
   

Vragen contra-indicaties COVID-19-vaccin voor de huisarts   

Al COVID-19-vaccinatie ontvangen    

❏ nee ❏ ja    

Zo ja: afzien van vaccineren.   

Koorts  

❏ nee ❏ ja    

Zo ja: bij een temperatuur van 38,5 oC of hoger wordt de vaccinatie uitgesteld.    

Anafylaxie in het verleden    

❏ nee ❏ ja    

Zo ja: 30 minuten observatie na vaccinatie   

Ernstige allergie voor een van de bestanddelen (zie einde van dit document) van het vaccin   

❏ nee ❏ ja    

Zo ja: afzien van vaccinatie (absolute contra-indicatie)   

Antistolling    

❏ nee ❏ ja   

Zo ja: altijd na vaccinatie 2 minuten stevig afdrukken zonder te wrijven, en daarnaast:  

Cumarinederivaat    

❏ nee ❏ ja   

Zo ja: controleren op stabiele instelling door de trombosedienst vooraf aan de vaccinatie.   

DOAC    

❏ nee ❏ ja   

Zo ja: stem tijdstip vaccinatie af op de inname → bij voorkeur minimaal 12 uur na inname maar 

in ieder geval 6 uur na inname. In geval van vaccineren binnen 6 uur na inname 10   

i.p.v. 2 minuten afdrukken. Praktisch: ochtenddosis overslaan, eventueel inhalen op een later  

moment mits voldoende tijd tussen de ochtend- en avonddosis.   

Bloedingsneiging   

Overleg met behandelend specialist voor mogelijkheid i.m. toediening bij:   

■ Aangeboren stollingsstoornis; hemofilie, ziekte van Von Willebrand   

■ Trombopathie of trombopenie (aantal < 50 x 109/l)   

Zwangerschap    

❏ nee ❏ ja  Zo ja: vaccineren voordelen van vaccineren afwegen tegen de nadelen (meer informatie 

leest u op de webpagina contra-indicaties)   



  

  

Okselklierverwijdering    

❏ nee ❏ ja   

Zo ja: vaccineren aan de andere zijde   

  

Epilepsie bij koorts of na vaccinatie   

❏ nee ❏ ja   

Zo ja: nagaan of vaccinatie een aanval uit kan lokken en of de voordelen van vaccinatie opwegen tegen 

het eventueel krijgen van een epileptisch insult bij koorts of na vaccinatie   

  

Operatie met anesthesie gepland   

❏ nee ❏ ja   

Zo ja: als minimaal interval tussen vaccinatie en anesthesie wordt 48 uur aangehouden.   

COVID-19 doorgemaakt    

❏ nee ❏ ja   

Zo ja: < dan 4 weken geleden positief getest of start verschijnselen? Dan uitstel vaccinatie.   

Zo ja en opgenomen geweest in ziekenhuis en behandeld met monoklonale anti-COVID-19-antistoffen:    

uitstel vaccinatie tot 2-3 maanden na toediening.   

Kwetsbaarheid   

Is de patiënt zo kwetsbaar dat koorts een reële kans geeft op overlijden? Dan voor- en nadelen van  

vaccinatie tegen elkaar afwegen.   

Bestanddelen Moderna-vaccin   

■  Lipid SM-102   

■  Cholesterol   

■  1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC)   

■ 1,2-dimyristoyl-rac-glycero-3-methoxypolyethylene glycol-2000 (PEG2000 DMG)   

■  Tromethamol   

■  Tromethamol hydrochloride   

■  Acetic acid   

■  Sodium acetate trihydrate   

■  Sucrose   

■  Water voor injectie    

Bestanddelen AstraZeneca-vaccin   

■  L-Histidine  

■  L-Histidine hydrochloride monohydrate  

■  Magnesium chloride hexahydrate  

■  Polysorbate 80 (E 433)  

■  Ethanol   

■  Sucrose  

■  Sodium chloride  

■  Disodium edetate (dihydrate)  

■  Water voor injectie   

                


