
Geachte collega,  

 

Namens de staf van de Klinische Immunologie van de Interne Geneeskunde van het Erasmus MC wil 

ik u informeren rond het COVID-19 vaccinatiebeleid van immuungecompromitteerde patiënten.  

 

Door onze beroepsvereniging, de NVVI, is een algemeen advies voor immunologische patiënten 

uitgegeven. Een uitgebreide versie hiervan is te vinden op: https://lci.rivm.nl/handleiding-covid-19-

vaccinatie-van-immuungecompromitteerde-patienten. Voor alle patiënten die op de afdeling 

klinische immunologie van het Erasmus MC bekend zijn geldt: 

Vanwege de programmatische aanpak bij de vaccinatiecampagne worden pas na de hoog 

risicogroepen en alle 60-64-jarigen, de overige groepen met een medische indicatie uitgenodigd. 

Hieronder vallen ook de overige immuungecompromitteerde patiënten. Dit is een heterogene groep, 

zoals die gedefinieerd is bij de indicatiestelling voor de jaarlijkse influenzavaccinatie: ‘patiënten met 

een afweerstoornis of behandeld met immuunsuppressiva leidend tot verminderde weerstand tegen 

luchtweginfecties’. Deze personen zijn meer of minder immuun gecompromitteerd door hun 

aandoening en/of medicatie. Zij hebben een risico op een ernstig ziektebeloop dat min of meer 

vergelijkbaar is met de leeftijdsgroep van 50-59 jaar. Er is geen specifieke voorkeur voor een mRNA-

vaccin bij deze groep in het advies van de Gezondheidsraad. Het vaccinatieschema voor deze 

medische risicogroep is nu als volgt: 

 Indien zij boven de 65 jaar oud zijn, zal vaccinatie met mRNA-vaccins gebeuren bij de GGD op 

basis van het leeftijdscohort waar zij deel van uitmaken. 

 Indien zij 60-64 jaar zijn, zal vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin plaatsvinden via het 

nationale programma voor 60-64 jarigen bij de huisarts. 

 Voor 18-59 jaar zal vaccinatie plaatsvinden met AstraZeneca-vaccin gelijktijdig met het 

leeftijdscohort van 50-59 jaar op grond van hun medische aandoening. De selectie van 

personen voor de medische indicatie loopt via de huisarts analoog aan de jaarlijkse selectie 

voor influenzavaccinatie. Dit vaccinatieschema is gebaseerd op het Gezondheidsraadadvies. 

Aangezien onze patiënten aan deze criteria van het RIVM voor mensen met een medische indicatie 

voldoen, vragen wij, wellicht ten overvloede, u om onze (18-59-jarige) patiënten te selecteren voor 

de COVID-19 vaccinatie, net zoals patiënten die geïndiceerd zijn voor de griepprik, volgens het door 

de RIVM voorgestelde tijdschema. Wij willen benadrukken dat wij, in navolging tot de RIVM en NVVI, 

de vaccinatie veilig achten voor onze patiënten. In uitzonderingsgevallen (behandeling met Rituximab 

of Belimumab) kan met de behandelend immunoloog overlegd worden. De vaccinatie wordt 

ontraden bij mensen met een eerdere anafylactische reactie na een eerdere vaccinatie, of ernstige 

allergische reactie op PEG.  
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Onze adviezen aan onze patiënten zijn:  

 Als u een verminderde weerstand heeft of als u jaarlijks wordt opgeroepen voor de griepprik 

valt u in de risicogroep en wordt u opgeroepen voor vaccinatie volgens de landelijk 

vastgestelde volgorde.  

 De vaccinatie wordt ook bij een verminderde weerstand veilig geacht en het is niet nodig te 

overleggen met uw behandelaar alvorens deelname aan de vaccinatie.  

 In deze fase van de pandemie zal vaccinatie niet worden uitgesteld, ook al is er een kans op 

verminderde werking door de onderliggende ziekte of behandeling. Dit omdat de kans op 

een COVID-19 infectie op dit moment groot is en patiënten met een verminderde weerstand 

een ernstiger beloop van de COVID infectie kunnen hebben. Het risico van eventuele 

bijwerkingen weegt ook niet op tegen het risico van een infectie.  

 Belangrijk is dat alle standaard adviezen ter voorkoming van een infectie blijven gelden na 

vaccinatie, omdat we niet weten hoe goed de vaccinatie werkt.  

 Op dit moment worden huisgenoten van patiënten met een verminderde weerstand niet 

met voorrang gevaccineerd.  

 

Met collegiale hoogachting, 

Dr. J.A.M. van Laar, internist-immunoloog, medisch coördinator polikliniek Klinische Immunologie, 

Erasmus MC, Rotterdam 


