
CODA

Webinar voor nierpatiënten en hun naasten

Georganiseerd door

Corona vaccinatie 
Wat te doen met die antistof uitslag en die derde prik?

Om 19.30 gaan 
we van start ! 

RECOVAC
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19:30 Inleiding prof. Ron Gansevoort UMC Groningen

dr. Jan-Stephan Sanders UMC Groningen

19:40 “Ronde” tafel

Voorzitters prof. Luuk Hilbrands UMC Nijmegen

dr. Marja Ho-Dac NVN 

Vaccin expert en immunoloog prof. Debbie van Baarle UMC Groningen

Transplantatie nefroloog prof. Frederike Bemelman UMC Amsterdam 

Vaccin expert prof. Marjolein van Egmond UMC Amsterdam

Ervaringsdeskundigen Valerie van de Flier / Carine Berendsen

Transplantatie nefroloog dr. Jan-Stephan Sanders UMC Rotterdam

Verpleegkundige Jaqueline van der Vuurst V&VN

20:35 Wat gaat de nabije toekomst brengen?   dr. Jan-Stephan Sanders UMC Groningen

20:45 Slot

Antistof uitslagen en de derde prik



Niet alle vragen kunnen vandaag beantwoord worden:

- Voor “veelgestelde vragen over vaccinatie”            www.Nieren.NL

- Na afloop zullen extra vragen ook worden beantwoord op deze website

- Webinar is terug te zien via link            www.Nieren.NL

Volgende week krijgt u een “goody bag”

- Link naar opnames van dit webinar 

- Overzicht aanmeldingen (karakteristieken)

- Interessante links

- Evaluatie formulier

Antistof uitslagen en de derde prik

http://www.nieren.nl/
http://www.nieren.nl/


ERACODA: Europese studie geleid mn vanuit Nederland met gedetailleerde patiënt en ziekte data 
(meer dan 4700 dialyse en niertransplantatie patiënten met bewezen COVID-19)

CODA

Beloop van COVID-19 bij patiënten met nierfalen is ernstig 

• Sterfte bij dialyse en transplantatie patiënten 1 op de 5, tot 1 op de 6

• Beloop afhankelijk van leeftijd, conditie en andere risicofactoren

Besef wel:

• Merendeel patiënten overleeft COVID-19, ook de oudsten !

• In overlevenden uitkomst over het algemeen goed (lichamelijk en geestelijk)

1.5 jaar COVID-19 …
In kaart brengen van het probleem
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1.5 jaar COVID-19 …
Werken aan een oplossing: medicijnen

Veel medicijnen getest

De meesten bleken helaas weinig tot niets te doen

Twee zijn er echter werkzaam:

- Dexamethason m.n. bij vroeger stadium ziekte

- Tocilizumab m.n. bij later stadium ziekte

Werkzaamheid beiden beperkt: andere opties zijn dus nodig

Nieuwe medicijnen studies lopen



1.5 jaar COVID-19 …
Werken aan een oplossing: vaccinatie

Een werkzaam en veilig vaccin is dringend nodig voor nierpatiënten

Problemen
1. In patiënten met nierfalen werken vaccins vaak minder goed
2. In de grote studies door de industrie zaten geen mensen met nierfalen …

Oprichting van de RECOVAC werkgroep

Samenwerkingsverband van afdelingen Nierziekten, Immunologie en Virologie van alle 

UMCs in Nederland. Financieel mogelijk gemaakt door subsidies van de overheid en de 

Nierstichting (in totaal 5 miljoen Euro) 

Doel
Uitvoeren van 4 onderzoeken om de werkzaamheid en veiligheid van corona vaccinatie te 
onderzoeken bij patiënten met nierfalen. 

RECOVAC



Vandaag de eerste resultaten

“Waarom heeft het zo lang geduurd?”
1. Er waren veel bepalingen nodig (in totaal ongeveer 5000)
2. Bepaling moest getest worden op betrouwbaarheid
3. En vervolgens geijkt worden op de internationale standaard
4. Normaalwaarden moesten worden bepaald i.s.m. andere onderzoeksgroepen 
5. We wilden iedereen tegelijkertijd de uitslag sturen
6. Een uitslag sturen moet wel zorgvuldig gebeuren (met begeleidende informatie)

Van de 8 onderzoeksgroepen zijn wij de eersten die terugkoppeling verzorgen …

1.5 jaar COVID-19 …
Werken aan een oplossing: vaccinatie

RECOVAC



1. Kwetsbare groepen krijgen waarschijnlijk een derde prik: dit is actieve immunisatie

2. Nieuw !!! Passieve immunisatie, ofwel het geven van antistoffen via infuus of injectie

REGEN-COV, officiële indicatie:
- Voor mensen die nog milde vorm van COVID-19 hebben, maar een hoog risico 

hebben op ernstig beloop 

Geeft sterke afname in symptomen, aantal ziekenhuisopnames en sterfte !

1.5 jaar COVID-19 …
De toekomst ? 

