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Geachte getransplanteerde, geachte patiënt op de wachtlijst voor een transplantatie
Geachte mevrouw, geachte heer
Hopelijk stellen u en uw familie het wel.
2020 zal ons altijd bijblijven als het jaar waarop de coronacrisis heel de wereld in haar greep
hield. Niemand bleef gespaard, zelfs ziekenhuizen gingen in ‘lockdown’ waardoor een deel van
de reguliere zorg noodzakelijk, maar gelukkig tijdelijk, plaats diende te ruimen voor speciale
zorg aan patiënten met een Covid-19 infectie.
Uiteraard had en heeft deze crisis ook een grote impact op u als getransplanteerde
patiënt/patiënt op de wachtlijst en uw familie. Via de FAQ’s (veel gestelde vragen met
antwoord op https://www.uzleuven.be/corona-transplantaties - zie ook QR-code onderaan
deze brief) proberen wij om u zo breed mogelijk te informeren via richtlijnen, tips en linken
naar betrouwbare informatieve webpagina’s.
Via de media wordt u ondertussen bijna dagelijks op de hoogte gehouden over de wereldwijde
ontwikkelingen en uitrol van Corona-vaccins die een oplossing moeten brengen. Maar ondanks
de overvloed aan informatie roept het vaccinatieplan wellicht ook bij u veel vragen op:
“Kom ik als getransplanteerde patiënt of patiënt op de wachtlijst voor transplantatie in
aanmerking voor een Corona-vaccin en wanneer zal ik dan gevaccineerd worden?”
“Is elk Corona-vaccin voor mij geschikt?” …
Het vaccinatiestrategieplan wordt niet door de ziekenhuizen opgesteld maar volgt de
richtlijnen die door de ‘federale strategische COVID-vaccinatie task force’ worden
geformuleerd op basis van de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad (HGR). Op basis
van de huidige en meest recente gegevens waarover wij momenteel beschikken kunnen we
volgende mededelingen doen.

In fase Ia. worden momenteel bewoners en personeel van de woonzorgcentra (WZC)
gevaccineerd. Daarna zal zorgpersoneel in ziekenhuizen en uit de eerstelijnszorg aan bod
komen.
Praktisch is het dus mogelijk dat u als individuele patiënt toch vroeger gevaccineerd wordt als
u tot één van de eerst geplande categorieën hierboven behoort.
In de hiernavolgende fase I b., komen 65-plussers aan bod die niet in een WZC verblijven
alsook (hoog)risicopatiënten tussen de leeftijd van 18-65 jaar.
M.a.w., getransplanteerde patiënten en patiënten op de wachtlijst voor een transplantatie
worden als (hoog)risicopatiënten beschouwd en komen in aanmerking voor prioriteit 1
urgentie. Patiënten met nood aan nierfunctie-vervangende therapie worden eveneens tot deze
risicogroep gerekend.
Ook personen met een essentiële en/of economische functie ressorteren onder fase I b.
Fase 2 zal hierop volgen en stelt dat personen die niet onder fase I a. en I b. ressorteren vanaf
dan aan bod zullen komen.
Fase I a. is sinds kort van start gegaan. De termijn waarop fase 1 b. en fase 2 worden uitgerold
hangt o.a. af van de beschikbaarheid van de Corona-vaccins.
De vaccinatie met een COVID-vaccin is vrijwillig maar wordt aangeraden door de Raad voor
Transplantatie (*).
Neem bij twijfel steeds contact op met uw transplantatiearts. Uw arts zal u zo informeren dat
u als getransplanteerde of patiënt op de wachtlijst voor een transplantatie enkel gevaccineerd
mag worden met een ‘geïnactiveerd vaccin’ of ‘mRNA-vaccin’. Dit ongeacht of u al een
COVID-infectie hebt doorgemaakt of niet. Beide vaccins die momenteel (januari 2021)
beschikbaar zijn (Pfizer/Biontech en Moderna) behoren tot deze groep en kunnen na
transplantatie gebruikt worden evenals voor patiënten op de wachtlijst voor transplantatie.
De vaccinatie is gratis.
Bij gebruik van immuunsuppressiva is er geen noodzaak medicatie te staken of aan te passen
op het moment van vaccinatie. Staak de inname van immuunsuppressieve middelen dus NIET
op eigen initiatief. De medicatie mag alleen gestaakt worden in overleg met uw
transplantatiearts.
(*) Bij patiënten die een stamceltransplantatie ondergingen, is de vaccinatie pas aangeraden
nadat het afweersysteem hersteld is, dus 6 maanden na transplantatie.
Als u op het ogenblik van uw geplande vaccinatie bij toeval ziek zou zijn, wordt de vaccinatie
best uitgesteld tot 10 dagen na genezing.
Mocht u toevallig kort na uw COVID-vaccinatie opgeroepen worden voor transplantatie, dan
stelt dit geen enkel probleem.
Of een COVID-19 vaccin even goed zal werken bij getransplanteerde personen als bij andere
personen is nog niet bekend. Specifieke gegevens omtrent de efficiëntie en veiligheid van beide
vaccins bij patiënten na transplantatie zijn op dit ogenblik namelijk nog niet beschikbaar.
Uitgaande van de ervaring met andere antivirale geïnactiveerde vaccins zijn er op dit ogenblik
geen argumenten om ernstige bijwerkingen te verwachten bij gebruik van deze nieuwe vaccins.
Omtrent de efficiëntie is het mogelijk dat, naar analogie met andere antivirale vaccins, de graad
van bescherming tegen het COVID-19 virus lager ligt bij patiënten die een transplantatie
hebben ondergaan. Wetenschappelijke data hieromtrent ontbreken voorlopig nog. Uw artsen
verwachten de eerste resultaten van lopende studies bij deze patiëntengroep in het 1ste à 2de
kwartaal van 2021. De aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad worden ook dan
afgewacht.
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Op basis van de informatie van de overheid zullen vaccinaties regionaal georganiseerd worden.
Dit betekent dat wij als transplantatiecentrum niet specifiek zullen instaan voor uw
vaccinatieprocedure.
De risicopatiënten worden geselecteerd door de mutualiteiten en door de huisartsen die het
‘globaal medisch dossier’ van de patiënt beheren.
In afwachting van de vaccinatie blijven we uitdrukkelijk aanraden alle maatregelen om
besmetting te voorkomen strikt op te volgen. Ook na vaccinatie blijven de preventieve
maatregelen voor COVID-19 van kracht tot nader bericht gezien op dit ogenblik niet bekend
is hoelang de vaccins bescherming bieden tegen het SARS-CoV-2 virus.
Tot slot raden wij aan om ook de Mynexuzhealth-toepassing (www.mynexuzhealth.be) te
installeren op uw smartphone, tablet of computer. U hebt zo niet alleen rechtstreeks toegang
tot uw medisch dossier maar op deze manier kunt u ook verwittigd worden van info op maat.
Maak alvast van de gelegenheid gebruik om via Mynexuzhealth te controleren of al uw
contactgegevens (adres, telefoonnummers, e-mailadres(sen), …) correct zijn. U kunt deze
aanpassen onder ‘profiel’.
Of, laat uw gegevens nakijken/aanpassen via de dienst inschrijvingen bij uw eerstvolgende
bezoek aan UZ Leuven.
Wij hopen uiteraard dat u en uw familie ondertussen in een gezonde medische conditie mogen
verkeren en blijven steeds ter beschikking voor bijkomende informatie of verder overleg.
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