Utrecht, 20 januari 2021
Betreft: Covid-19 vaccinatie

Geacht lid,
De laatste tijd hebben wij veel telefoontjes gekregen over vaccineren. Wij zetten de adviezen voor
je op een rijtje. Voor de meeste van onze patiënten geldt dat het veilig is om je te laten vaccineren.
Het advies van de afdeling Nierziekten van het LUMC vonden wij zeer duidelijk en helder, daarom
hebben wij dit advies hier toegevoegd. Bij ernstige ziekte is het altijd raadzaam te overleggen met
je eigen specialist.
NVR - Nederlandse Vereniging voor Reumatologen
Voor patiënten met reumatische aandoeningen geldt zonder uitzondering:
Laat je vaccineren. Dit is veilig. Wanneer je een oproep krijgt voor de vaccinatie wordt door de
Rijksoverheid bepaald. Houd deze website en de RIVM in de gaten voor nieuwe informatie.
Voorlopige advies LUMC
Als afdeling Nierziekten van het LUMC hechten wij grote waarde aan het vroegtijdig vaccineren van
nierpatiënten. In afwachting van het definitieve advies van de landelijke organisaties verwachten wij
dat vaccinatie met het huidige beschikbare en goedgekeurde Pfizer- en het Moderna vaccin zeer
veilig en effectief is. Nierpatiënten zijn een kwetsbare groep met een verhoogd risico op het krijgen
van ernstige symptomen van een COVID-19 infectie. Het vaccineren zal het risico van nierpatiënten
verlagen op een ernstig verloop van een COVID-19 infectie. Hierdoor bescherm je niet alleen jezelf
maar zal ook het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met een COVID-19 infectie fors afnemen.
Uitzonderingen
Patiënten waar wij het vooralsnog niet verstandig vinden om te vaccineren:
• Transplantatiepatiënten, die minder dan 6 weken geleden getransplanteerd zijn. Er is waarschijnlijk grotere kans op bescherming door het vaccin wanneer vaccinatie na 6 weken plaats vindt.
• Transplantatiepatiënten, die minder dan 3 maanden geleden behandeld zijn voor afstoting (met
alemtuzumab). Er is meer kans op bescherming door het vaccin na 3 maanden toe te dienen.
• Patiënten met vasculitis of SLE die minder dan 6 maanden geleden behandeld
zijn met Rituximab.
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• Patiënten die minder dan 4 weken geleden een bewezen COVID-infectie
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• Vrouwen die zwanger zijn. Omdat het vaccin niet eerder aan zwangeren
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is toegediend, wordt vooralsnog afgeraden om tijdens de zwangerschap
te vaccineren.
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Geen definitief advies
Eerder genoemde voorlopige richtlijn betreft dus nog geen definitief advies. Op basis van
het landelijk overleg kunnen aanpassingen volgen. Deze zullen op de website van het LUMC
weergegeven worden.
NVOG – Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
De werkgroep adviseert gezonde zwangere vrouwen niet routinematig te vaccineren.
De werkgroep adviseert vrouwen met onderliggende ernstige ziekten, ook in de zwangerschap, wel
te vaccineren omdat de voordelen hiervan opwegen tegen de mogelijke nadelen van vaccinatie. Voor
welke aandoeningen dit geldt, kijk op de website van de NVOG.