RECOVAC



Dr. Jan-Stephan Sanders
Afd. Nierziekten UMCG

Namens het RECOVAC Consortium

EFFECTIVITEIT EN VEILIGHEID 
VAN CORONA VACCINATIE IN NIERPATIENTEN



Patiënten met nierziekte hebben een groter risico op een ernstig beloop van COVID-19

Patiënten met nierziekte zijn niet meegenomen in de vaccinatie studies

Het advies is laat u vaccineren

Renal patients COVID-19 VACcination (RECOVAC) consortium

1. Meten van de afweerrespons na vaccinatie

2. Effectiviteit en veiligheid van vaccinatie in de praktijk

RECOVACNierziekte en COVID-19



Meten van de afweerrespons

4 groepen, 4 centra (UMCG, EMC, AUMC, Radboudumc)

• Gezonde controles n=200

• Nierfalen (< 30%) n=175

• Hemo- and peritoneaal dialyse n=175

• Niertransplantatie ontvangers n=300
Verschillende immuunsuppressieve medicijnen

Alle deelnemers zijn gevaccineerd tegen COVID-19 met Moderna vaccin

RECOVAC



Immuunrespons na vaccinatie RECOVAC

Geen respons

Respons vaccinatie 2

Respons vaccinatie 1

Geen respons na 2 vaccinaties in 43% 

niertransplantatie patiënten

100% 100% 57%99%



Hoeveelheid antistoffen na vaccinatie RECOVAC

3186 2405 251650

“Geen respons”

“Respons”



Hoeveelheid antistoffen na vaccinatie RECOVAC

3186 2405 251650

“Normale respons”

“Lage respons”

300



Welke patiënten hebben geen antistoffen? RECOVAC

• Patiënten korter na niertransplantatie

• Patiënten met een lagere nierfunctie

• Patiënten die meer afweeronderdrukkende medicijnen gebruiken

• Patiënten die het afweeronderdukkende medicijn cellcept gebruiken



• Electronisch toestemmingsformulier + vragenlijsten

• Bloed per post naar Sanquin voor meting antistoffen

RECOVAC

1 2 3 4

Methode antistof studie

1. Nierfalen 321 patiënten

2. Dialyse 854 patiënten

3. Niertransplantatie 3157 patiënten



Antistof studie RECOVAC
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Antistof studie RECOVAC
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Derde vaccinatie?
Voorstel  
• Bij niertransplantatie patiënten
• Bij dialyse en nierfalen patiënten die immuunsuppressie gebruiken

Vergroten effectiviteit vaccinatie?
1. Hogere dosering?
2. Ander vaccin?
3. Minderen immuunsuppressie rond booster? 

Antistof toediening -> REGEN-COV

Wat nu bij geen of lage respons? RECOVAC
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Oplossing: bijvoorbeeld derde dosis RECOVAC

Derde vaccin in transplantatie:

− toename antistoffen 

− geen antistoffen in 45%

Hall, NEJM 2021



Plan: booster studie in transplantatie RECOVAC

Groep A
Drie 

afweeronderdrukkers

Groep B
Overig

Cellcept
door

Cellcept
stop

1x Moderna N = 80 N = 80 N = 100

2x Moderna N = 100

Janssen N = 100

Op zoek naar een meer effectieve vaccinatie strategie bij niertransplantatie patiënten



Oplossing: toediening antistoffen RECOVAC

• Bij patiënten die tot een risico-groep behoren zoals niertransplantatie en nierpatiënten
die immuunsuppressiva gebruiken, en

₋ Aangetoonde COVID-19

₋ Vroeg na diagnose

• Toediening van REGEN-COV in ziekenhuis

• Invulling wordt uitgewerkt met betrokken specialismen (kan verschillen per ziekenhuis)

• Indien COVID-19: meld je bij nefroloog



• Nierfalen en dialyse patiënten: goede respons, maar minder antistoffen. 

Blijvend beschermd?

• Niertransplantatie patiënten: vaak geen of lage respons door afweeronderdrukkende
medicijnen

• Voor (nier)transplantatie, dialyse en nierfalen patiënten met afweeronderdrukkers:

₋ Derde vaccinatie

₋ Vroeg na besmetting antistof toediening in ziekenhuis

• Voor (nier)transplantatie zonder antistoffen: booster studie

Conclusies RECOVAC



Partners

• Alle UMCs en 7 Santeon ziekenhuizen

• Alle nefrologen in Nederland

• Nefrovisie/RENINE

• LONT/NOTR

• Nierpatiënten Vereniging Nederland

• Nederlandse Federatie voor Nefrologie

• Nierstichting

• Nieren.nl

• RIVM/LAREB

• ERA-EDTA

• Andere COVID-19 vaccinatie onderzoeksgroepen

RECOVAC
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CODA

Ons advies

Laat je vaccineren

Blijf voorzichtig

Bij COVID-19: meld je bij je nefroloog

RECOVAC
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