
Behartigt de belangen van álle mensen met (ernstig) astma!

    VaccinBulletin!  
Q & A voor mensen met (ernstig) astma!

Ik gebruik een biological kan ik dan toch het vaccin nemen? 
Ja, het effect en de bijwerkingen van vaccinatie worden, voor zover we weten, niet beïnvloed 
door IL-5 blokkers en andere biologicals voor astma.

Ik gebruik een biological. Moet ik dan een Astra, Pfizer of een ander vaccin nemen? 
De verschillende vaccins werken op een iets andere manier, beide zijn goed werkzaam en kunnen 
veilig worden gebruikt bij astma.

Wat is de beste periode tussen twee biologicals in om gevaccineerd te worden? 
De bijwerkingen van de vaccinatie en de bijwerkingen na toedienen van de biological kunnen 
op elkaar lijken. Handig is deze niet te snel na elkaar te nemen; advies; ongeveer halverwege is 
verstandig.

Neemt de werking van de biological af door nemen van vaccin? 
Nee, daar zijn geen aanwijzingen voor

Neemt de werking van vaccin af door gebruik biological? 
Nee, voor zo ver wij nu weten niet.

Ik vernevel en gebruik astma medicatie kan ik dan toch gevaccineerd worden? 
Ja; kan goed gecombineerd.

Ik heb (ernstig) astma kom ik dan eerder aan de beurt voor vaccinatie? 
Nee, er is niet voor gekozen om mensen met longziekten met voorrang te vaccineren.

Heeft het vaccin invloed op mijn astmamedicatie? 
Nee, geen reden de astmamedicatie aan te passen.

Ik ben allergisch voor kippeneiwit, kan ik het vaccin krijgen en zit er nog verschil tussen de 
vaccins? 
Is geen reden de huidig aangeboden vaccins te vermijden. Wel is het van belang bij een eerdere 
allergische reactie (op bijv. griep vaccinatie) uw dokter om advies te vragen.

Ik wil geen vaccin met een beschermingsgraad van (tenminste) 60%, kan ik een andere 
kiezen? 
We hebben geen keuze tussen vaccins. We kunnen er vanuit gaan dat alle aangeboden vaccins 
veilig en voldoende effectief zijn.

Heeft het wel zin om een vaccin te nemen wat  een bescherming biedt van 60%? 
Ja, dat heeft zin. Als iedereen gevaccineerd wordt met een dergelijk vaccin dooft de ziekte uit. 
Ik ben vanaf maart in quarantaine geweest, kan ik het vaccin thuis toegediend krijgen? 
Lastig te zeggen; overleg met uw huisarts.

Ik heb allergisch astma mag ik dan wel gevaccineerd worden?
Ja, dat is verantwoord en wordt sterk aanbevolen.

Is het veilig voor een ernstig astmapatiënt om gevaccineerd te worden? 
Ja, zie boven; vaccinatie is voor astmapatiënten en andere longpatiënten voldoende veilig.
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