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AMSTERDAM - Er was vooraf heel veel om te doen, maar uiteindelijk was de – eerste – 
prik zelf een fluitje van een cent. Nederland begon woensdagochtend met zijn 
langverwachte vaccinatieprogramma, en dat had een zucht van verlichting tot gevolg bij 
velen. 

 

Ⓒ RIAS IMMINK 

Bij zorgmedewerkers, die stonden te trappelen om sneller beschermd hun werk te kunnen 
blijven doen zonder groot risico ziek te worden en anderen te besmetten. Maar ook bij 
minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), die vanwege zijn beleid al lange tijd onder vuur 
ligt en de dag ervoor nog een zwaar coronadebat moest zien te overleven. 

"Eerste prik historisch moment" 



De eerste prik, die van Sanna Elkadiri, was zodoende een historisch moment in de 
Nederlandse strijd om het coronavirus te verslaan. Sinds het begin van de viruscrisis, tien 
maanden geleden, was het voor het eerst dat er weer hoop gloorde. Of, zoals de 
applaudisserende De Jonge het zelf zei op de plek waar Covid-19 vorig jaar als eerste heel 
hard toesloeg: ,,Het begin van het eind van de coronacrisis.” 

In Veghel, in een voormalig distributiecentrum van supermarkt Jumbo, werd in de ochtend 
bij de 39-jarige Brabantse de eerste spuit gezet. Kort erna was ook Monique de Brouwer uit 
Udenhout aan de beurt. Ze keek haar ogen uit toen ze zag hoeveel aandacht er was. 

 

Monique de Brouwer (rechts) uit Udenhout na haar vaccinatieprik. Ⓒ RIAS IMMINK 

,,Ik was zichtbaar een van de uitverkorenen”, vertelde de 55-jarige Brabantse na afloop van 
haar prik. ,,Er is zoveel over te doen geweest, dan is het toch wel mooi dat je daar nu deel 
van uitmaakt op die eerste dag.” 

Voor de medewerker welzijn van woonzorgcentrum De Clossenborch in Hilvarenbeek ging 
het allemaal sneller dan verwacht. ,,Ik was wel een beetje huiverig voor die spuit, maar het 
was zo voorbij. Ik heb ook niks gevoeld. Kwartiertje wachten, om te zien of alles goed gaat, 
en toen kon ik met een flesje water weer naar huis.” 

Ook op andere locaties in het land – zoals in Nijmegen, Maastricht, Amsterdam en Leiden –
werden de eerste prikken gegeven. 

"Ik heb niks gevoeld" 

In Leiden kreeg Matthijs de Visser, eind van de middag, zijn eerste prik. De 49-jarige 
ambulanceverpleegkundige uit Oegstgeest, die in het LUMC werd ingeënt, keek ernaar uit. 
Hij beseft dat het voor hem – en voor de rest van Nederland – de weg terug naar onze 
vrijheid is. 



,,Een stap voor Nederland op weg naar vrijheid, daar smachten we allemaal naar”, vertelde 
hij na de inenting. ,,Zonder vaccinaties krijgen we dat niet voor elkaar. Ik heb ouders en 
schoonouders, die wil ik na al die maanden ook wel weer eens vastpakken. Plus, ik ben 
maximaal beschermd, en dat vind ik vooral voor mijn naasten belangrijk. Ik heb dan ook niet 
getwijfeld of ik dit wilde. Geen secónde.” 

 

Ambulancebroeder Matthijs de Visser, tijdens zetten van de COVID19 vaccinatie in het LUMC. Ⓒ HIELCO KUIPERS 

Dat komt vooral omdat hij met eigen ogen heeft gezien hoe verwoestend Covid-19 kan zijn. 
Hij kreeg in zijn werk de voorbije periode vaak te maken met besmette patiënten die er 
ernstig aan toe waren, al hadden ze dat zelf in het begin nog niet door. 

,,Ze deden bij wijze van spreken nog zelf de deur voor je open, ik maakte nog een gezellig 
praatje met ze. Maar toen was al duidelijk hoe laag het zuurstofgehalte in hun bloed was. 
Aantoonbaar onvoldoende aanwezig. In een paar uur stortten ze dan ook in. Zagen ze blauw, 
trokken ze hun eigen ademhaling niet meer. Meteen zuurstof toedienen en direct 
beademen. Het is natuurlijk mijn werk, maar dat was wel angstaanjagend om te zien.” 

"Dit is niet zomaar een griepje" 

Hij hoopt dan ook dat veel Nederlanders zich zullen vaccineren. ,,Iedereen die twijfelt of niet 
gelooft dat het coronavirus zo gevaarlijk is, zou één rondje moeten meelopen op een 
corona-afdeling. Als je dat hebt gezien, besef je meteen dat dit niet zomaar een griepje is.” 

Zaterdag werd bekend, via Ambulancezorg Nederland, dat er snel zou worden gestart met 
vaccineren. ,,Er is halsoverkop vergaderd. Op zondag zijn de ambulancezorgprofessionals 
geïnformeerd en is hen de vraag gesteld of ze gevaccineerd wilden worden, wat het 
merendeel uiteraard wilde. Daarna zijn er meteen afspraken gemaakt met het LUMC.” 



Een prik heeft hij dus vaker gehad, maar toch voelde dit wel als bijzonder. ,,Maar dan vooral 
omdat ik weet dat ik drie weken later de tweede prik krijg, en ik een week daarna beter 
beschermd ben en minder kans heb om anderen te besmetten. Want ook al ben je als 
ambulancebroeder goed beschermd tijdens je werk, er is altijd een kans dat het virus je wel 
treft.” 
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