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Onderwerp: Update SARS-CoV-2 vaccinatie 
 

Mevrouw, Mijnheer, 
 
 
Gezien de vooruitzichten met betrekking tot de COVID-19 vaccinatiecampagne dienen de volgende 
maatregelen in acht genomen te worden. 
 
Conform de richtlijn van ECDC (incl. erratum 9 februari 2021)1 zijn volgende uitsluitingscriteria voor 
donoren van weefsels en cellen van toepassing: 
 

- Uitstelperiode van 4 weken indien:  
o vaccinatie met verzwakte virussen (bv. replicerende virale vectorvaccins, levend-

verzwakte virusvaccins);  
o informatie over het type vaccin ontbreekt; 
o experimentele vaccinatie. 

 
- Geen uitsluiting indien donor gezond en:  

o vaccinatie met geïnactiveerd virus; 
o vaccinatie met vaccin die geen levende agentia bevat (d.w.z. mRNA vaccins, niet-

replicerende virale vectorvaccins en subunit eiwitvaccins). 
 
Aangezien het nieuw ontwikkelde vaccins betreft en de effecten ervan op de donatie van weefsels en 
cellen nog onbekend zijn, dienen donoren die direct na ontvangst van een SARS-CoV-2 vaccin 
symptomen ontwikkelen, uitgesteld te worden tot zeven dagen na het verdwijnen van 
symptomen.  
 
Deze donoren dienen aan dezelfde algemene voorwaarden voor donatie te beantwoorden als niet-
gevaccineerde donoren. 
 
Indien HSC-donoren (hematopoëtische stamcellen) in de vier weken vóór de donatie werden 
gevaccineerd met een vaccin met verzwakte virussen, dient een risicobeoordeling te worden uitgevoerd, 
waarmee rekening moet worden gehouden worden bij de beslissing om te transplanteren. Indien de 
transplantatie plaatsvindt, moet de ontvanger na de transplantatie worden gemonitord. 
 
Ik dank u bij voorbaat voor uw medewerking. 

 
Met beleefde groeten, 
 
 
 
 
Xavier De Cuyper 
Administrateur-generaal 
 
 

1 https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Supply-SoHO-COVID-19--second-update-erratum-Feb-2021.pdf 
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