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Gedeelde nieuwe kennis Lareb n.a.v. meldingen coronavaccins

07-04-2022 Soms minder moedermelk na coronavaccinatie 
11-03-2022 Cutane vasculitis bijwerking Janssen vaccin
24-02-2022 Schommelende bloedsuikerspiegels diabetespatiënten na coronavaccin
04-02-2022 Vergrote lymfeklieren relatief vaker na coronaboostervaccinaties
17-01-2022 Myelitis Transverse zeldzame bijwerking AstraZeneca en Janssen vaccins
29-12-2021 Reactie litteken oude BCG-vaccinatie na Moderna vaccin
28-12-2021 Overgevoeligheidsreactie op filler na AstraZeneca vaccin
22-12-2021 Menstruatiestoornissen mogelijk een bijwerking van coronavaccins
20-12-2021 Minder meldingen heftige allergische reacties na tweede coronavaccinatie
29-11-2021 Overzicht meldingen myocarditis en pericarditis
19-11-2021 Cerebrale veneuze sinustrombose bijwerking AstraZeneca vaccin
12-11-2021 Vasculitis gemeld na coronavaccinatie
01-10-2021 Immuun trombocytopenie (ITP) bijwerking AstraZeneca en Janssen vaccin
01-10-2021 Veneuze trombose opgenomen in bijsluiter als bijwerking Janssen vaccin



Vervolg
29-09-2021 Veel meldingen menstruatiestoornissen na coronavaccins
03-09-2021 Onderzoek naar veneuze trombose na Janssen vaccinatie
20-08-2021 Meldingen van Bullous Pemphigoid na Pfizer/BioNTech vaccinatie
22-07-2021 Guillain-Barré syndroom na vaccinatie met het AstraZeneca vaccin
15-07-2021 Meldingen trombose met een laag aantal bloedplaatjes na coronavaccinatie
14-07-2021 Myelitis Transverse na vaccinatie met AstraZeneca vaccin
09-07-2021 Myocarditis en pericarditis bijwerking van Pfizer- en Moderna vaccin
09-07-2021 Geen Janssen vaccin bij een eerder systemisch capillair leksyndroom
05-07-2022 Overzicht meldingen overlijdens na coronavaccinatie
11-06-2021 Onderzoek naar myocarditis na coronavaccinatie
11-06-2021 Geen AstraZeneca vaccin indien eerder systemisch capillair leksyndroom gehad
02-06-2021 Geen tweede AstraZeneca vaccin bij trombose met laag aantal bloedplaatjes
30-04-2021 Meer onderzoek naar trombose en embolieën na coronavaccinaties nodig
08-04-2021 Bijwerking trombose met laag aantal bloedplaatjes acht keer gemeld
07-04-2021 Eerste overzicht meldingen overlijdens na coronavaccinatie
02-04-2021 Meldingen trombose en verlaagde bloedplaatjes na vaccinatie AstraZeneca
23-03-2021 Extensive Limb Swelling (ELS) na Pfizer/BioNTech-vaccin
11-03-2021 Coronavaccins en trombose 



Veel voorkomende bijwerkingen
• Hoofdpijn 
• Je niet lekker voelen 
• Vermoeidheid 
• Spierpijn 
• Rillingen 
• Prikplek reacties - > ELS geen antibiotica
• Koorts 
• Misselijkheid 
• Gewrichtspijn
• Lymfadenopathie -> kunnen 
• fors zijn



Cave !
• allergische reactie 

zwellingen rond de ogen, lippen, tong, keel, acute 
benauwdheid, huiduitslag, jeuk over het hele lichaam, 
lage bloeddruk, snelle hartslag 

• peri- of myocarditis 
pijn op de borst, benauwdheid of hartkloppingen

• Verstoorde bloedsuikerspiegel diabetespatiënt
• Bekende bijwerkingen bij zeer kwetsbare ouderen



Poll vraag 1
Was u ervan overtuigd bij de start van de COVID19-

vaccinatiecampagne dat de vaccins voldoende veilig waren?

A: Ja
B: Nee
C: Niet helemaal
D: voldoende



Veilig tijdens de zwangerschap
Internationaal onderzoek: 

• Geen nadelige gevolgen voor de zwangerschap en het kind
• Leidt niet tot onvruchtbaarheid
• Ook uit de NL gevolgde zwangerschappen zijn er geen 

aanwijzingen voor een verhoogd risico op miskramen, 
vroeggeboortes, of andere nadelige uitkomsten op de 
zwangerschap of het kind

• Nog onduidelijk: menstruatiestoornissen



Boodschappen en tips

• Wees alert op mogelijke bijwerkingen
• Meld vermoedens van bijwerkingen
• Geef geen antibiotica bij een dikke arm na vaccinate
• Gebruik de informatie op lareb.nl
• Verwijs patiënten naar de kennisbank op website van Lareb voor    

informatie: over bijwerkingen en ook vermeende bijwerkingen



Communiceren over vaccinaties bij 
mensen met een lage SES of 

migratieachtergrond



Waarom een probleem bij deze groepen?

