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Achtergrond
Contra-indicaties worden verdeeld afhankelijk van de te verwachten ernst van de vaccinatie.
- Absolute contra-indicaties: het vaccin mag niet toegediend worden
- Relatieve contra-indicaties: toediening van het vaccin is een afweging van voor- en
nadelen
Absolute contra-indicaties
- Aangetoonde ernstige allergie voor bestanddeel vaccin
Bestanddelen zijn te vinden in paragraaf 6.1 van de bijsluiter.
- Aangetoonde ernstige allergische reactei na eerdere toediening vaccin
Relatieve contra-indicaties
- Koorts
o Bij een acute infectie of acute ernstige ziekte dient vaccinatie te worden
uitgesteld. Bij milde koorts mag de vaccinatie doorgang vinden
- Verhoogde bloedingsneiging
o Het vaccin moet met voorzichtigheid (zo klein mogelijke naald) worden
gebruikt bij mensen met trombocytopenie, een stollingsstoornis of mensen
die anticoagulantia gebruiken
- COVID-19
o Vier weken na start van COVID klachten kan een persoon gevaccineerd
worden.
- Zwangerschap
o Er is beperkte ervaring bij zwangere vrouwen. Er worden op basis van
voorlopig onderzoek geen nadelige effecten op de ontwikkeling van de foetus
verwacht
- Ernstige immuunstoornis
o De werkzaamheid, veiligheid en immunogeniciteit van het vaccin zijn niet
beoordeeld bij immuungecompromitteerde personen
- Eerdere behandeling met plasmatherapie voor COVID-19
- Een geplande operatie op <48u van vaccinatie dag
- Epilepsie waarbij insulten eerder uitgelokt werden door koorts of vaccinaties
Geen contra-indicaties
- Anafylactische reactie na een ander vaccin, medicijn, insectensteek of
voedingsmiddel is geen contra-indicatie. Wel dient een observatie periode van 30
minuten in acht genomen te worden.
- Verkoudheid, milde infecties
- Borstvoeding
- Antibioticagebruik
- Stabiele neurologische aandoeningen of convulsies in de familie
- Chronische aandoeningen
- Stofwisselingsstoornissen
- Auto-immuun ziekten

Contra-indicaties AstraZeneca vaccinatie COVID-19
-

Asplenie
Astma, eczeem, allergie (tenzij een allergie tegen bestanddelen van het vaccin)
Ondervoeding
Kippeneiwitallergie
Hartafwijkingen
Lokale en milde systemische bijwerkingen na een vorige vaccinatie

Beleid bij contra-indicaties
Bij een absolute contra-indicatie mag het vaccin NIET toegediend worden.
Bij een relatieve contra-indicatie wordt overleg gepleegd met een arts over het al dan niet
toedienen van het vaccin. De keuze die gemaakt wordt zal afhankelijk zijn van het
ingeschatte risico op complicaties en het risico bij een infectie met COVID-19
Bronnen
- LCI richtlijn COVID-19 vaccinatie
- www.Ema.europa.eu – bijsluiter
- www.gov.uk – COVID-19 Vaccine AstraZeneca

