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1. COVID-19: risico voor patiënten met hematologische aandoening. 

Patiënten met een hematologische aandoening lopen een hoger risico op complicaties 
of een ernstig verloop bij een COVID-infectie, de infectie veroorzaakt door het virus 
SARS-CoV-2. 

2. Advies in verband met COVID-19- vaccinatie 

De dienst Hematologie raadt alle volwassen patiënten met een hematologische 
aandoening aan zich te laten vaccineren tegen COVID-19. 

Hieronder behoren maligne hematologische aandoeningen (acute en chronische 
leukemie, lymfomen en multipel myeloom),  maar ook niet-maligne aandoeningen met 
een verzwakt immuunsysteem tot gevolg (volwassenen met sikkelcelanemie en 
thalassemie met ijzeroverbelading, patiënten zonder milt of patiënten met functionele 
asplenie). Ook patiënten met ITP of AIHA patiënten komen in aanmerking voor 
vaccinatie.   

Indien mogelijk wordt de patiënt gevaccineerd vóór een therapie wordt opgestart. 

3. Contra-indicaties  

Bij patiënten met een allergische reactie in het verleden, dienen de voor- en nadelen 
van vaccinatie steeds afgewogen te worden en dienen voorzorgsmaatregelen getroffen 
te worden (bv. een EpiPen aanwezig). Een anafylactische shock op één van de 
bestanddelen van het vaccin of na een eerdere toediening van het vaccin geldt als een 
absolute contra-indicatie. De meeste stoffen die een allergische reactie uitlokken zijn 
polyethyleenglycol (PEG, bestanddeel van de mRNA vaccins) en polysorbaat (met mogelijke 
kruisreactieve overgevoeligheid met het vaccinbestanddeel PEG).   
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4. Welk vaccin? 

Alle vaccins tegen Covid-19 die door de Belgische overheid zijn goedgekeurd of zullen 
worden goedgekeurd, zijn veilig voor hematologische patiënten. 

In bepaalde situaties wordt wel een uitstel aanbevolen, om de kans op succesvolle 
vaccinatie te verhogen: 

- Na stamceltransplantatie of therapie met CAR-T-cellen raden we aan om 6 
maanden te wachten. 

- Tijdens intraveneuze chemotherapie of radiotherapie raden we aan 3 maanden te 
wachten na beëindiging van de behandeling. 

- Na behandeling met monoclonale antistoffen van lymfomen en chronische 
lymfatische leukemie is de richtlijn om minstens 3 maanden en meestal 6 maanden 
te wachten. Deze richtlijnen gelden ook voor behandeling met alemtuzumab. 
Onder behandeling met daratumumab kan worden gevaccineerd tegen COVID-19. 

- Bij de behandelingsschema's van patiënten met multipel myeloom wordt 
aangeraden om minstens één week voor en één week na de toediening van elk 
COVID-19-vaccin GEEN dexamethasone in te nemen. U mag steeds verduidelijking 
vragen aan uw behandelende arts. 

- Immunomodulatoren (thalidomide, lenalidomide, pomalidomide) dienen niet te 
worden onderbroken omwille van vaccinatie tegen COVID-19.  

- Bij de inname van corticoïden wordt een dosis prednisolon van 20 mg of minder 
verkozen. 

- Bij ziekteverschijnselen, met of zonder koorts (>38°C), moet de vaccinatie 
uitgesteld worden. U kan ingeënt worden vanaf dag 14 na genezing.   

- Wie COVID-19 doormaakt of positief test voor COVID-19 kan ingeënt worden 
vanaf dag 14 na genezing of dag 14 na een positieve PCR test (in het geval van een 
asymptomatische infectie).   

- Bij personen in quarantaine wordt de vaccinatie uitgesteld tot na de 
quarantaineperiode. 

- Bij patiënten die convalescent COVID-19 plasma gekregen hebben, wordt een 
wachttijd van 3 maanden of 90 dagen aanbevolen. 

 
5. Bijkomende veiligheidsoverwegingen 

 

- Bij bloedplaatjes minder dan 30.000/µl of bij bloedingen bij een hoger plaatjesaantal 
of bij plaatjesfunctiedefecten, dient men eerst te bekijken of de transfusie van 
bloedplaatjes wenselijk en mogelijk is. Antistollingsmedicatie moet NIET gestopt 
worden. 

- Bij ongecontroleerde astma of systemische mastocytose is grote voorzichtigheid 
aangewezen wegens een groter risico op onmiddellijke reacties. De overheid zal 
richtlijnen geven welke patiënten in het ziekenhuis en dus niet in de 
vaccinatiecentra moeten worden gevaccineerd. 

- Bij lymfoedeem in een arm wordt gevaccineerd in de andere arm. Als lymfoedeem 
aanwezig is in beide armen wordt het vaccin toegediend in de anterolaterale spier 
van de dij.    

- Bij hervaccinatieprogramma’s (cfr. hervaccinatie voor bepaalde kinderziekten, 
pneumokokken, ...) heeft vaccinatie tegen COVID-19 voorrang. Men moet ook 
steeds rekening houden met een minimum wachtperiode van 14 dagen tussen de 
verschillende soorten vaccins. 
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 - Voor wie intraveneuze immunoglobulines of transfusies krijgt, wordt geen 
specifieke wachttijd tussen de therapie en het vaccin tegen COVID-19 aanbevolen. 

 
6. Verloop 

De overheid heeft, na advies van artsen-specialisten, beslist welke patiëntengroepen 
prioritair dienen gevaccineerd te worden. Deze patiënten worden door de overheid 
uitgenodigd voor een vaccinatieafspraak mét uitleg over het praktische verloop. De 
patiënt dient dus zelf geen initiatief te nemen om zich op de prioriteitenlijst te laten 
plaatsen. Bij twijfel, contacteer uw behandelende arts van het ziekenhuis of uw huisarts. 

7. Huidige maatregelen 

Vaccinatie gaat momenteel de maatregelen van social distancing, het dragen van een 
mondmasker en handhygiëne NIET wijzigen. Een voorafgaande infectie door COVID-19 
of de aanwezigheid van SARS-CoV2 antistoffen is GEEN reden om vaccinatie tegen 
COVID-19 niet door te laten gaan. 

Deze brief werd opgesteld met de richtlijnen gekend tot 2 april 2021 en zal ge-update 
worden bij een belangrijke wijziging in de vaccinatiestrategie bij hematologische 
patiënten.  

8. Referenties – nuttige links:  

HGR website - HGR ADVIES 9618 - https://www.health.belgium.be/nl/advies-9618-
prioritering-van-risicogroepen-voor-sars-cov-2-vaccinatie-fase-ib  

NIEUWSFLITS VAN ZORG EN GEZONDHEID - Zondag 31 januari 2021 - 
www.laatjevaccineren.be 

ASH-ASTCT COVID 19 and vaccines: ASH website , COVID 29 resources: 
https://www.hematology.org/covid-19  

https://www.ashp.org/-/media/assets/pharmacy-practice/resource-
centers/Coronavirus/docs/ASHP-COVID-19-Evidence-Table.ashx?  

EHA recommendations for COVID19 vaccination in patients with hematological and 
non-hematological diseases ( EHA website): https://ehaweb.org/covid-19/covid-19-
recommendations/  

https://www.astct.org/communities/public-home?CommunityKey=d3949d84-3440-45f4-
8142-90ea05adb0e5  

https://www.ebmt.org/covid-19-and-bmt  

https://lci.rivm.nl/handleiding-covid-19-vaccinatie-van-immuungecompromitteerde-
patienten 
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