Lage tot zeer lage 
vaccinatiebereidheid 
achterstandswijken 
• (Voorbeeld: 2e prik: 70% versus 

86% voor de groep 66+ in 
twee Rotterdamse wijken)

Lage SES
• 2x grotere kans op 

ziekenhuisopname door 
Covid-19

• 2,5x grotere kans op overlijden 
in laagste inkomensgroep

Migratieachtergrond
• 1.6 - 1.8x hogere kans op 

overlijden door Covid-19

• Lagere vaccinatie-intentie (20-
30% vs 8%)

• Relatie lage vaccinatiebereidheid
en lage SES

Meer (multi)morbiditeit 
en obesitas

Gezondheidskloof!

Druk op de zorg en met 
name op de ziekenhuizen 

<-> huisartsen

Risico volksgezondheid: 
Lage vaccinatiegraad -> 
kans op virusreservoir -> 

hogere kans op besmetting 
en herbesmettingen!



Hoe komt het dat we dit probleem hebben? 

• Spanningsveld tussen informatie en publieke gezondheid

• Generieke informatie voor iedereen: informatie sluit niet aan bij doelgroep

• Massale vaccinatiecampagne: meer meldingen bijwerkingen

• Hogere risico op blootstelling (des/mis)informatie

• Rol van katalysator – trombose als bijwerking!

• Vertrouwen in de overheid en het beleid.



Poll vraag 2
Door hogere mate van risicofactoren voor het gecompliceerd beloop is het 

belangrijk om via fijnmazige vaccinatie de risicogroepen als eerst 
vaccinatie aanbieden.

A: Ja
B: Nee



Hoe ga ik als (huis)arts het gesprek 
aan?
Basis voor het gesprek

• Grote mate van 
vertrouwen in de 
(huis)arts
• Vertrouwen als basis 

van het gesprek
• Onbevooroordeeld 

luisteren en samen op 
zoek naar hulpvraag 
van patiënt

Hulpvraag verduidelijken

• Is er behoefte aan 
informatie of wil patiënt 
haar/zijn twijfel, zorgen of 
angst uiten?

• Wat is de relatie tussen 
mis/desinformatie (waar 
de patiënt meekomt) en 
haar/zijn individuele 
gezondheid?

Denk aan het gesprek over het roken!





Vanaf maandag 19 september 2022 biedt Twijfeltelefoon ook informatie over 
griepvaccinaties!



Informatiekloof – Vaccinatiekloof - Gezondheidskloof



Bent u er nu van overtuigd dat de 
COVID vaccins voldoende veilig zijn

A: Ja
B: Nee

Poll vraag 3



Take home messages

• Lage vaccinatiegraad bij mensen met lage SES en migratieachtergrond

• Meer multi-morbiditeit en hogere sterfte in deze groepen

• Misinformatie versus desinformatie

• Onbevooroordeeld luisteren en verduidelijken hulpvraag

• Twijfeltelefoon en Gezondheidskloof.nl





Ziekenhuisopnames COVID-19 
en de vaccinatiecampagnes

Basisserie

Booster

Herhaalprik

?

Herhaalprik bivalent



IC-opnames COVID-19 
en de vaccinatiecampagnes

Basisserie

Booster

Herhaalprik

?

Herhaalprik bivalent



Najaarscampagne
Persoonlijke oproep:
• Medische risicogroepen, zwangere, zorgverleners
• Waarom:
• Verhoogd risico op ernstige ziekte/overlijden
• Indirecte bescherming: zorgmedewerkers 

Op eigen initiatief: 
• Overige bevolking (12+)
• Waarom: 
• Mogelijk baat bij voorkomen van transmissie en ziekteverzuim 
• Indirecte bescherming van kwetsbaren (o.a. mantelzorgers en 

huisgenoten hoog risicogroep)



Rekening houden met:

• Interval van minimaal 3 na laatste vaccinatie of 
doorgemaakte infectie. 

• Epidemiologie   (lastig in te schatten)

• Hoog medische risicogroep



Ik ga zelf de najaars booster 
wel / niet halen

• A: Ja
• B: Nee
• C: Ik twijfel nog

Poll vraag 4



70 jaar of ouder ernstig nierfalen chemotherapie en/of 
radiotherapie  

Immunosuppressiva* Transplantaties syndroom van Down

hematologische maligniteit aangeboren afweerstoornis zeer ernstig overgewicht 

Sikkelcelziekte neurologische aandoeningen 
(ademhaling gecompromitteerd ) 

Instellingen langdurige zorg

Hoog medische risicogroep (bij):



September ‘22 Oktober ‘22

Zorg-
medewerkers

NMTW / 
instellingen

60 +

60 –
griepgroep

Iedereen 12+

Uitnodigen (Werkgever)

Vaccineren 

Uitnodigen (Huisarts/instelling)

26

Tijdlijn najaarscampagne

Vaccineren 

Uitnodigen (RIVM)

Vaccineren 
Uitnodigen (Huisarts)

Vaccineren 

Vaccineren 



Vaccins najaarscampagne
(niet voor primaire serie)

Pfizer Moderna
Comirnaty Spikevax

Bivalent Original/Omicron Bivalent Original/Omicron

15 + 15 µg mRNA 25 + 25 µg mRNA

Dosis 0,3 ml Dosis 0,5 ml

Inzet < 45 jaar Inzet ≥ 45 jaar



Take to work message:

• Risicogroepen; 
• najaarsbooster sterk aanbevolen

• Overige groepen; 
• najaarsbooster ook beschikbaar


