Informatiee over vacccinatie tegeen het coron
navirus voo
or patiënten met amyyloïdose
Wie bepaaalt wanneerr u wordt gevaccineer
g
rd?
De overheeid bepaalt wie wanneeer gevacciineerd word
dt. Dit verandert voorrtdurend do
oor nieuwee
ontwikkeliingen en innzichten. Dee overheid hoopt eind
d augustus 2021 alle oouderen en
n kwetsbaree
Nederlandeers gevaccinneerd te heb
bben. Als aalles meezit is iedereen die gevacccineerd wil worden
w
aann
het einde vvan het derdde kwartaal van 2021 g evaccineerd
d.
Waar worrdt u gevaccineerd en door wie?
De vaccinnaties wordden gegeven
n via de G
GGD op sp
peciale prik
klocaties off via de huisarts.
h
Dee
vaccinatiess zullen niett door de ziekenhuizenn worden gegeven. Hou
ud dus goedd in de gaten
n wanneer u
zich kunt laten vaccinneren tegen het
h coronavvirus en maaak gebruik van
v deze geelegenheid!
Welke am
myloïdose-paatiënten moeten zich llaten vacciineren?
Wij adviseeren alle pattiënten met amyloïdosee zich te lateen vaccinereen tegen hett coronaviru
us.
In het bijzoonder adviseren wij de volgende ppatiënten zicch te laten vaccineren:
v
 patiënteen bij wie heet hart en/off meerdere andere orgaanen door de amyloïdosse zijn aang
getast
 patiënteen die chem
motherapie (h
hebben) onddergaan.
 patiënteen die stamcceltransplan
ntatie (hebbeen) ondergaaan (zie ond
der voor uitzzonderingen
n).
Deze patiënten hebbenn namelijk een
e groter rrisico op een
n ernstige coronavirusiinfectie.
Bij wie woordt vaccin
neren afgera
aden?
Bij patiënten die zwannger zijn en
n die allergissch zijn voo
or een van de
d stoffen inn het vaccin
n (zie onderr
bij het kopj
pje allergie)..
Aan patiënnten die eenn stamceltraansplantatiee hebben on
ndergaan, wordt
w
geadvviseerd te wachten
w
mett
vaccinerenn tot 3 maaanden na dee stamceltraansplantatiee, als dat mogelijk
m
is. Tijdens deeze eerste 3
maanden iss het effect van de vacccinatie nam
melijk laag.
Is er voork
keur voor een
e bepaald
d vaccin?
Nee, de vaaccins die op
o dit momeent beschikkbaar zijn in
n Nederland
d zijn allen effectief en
n veilig. Zee
bevatten ggeen levendde virussen, wat bij ppatiënten met
m een verrzwakt afweeersysteem bijv. doorr
chemotherapie, afgeraaden wordt. Vooralsnoog is het niet mogelijk om
o te kiezeen voor een vaccin vann
een bepaalld type of vaan een bepaaalde fabrika
kant. Laat u dus inenten
n met het vaaccin dat u aangeboden
a
n
wordt.
Vaccinatiee na doorgeemaakte beesmetting m
met het corronavirus
Laat u ookk vaccinerenn als u een coronaviruusinfectie heeeft doorgem
maakt. Well moet u eeerst hersteldd
zijn van dee corona-inffectie én mo
oet het beginn van de co
oronaklachteen minimaaal 4 weken geleden
g
zijnn
voor het vaaccin wordtt toegediend
d.
Mensen diie bekend zijn
z met een
n allergie
Ernstige aallergische reacties
r
op vaccins inn het algem
meen en op
p de huidigge coronav
vaccins zijnn
zeldzaam. Patiënten met
m ernstig
ge allergie voor voediing, insecteengif of meedicatie kun
nnen veiligg
gevaccineeerd wordenn met het Pfizer- en Moderna-vaccin. Patiënten diee eerder eeen algehelee
allergischee reactie hebbben gehad
d na toedienning van eeen vaccin, adviseren
a
w
we eerst te overgelegen
o
n
met hun (huis)arts voordat het vacciin wordt toegediend
d. Reactiess zoals kortdurende
k
e
temperatuuurverhogingg, hoofdpijn
n, vermoeidhheid of pijn
n/zwelling rond de prikkplaats zijn normaal naa
een vaccinnaties. Als u in het verlleden dit sooort klachten
n na vaccin
naties hebt ggehad, dan kunt u zichh
gewoon latten inenten met het corronavaccin.
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