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Kan ik als hematologie patiënt een vaccinatie 
krijgen voor COVID-19? 
Ja. Vaccins die geen levend verzwakte virussen bevatten 
worden allen veilig geacht voor hematologie patiënten. De 
vaccins zijn echter niet uitvoerig getest op kwetsbare 
patiënten maar in lijn met eerdere vaccins voor andere 
aandoeningen bestaat er geen verhoogd risico op een 
ernstig beloop na vaccinatie. 
 

Hoe goed ben ik beschermd na de vaccinatie?  
Er bestaat tussen de verschillende vaccins die op de markt zijn / komen een 
verschil in immuunrespons. Daarnaast moeten de meeste vaccins 2 maal (initiële 
vaccinatie + booster vaccinatie) gegeven worden waarna pas optimale 
bescherming plaatsvindt na enige weken. Voor hematologie patiënten geldt 
daarnaast dat de verwachte immuunrespons minder kan zijn waardoor de 
bescherming niet optimaal kan zijn.  
 

Wanneer word ik gevaccineerd? 
Half februari heeft de Gezondheidsraad besloten om een aantal 
patiëntencategorieën met een verminderde weerstand vervroegd te 
vaccineren. Nagenoeg alle hematologie patiënten vallen in deze groep. 
Leeftijd is hierbij niet belangrijk. De vaccinaties zullen vanaf half maart via 
de Nederlandse ziekenhuizen door externen toegediend worden. U krijgt hier 
automatisch bericht van. 
 
Planning voor overige Nederlanders is te vinden op de RIVM website.  
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/01/13/flowchart-vaccins  
 

Kan ik een voorkeur uitspreken voor een bepaald vaccin? 
Uit het besluit van de Gezondheidsraad (d.d. half februari) om hematologie 
patiënten vervroegd op te roepen komt voort dat zij allen met een van de twee 
mRNA vaccins (Pfizer® / Moderna®) gevaccineerd zullen gaan worden die in 
studies de hoogst mogelijke vaccinatierespons hebben laten zien. Hierdoor krijgen 
ook patiënten die zelf een mindere immuunrespons kunnen opwekken een 
vermoedelijk redelijke immuunrespons op vaccinatie.  
Het Deventer Ziekenhuis heeft het Moderna® vaccin toegewezen gekregen. 

 

Is het verstandig om in te gaan op de oproep die ik krijg voor 
deelname aan het Rijksvaccinatie programma? 
Op het moment van opstellen van de landelijke richtlijn (jan- 2021) is er sprake 
van een hoge incidentie (veel voorkomen) van COVID-19 met hoog infectierisico 
ook voor ernstig immuungecompromitteerde patiënten (zoals veel hematologie 
patiënten), die een verhoogd risico hebben op een gecompliceerd beloop van 
COVID-19. Vanwege de programmatische aanpak bij de vaccinatiecampagne 
worden alle immuungecompromitteerde patiënten opgeroepen voor vaccinatie. 
Vanwege het belang van bescherming tegen ziekte en overlijden is prioritering van 
vaccinatie voor de patiënten belangrijk, ook al is er mogelijk sprake van 
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verminderde effectiviteit van vaccinatie ten gevolge van immuundeficiëntie of 
immuunsuppressie door de fase van de onderliggende ziekte of behandeling, of 
door gebruik van immuunsuppressiva. In deze fase van de epidemie wordt 
geadviseerd om vaccinatie niet uit te stellen tot een moment dat er mogelijk een 
betere vaccinatierespons verwacht kan worden. In een later stadium kan 
overwogen worden of hervaccinatie nog zinnig is. Mocht dit in uw geval zo zijn, 
dan hoort u dit van uw behandelend arts. 
 

Ik heb ook een oproep via de huisarts of andere zorginstantie 
gekregen, wat kan ik het beste doen?  
Voor enkele patiënten kan het voorkomen dat u ook via uw huisarts of andere 
zorginstantie een oproep voor vaccinatie heeft gekregen. Vermoedelijk is dit met 
het AstraZeneca® vaccin. Het coronavaccin van AstraZeneca® is een zogenoemd 

vector-vaccin. Aan een bestaand, onschuldig verkoudheidsvirus (een adenovirus) 
wordt een klein stukje van de genetische code van het coronavirus toegevoegd. 
Daarnaast biedt dit vaccin bescherming bij 60 van de 100 gevaccineerden (60%). 
Dit is vergelijkbaar met de griepvaccinatie. 
 
