video/er-is-te-weinig-bekend-over-de-overgang/kPO1I3skdWaZI8


12-4-2021  podcastserie ‘ZwarteMuisjes’ 

10-4-2021  RTL Nieuws: ‘Psychische problemen rond zwangerschap komen veel voor, praat erover’ 

9-4-2021  Medisch Contact: Zwanger in coronatijd: wat zijn de risico’s? 

7-4-2021  De Vooravond: Eicellen invriezen voor later 

5-4-2021  5 uur show: Is het invriezen van je eicellen een goed idee? 

31-3-2021  Podnataal: Hoeveel zwangeren hebben Corona gehad en waarom vaccineren we zwangeren niet? 

27-3-2021  AD: Weekmakers en andere chemicaliën zorgen voor kleinere penissen en minder spermacellen 

26-3-2021  Zwanger & Zo de podcast: Stuitligging 

25-3-2021  Telegraaf: Prik zwangere vrouw beschermt mogelijk ook foetus, maar wordt toch nog afgeraden 

5-3-2021  Medisch Contact: Gynaecologen niet blij met uitstel integrale bekostiging geboortezorg 

https://open.spotify.com/episode/6yUKuf3oJaCJIhMsoOS9A0?si=8PJCHWCcTBmclm5h5fmboA
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/5224218/psychische-problemen-zwangerschap-baby-geboorte-campagne-zwarte-muisjes
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/zwanger-in-coronatijd-wat-zijn-de-risicos.htm
https://www.npostart.nl/de-vooravond/07-04-2021/BV_101404670
https://www.5uurshow.nl/videos/1947/fragmenten/is-het-invriezen-van-je-eicellen-een-goe
https://art19.com/shows/podnataal/episodes/8ae59422-ad7b-40c9-bb6f-16617f7fa9ed
https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2021/04/2021-03-27-AD_Weekmakers-en-andere-chemicalien-zorgen-voor-kleinere-penissen-en-minder-spermacellen.pdf
https://open.spotify.com/episode/0GNjYDy6xWzx3lFlySuDIf
https://www.nvog.nl/wp-content/uploads/2021/04/2021-03-25-Telegraaf_Prik-zwangere-vrouw-beschermt-mogelijk-ook-foetus-maar-wordt-toch-nog-afgeradenf.pdf
https://www.nvog.nl/actueel/medisch-contact-gynaecologen-niet-blij-met-uitstel-integrale-bekostiging-geboortezorg/

