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Huisarts Gunsing: “Ik kan niet wachten tot ik de prik krijg!” 
 
Huisarts Wynand Gunsing (64) twijfelt geen seconde over de vraag of hij het vaccin neemt zodra 
het goedgekeurd is. “Ik kan niet wachten. Als huisartsen willen we voorkomen dat mensen ziek 
worden. Het vaccin is daarvoor het ultieme middel. Ik wil graag mijn patiënten blijven bezoeken en 
uiteraard zelf ook gezond blijven.”  
 
Hoe erg is het voor u om besmet te raken met corona? 
Het lijkt mij vreselijk. Ik kan dan mijn werk niet meer doen en mijn patiënten niet meer zien. Naast de tijd 
dat je ziek bent, kan je ook nog lang bezig zijn met revalidatie. In die periode kan je waarschijnlijk ook niet 
werken. De klachten lopen behoorlijk uiteen. Dus je weet niet hoe erg het bij jou zal zijn.  
 
Hoe was het afgelopen jaar? 
Het was een zwaar jaar. Naast alle veranderingen in de praktijkvoering en de beperkingen die het 
coronavirus met zich meebracht, was het jaar ook veel inspannender. Dat kwam door de angst om besmet 
te raken en mogelijk anderen te besmetten. Die angst bleef ondanks alle beschermende maatregelen. Mijn 
patiënten durfden niet meer naar de praktijk te komen, omdat ze dachten dat hun klachten wel konden 
wachten. En sommigen waren bang om in de praktijk besmet te raken. Ik miste het persoonlijke contact. 
Ineens verliep heel veel contact telefonisch en via foto’s.  
 
Kijkt u uit naar het moment waarop het vaccin er is? 
Ik kan niet wachten tot ik de prik krijg! En gelukkig hoor ik dat veel om mij heen. Laatst belde een patiënte 
mij zelfs spontaan op om mij te vertellen dat zodra het vaccin er is, ze direct ingeënt wil worden. Met de 
vaccins kunnen we uiteindelijk weer terug naar een open en sociale samenleving. Het duurt natuurlijk nog 
wel even voordat we daar zijn. Dus we zullen ons met elkaar aan de maatregelen moeten houden, zoals 
afstand houden en vaak handen wassen.  
 
 
 

Met de vaccins kunnen we uiteindelijk weer terug naar een open en 
sociale samenleving. 

 
 
U heeft geen twijfels? Over de veiligheid of de snelheid van ontwikkeling? 
Stel je voor dat we er nog 5 jaar op hadden moeten wachten! Als zoveel instituten samenwerken, dan 
komen er goede vaccins. Alle onderzoeken en artikelen die ik erover gelezen heb, de representatieve 
steekproefgroepen, de geringe bijwerkingen tot nu toe en het nieuwe concept van vaccinontwikkeling 
hebben mijn zorgen weggenomen. Nee, ik heb geen twijfels. Dat het zo snel is gegaan, vind ik vooral een 
zegen. 
 
Wat wilt u zeggen tegen de twijfelaars? 
Natuurlijk zijn er mensen die nog even willen afwachten voordat ze zich laten vaccineren. Tegen hen zeg 
ik dat ik het vaccin zelf wel ga nemen. Ik ga na waar de twijfel vandaan komt en probeer mijn patiënten zo 
goed mogelijk te informeren. De basis van wat wij doen als huisartsen is het voorkomen dat mensen ziek 
worden. Het vaccin is daarvoor het ultieme middel. Al helemaal met een werkzaamheid van maar liefst 
95%. Dat is echt ongekend.  
 
 
 

De basis van wat wij doen als huisartsen is het voorkomen dat mensen 
ziek worden. Het vaccin is daarvoor het ultieme middel.  
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Wat zou u zorgmedewerkers willen adviseren? 
Afgelopen week heb ik een patiënt verloren nadat zijn zoon, die corona had, een week eerder toch op 
bezoek was geweest. Dat grijpt mij erg aan. Ik kan mij niet voorstellen hoe erg het voor zijn zoon moet zijn. 
Ik zou daarom alle mensen die met kwetsbare mensen werken, wonen of omgaan willen vragen hun 
verantwoordelijkheid te nemen. Ik weet dat dit heel belerend klinkt, maar dat is hoe ik erover denk. Dit 
geldt dus niet alleen voor zorgmedewerkers. Als je kan voorkomen dat iemand overlijdt door een of twee 
inentingen met een vaccin waarvan de bijwerkingen te verwaarlozen zijn, dan hoef ik geen twee keer na te 
denken.  
 
 
 
 

Als je met een of twee inentingen kan voorkomen dat iemand overlijdt, 
dan hoef ik er geen twee keer over na te denken of ik mij laat 
vaccineren. 

 

 


