
 
U ontvangt deze mail omdat u onder behandeling bent (geweest) bij de afdeling Nierziekten van het 
LUMC. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u deze mail als ‘niet verzonden’ beschouwen. 
 
Vaccinatie van nierpatiënten tegen COVID-19 
Indien u goed geïnformeerd wilt zijn over de laatste stand van zaken t.a.v. het vaccin tegen het 
coronavirus, adviseren wij u om regelmatig de website van het RIVM te checken. Heeft u vragen over 
het vaccin voor uw persoonlijke situatie dan vragen wij u vriendelijk om deze vragen via een email-
consult via het LUMC Patiëntenportaal te stellen aan uw behandelaar. Wij vragen u dringend om 
hiervoor NIET te bellen naar de polikliniek om de bereikbaarheid van onze polikliniek voor acute zorg 
te kunnen borgen. 
 
Richtlijnen voor nierpatiënten 
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 beschermt u niet alleen u zelf maar zal ook 
het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met een COVID-19 infectie fors afnemen. 
Als afdeling Nierziekten van het LUMC hechten wij daarom grote waarde aan het vroegtijdig 
vaccineren van nierpatiënten. Wij volgen hiermee het advies van de landelijke organisaties. Wij 
verwachten dat de huidige beschikbare en goedgekeurde vaccins zeer veilig zijn. 
 
Uitzonderingen 
Patiënten waar wij het vooralsnog niet verstandig vinden om te vaccineren: 
• Transplantatiepatiënten, die minder dan 6 weken geleden getransplanteerd zijn. Er is waarschijnlijk   
    een 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 3 maanden geleden behandeld zijn met Rituximab.  
• Patiënten die minder dan 4 weken geleden een bewezen COVID-infectie hebben doorgemaakt. 
 
Patiënten die tot deze ‘uitzonderingsgroepen’ behoren zullen wij als afdeling Nierziekten persoonlijk 
benaderen. 
 
Vervroegde vaccinatie verschillende groepen van nierpatiënten 
De Gezondheidsraad heeft het RIVM en de Minister van Volksgezondheid geadviseerd om patiënten 
die een hoog risico lopen met betrekking tot het COVID virus, eerder te vaccineren. De groepen 
patiënten die de Gezondheidsraad benoemd zijn (zie website RIVM) 
• Patiënten die getransplanteerd zijn 
• Patiënten die dialyseren 
• Patiënten, waarbij het de verwachting is dat zij binnen een jaar moeten gaan dialyseren  
   (of binnen een jaar getransplanteerd moeten gaan worden) 
 
Nierpatiënten die afweeronderdrukkende medicijnen gebruiken en waarbij het niet de verwachting is 
dat zij binnen een jaar moeten gaan dialyseren, zijn helaas niet opgenomen binnen dit voorstel. 
Binnen deze groep zullen patiënten van 18-60 jaar vallen onder ‘medische indicatie’ in de VWS 
Vaccinatiestrategie. Zij worden gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin, zodra de groep 60-64 jaar 
is gevaccineerd. Ze komen aan de beurt tegelijk met personen van 50-59 jaar, conform het 
Gezondheidsraadadvies. Het precieze tijdstip is nog niet duidelijk. Bij een leeftijd van 60-64 jaar zal 
vaccinatie hebben plaatsgevonden via de huisarts en indien zij ouder zijn dan 65 jaar via de GGD. 
De vaccinatie zal niet verzorgd worden door de huisarts, maar door de medisch specialist 
(ziekenhuis). Zij zullen (in de meeste gevallen) niet zelf betrokken zijn bij de uitvoering van de 



vaccinatie, omdat de vaccinatie waarschijnlijk plaats zal vinden in een aantal hiervoor geselecteerde 
ziekenhuizen. 
Het vaccin dat toegediend zal worden betreft vooralsnog het BioNTech/Pfizer of Moderna-vaccin 
(hier is een afhankelijkheid m.b.t. de beschikbaarheid). 
 
Oproep tot vaccinatie 
In afwachting van het besluit van de Minister wordt dit beleid nu uitgewerkt. Officiële berichtgeving 
hierover volgt nog. Zodra er meer bekend is over het traject en de planning, wordt dat toegevoegd 
op de LUMC-website. Als u tot een van de doelgroepen behoort krijgt u vanzelf een uitnodiging voor 
de vaccinatie. Het is niet nodig om nu contact op te nemen met uw medisch specialist of uw huisarts.  
 
Mocht u eerder een uitnodiging voor vaccinatie krijgen van uw huisarts of de GGD, dan adviseren wij 
u daar gebruik van te maken. Omdat bij het maken van afspraken voor vaccinatie waarschijnlijk zo 
veel mogelijk gebruik gemaakt zal worden van ‘email’, willen wij u vragen of u uw email-adres in het 
patiëntportaal van het LUMC (mijnLUMC) wilt noteren. 
 
Als u niet tot bovengenoemde doelgroepen behoort, dan vindt de vaccinatie plaats volgens het 
schema van het RIVM. 
 
Registratie van vaccinatiegegevens 
Wanneer u gevaccineerd bent is het belangrijk dat dit in uw dossier wordt vastgelegd. Graag vragen 
wij uw medewerking om uw vaccinatiegegevens ook aan uw behandelend arts in het LUMC door te 
geven middels een e-consult in het patiëntportaal (mijnLUMC). Om de vaccinatiegraad en 
effectiviteit bij nierpatiënten te kunnen bepalen adviseren u om ook het RIVM-toestemming te geven 
voor het gebruik van uw vaccinatiegegevens. 
 
Nadere informatie 
Wij vragen u om deze LUMC-webpagina en de website van de NVN (Nierpatiënten Vereniging 
Nederland) te raadplegen wanneer u vragen hebt over vaccinatie en niet de polikliniek te bellen.  
Wat te doen als u voor of na de vaccinatie positief getest wordt op COVID-19? 
In het geval dat u zelf positief getest bent/wordt, verzoeken wij u nadrukkelijk contact op te nemen 
met de polikliniek van het LUMC. 
 
Medisch team afdeling Nierziekten 
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