Voor kwetsbare hematologie patiënten adviseert de Gezondheidsraad om te 
vaccineren met een mRNA vaccinatie met hogere immuunrespons. Het beste is 
dus om uw afspraak voor het AstraZeneca vaccin te annuleren en uw afspraken 
voor het Moderna vaccin te plannen. 
 
Mocht u reeds een AstraZeneca vaccinatie hebben gehad, dan moet ook uw 
tweede vaccinatie van AstraZeneca zijn. U kunt dan niet deelnemen aan de 
vaccinaties via het Deventer Ziekenhuis. 
 

Wanneer kan ik weer op een normale manier leven?  
Veel mensen vragen zich af wanneer ze na vaccinatie veilig zijn. In principe wordt 
de maximale immuunrespons 7 dagen na de 2e vaccinatie bereikt. Omdat de 
immuunrespons niet volledig kan zijn en het onduidelijk is hoe lang de 
vaccinatierespons aanhoudt en of je alsnog anderen kunt besmetten blijven alle 
standaard preventieve maatregelen om infectie te voorkomen (mondkapje, 1.5 
meter etc) van kracht. Uiteindelijk zal de groepsimmuniteit zo groot moeten 
worden dat het coronavirus geen kans meer heeft om zich uitgebreid onder de 
bevolking te verspreiden. Wanneer de coronamaatregelen versoepeld of 
afgeschaft worden is via de media te vernemen. 
 

Wat moet ik doen als ik een stollingsstoornis of lage bloedplaatjes 
heb? 
Wanneer u een stollingsstoornis (bijvoorbeeld hemofilie, van Willebrand ziekte) 
heeft is het raadzaam om contact op te nemen met uw behandelend hematoloog. 
Heeft u lage bloedplaatjes (< 50 x 10e9/L), dan is het advies om dit kenbaar te 
maken bij uw vaccinatie en de prikplek na vaccinatie 2 minuten af te drukken.  
 
 

Wat moet ik doen als ik bloedverdunners gebruik? 
Bekijk hieronder goed in welke groep u valt:  
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Vitamine K antagonisten (Trombosedienst) 
Middelen die hieronder vallen zijn : Acenocoumarol (Sintrom®) en Fenprocoumon 
(Marcoumar®). 

 
Deze middelen worden door de trombosedienst gecontroleerd middels een INR 
bepaling. Bent u bij de trombosedienst bekend, dan moet u hiermee contact 
zoeken, zij zorgen ervoor dat de INR-waarde rondom de vaccinatie goed is. 
 
Laag moleculair gewichts heparine (LMWH) of Directe Orale Anti 
Coagulantie (DOAC) 
Middelen die onder LMWH vallen zijn : nadroparine (Fraxiparine®), dalteparine 
(Fragmin®), tinzaparine (Innohep®) en enoxiparine (Clexane®). Deze middelen 

worden met een eenmaaldaagse of tweemaaldaagse subcutane injectie 

toegediend. 
 
Middelen die onder DOAC vallen zijn: Rivaroxaban (Xarelto®), Edoxaban 

(Lixiana®), Apixaban (Eliquis®) en Dabigatran (Pradaxa®) 
De eerste twee worden eenmaal daags gegeven, de laatste twee worden 

tweemaal daags gegeven. 

 
Eenmaaldaagse toediening van LMWH of DOAC:  
Streef naar vaccinatie minimaal 6 uur na laatste injectie of inname. 
U gebruikt uw medicatie in de avond: u kunt uw vaccinatie de volgende dag 
krijgen. 
U gebruikt uw medicatie in de ochtend: let erop dat u een afspraak maakt 
minimaal 6 uur na de injectie of inname. 
 

Tweemaaldaagse toediening van LMWH of DOAC:  
Wanneer u in de ochtend (08.00-12.00 uur) gevaccineerd wordt: 
Sla de ochtenddosering over, deze kan 1 uur na de vaccinatie ingehaald worden. 
Het interval met de avonddosering is dan korter maar kan eenmalig geen kwaad. 
 
Wanneer u in de middag (12.00-17.00 uur) gevaccineerd wordt: 
U kunt uw ochtenddosering nemen, maak minimaal 6 uur hierna een afspraak 
voor vaccinatie. Uw avonddosering moet minimaal 1 uur na deze vaccinatie vallen.  
 
