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Vaccinatieprogramma tegen waterpokken
voor patiënten die op de wachtlijst staan voor
een niertransplantatie

Vaccinatieprogramma tegen waterpokken
(Varicella Zoster Virus)
Inwendige Geneeskunde, afdeling Niertransplantatie

Door middel van deze informatie folder willen wij u informeren over het
waterpokkenvirus Varicella Zoster Virus (VZV) en het vaccinatieprogramma.
In het Erasmus MC hebben wij in de afgelopen jaren een aantal niertransplantatie
patiënten gezien die voor de eerste keer in hun leven besmet werden met het
waterpokken virus. Na een niertransplantatie kunnen patiënten hier erg ziek van
worden omdat er na een niertransplantatie medicijnen (immunosuppressiva)
worden voorgeschreven die de afweer onderdrukken. De nieuwe nier mag immers
niet afstoten. Door deze medicijnen heeft het immuunsysteem soms niet genoeg
kracht om virussen te lijf te gaan.
Sinds november 2002 worden alle patiënten die op de wachtlijst staan voor een
niertransplantatie gecontroleerd op het waterpokkenvirus. De uitslag kan
positief zijn. U heeft dan genoeg antistoffen in het bloed tegen dit virus.
De uitslag kan ook negatief zijn. U heeft dan niet genoeg antistoffen tegen het
virus gemaakt. U krijgt dan een vaccinatie ter bescherming tegen het virus.
Tijdens deze vaccinatieperiode van 2 maanden kunt u niet getransplanteerd
worden. De researchverpleegkundige van het Erasmus MC maakt met u een
afspraak voor de vaccinatie. De afspraak wordt zo veel mogelijk gecombineerd
met uw afspraak op de pre-transplantatie poli.
Vaccineren
U wordt twee keer gevaccineerd met een tijdsverschil van 6 weken.
Er wordt op drie momenten 8 ml bloed afgenomen om te bepalen of u al
antistoffen aanmaakt (na 6 en 13 weken en na 1 jaar).
De vaccinatie krijgt u in uw bovenarm, net onder de huid (subcutaan).
Het VZV vaccin is een levend verzwakt virus. U kunt koorts krijgen, waarvoor u
een koortswerend geneesmiddel mag gebruiken. Ook kan de plaats van vaccinatie
wat rood en pijnlijk zijn en warm aanvoelen.
Vrouwen mogen niet zwanger zijn en na vaccinatie 3 maanden niet zwanger
worden.
U krijgt een brief mee voor uw behandelend specialist, zodat hij/zij op de hoogte is
dat u gevaccineerd bent.
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Vaccinatieschema
Polikliniek afspraak

1e vaccinatie

Na 6 weken

2e vaccinatie

VZV antistoffen bepalen

Na 13 weken

VZV antistoffen bepalen

Na 12 maanden

VZV antistoffen bepalen

3

Bloedafname voor onderzoek naar het waterpokken virus
Wij vragen of u bloed wilt afstaan voor onderzoek naar het waterpokkenvirus.
Bij een aantal patiënten daalt de hoeveelheid VZV- antistoffen na de transplantatie. Dit hoeft niet erg te zijn, want in het bloed bevinden zich meer cellen
die het virus kunnen opruimen. We onderzoeken of deze cellen inderdaad kunnen
reageren tegen het virus.
Om te weten of de afweer tegen het virus aanwezig blijft, willen we graag 42 ml
extra bloed afnemen wanneer u op de polikliniek komt.
Dit doen we vóór de vaccinatie, 6 en 13 weken en 12 maanden na vaccinatie.

Polikliniek afspraak

1e vaccinatie

Bloedafname voor VZV-studie

Na 6 weken

2e vaccinatie

Bloedafname voor VZV-studie

Na 13 weken

Bloedafname voor VZV-studie

Na 12 maanden

Bloedafname voor VZV-studie

Dit onderzoek verkeert nog in een beginstadium. Door uw medewerking kunnen
we een duidelijk beeld krijgen. Om die reden vragen wij u het toestemmingsformulier te ondertekenen. Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking.
Vragen
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met één van de researchverpleegkundigen van de afdeling Niertransplantatie:
Monique Cadogan / Nelly de Leeuw van Weenen / Hetty de Rooij
Telefoonnummer: 010 - 703 57 56
E-mail: Research.niertransplantatie@erasmusmc.nl
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Toestemmingsformulier / Informed consent
bloedafname voor onderzoek naar het waterpokkenvirus
Ik bevestig dat ik
geboren

.………………………………………………………………………………... (naam)
………………..………………………... (datum)

uitvoerig ben geïnformeerd over de aard, het doel en de mogelijke risico’s
van deze bloedafname. Ik heb het patiënten informatie formulier gelezen.
Ik begrijp de informatie. Ik heb de gelegenheid gehad om aanvullende
vragen te stellen. Deze vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.
Ik heb voldoende tijd gehad om over de deelname na te denken.
Ik geef toestemming voor deelname aan bovengenoemde bloedafname
(door u als patiënt persoonlijk te dateren en te ondertekenen)
Naam patiënt:

Handtekening:

Datum:

……………………………………..

…………………………….

………………….

Onderzoeker verklaring:
Ik, ondergetekende, heb de details van deze bloedafname zoals deze
beschreven staan in het patiënten informatie formulier volledig uitgelegd
aan bovengenoemde patiënt.

Naam researchverpleegkundige:

Handtekening:

Datum:

………………………………………………….

…………………………..

………………..
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Achterzijde toestemmingsformulier
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Vragen en aantekeningen
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