Wanneer uw in de avond (17.00-20.00 uur) gevaccineerd wordt:  

U kunt uw ochtenddosering nemen, uw vaccinatieafspraak zal minimaal 6 uur later 
plaatsvinden. Uw avonddosering moet minimaal 1 uur na deze vaccinatie vallen.  
 
De eenmalige, kleine verschuivingen in inname of toediening worden veilig geacht, 
u zult hier geen problemen van ondervinden. De volgende dag gaat u verder met 
uw oude tijdsschema. 
 
Bij bloedverdunners raden wij u aan om de prikplek na vaccinatie minimaal 2 
minuten af te drukken. 
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Wanneer mag ik niet naar mijn vaccinatieafspraak komen? 
Wanneer u niet fit bent, omdat u bijvoorbeeld net een chemokuur heeft gekregen, 
is het verstandig om geen vaccinatie te halen. Uw vaccinatie zal ingehaald moeten 
worden. Hiervoor kunt u contact zoeken met het vaccinatie team van het Deventer 
Ziekenhuis, tel.: 0570 - 53 52 30. 
 

Medicatiegebruik 
Wanneer er rondom uw vaccinatie gevraagd wordt naar uw medicatiegebruik dan 
kunt u via uw stadsapotheek een medicatieoverzicht laten uitdraaien.  
Gebruikt u ook medicatie die alleen in het ziekenhuis is op te halen (bv Hydrea, 
Lenalidomide, Imatinib etc) dan kunt u via de Dienst Apotheek Salland een 
medicatieoverzicht opvragen. Zij zijn te bereiken op tel.: 0570 - 53 81 25. 
 

Bijwerkingen 

De meest voorkomende bijwerkingen zijn: 

 pijn en zwelling op de prikplek; 
 vermoeidheid en koude rillingen; 
 koorts, opgezette lymfeklieren; 
 hoofdpijn; 
 spier- en gewrichtspijn; 
 misselijkheid en overgeven.  

Deze bijwerkingen zijn mild en verdwijnen meestal na een paar dagen. 

Deze bijwerkingen komen overeen met de klachten die men bij 
hematologische ziekten kan hebben. Mocht u in de week na vaccinatie een 
van bovenstaande klachten ervaren dan is het advies verbetering van de 
klachten af te wachten. Zo nodig kunt u paracetamol max 4 maal daags 1000 
mg (2 tabletten) nemen.  

Wanneer u echter zieker wordt, langduriger klachten ervaart of uw situatie niet 
vertrouwd, dan kunt u via de bekende telefoonnummers met uw casemanager 
contact zoeken. 

Toekomstige ontwikkelingen 
Zoals u het afgelopen jaar heeft gemerkt veranderen de inzichten in een snel 
tempo. Op onderstaande websites kunt u de meest recente informatie nalezen. 

Wanneer er grote veranderingen komen in de praktische uitvoering van uw 
hematologische aandoening dan zullen wij dit met u bespreken. In alle overige 
gevallen is het raadzaam om de media en onderstaande website in de gaten te 
houden.  
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Meer informatie  
 
Websites  
 
RIVM 
https://lci.rivm.nl/handleiding-covid-19-vaccinatie-van-immuungecompromitteerde-
patienten  
 
Hematologie Nederland 
https://hematologienederland.nl/covid-19/  
 
Hematon patiëntenvereniging:  
www.hematon.nl/nieuwsberichten/corona-vaccins-voor-hemato-oncologische-
patienten 
 
Vaccinatiestrategie (dynamisch document) 
www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/01/13/flowchart-vaccins 
 
Deventer Ziekenhuis Algemene informatie coronavirus 
www.dz.nl/corona 
 
Deventer Ziekenhuis Vaccinaties 
www.dz.nl/coronavaccinaties 
 
 

Vragen? 
Mocht u na het lezen van deze folder en de bijbehorende websites nog vragen 
hebben dan verwijzen wij u naar het RIVM of de GGD bij u in de buurt of bel naar 
tel. 0800-1351. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Algemene contactgegevens 

Deventer Ziekenhuis 
Nico Bolkesteinlaan 75 
7416 SE Deventer 

Tel. nr.: 0570 53 53 53 
info@dz.nl 
www.dz.nl 
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