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1. Inleiding 
 

Er is een route ingeregeld voor mensen met een allergische reactie. Zij kunnen nu 

door de huisarts worden doorverwezen naar de allergoloog. Met name met oog op 

de Delta-variant is het belangrijk voor de bescherming dat een serie afgemaakt 

wordt. Met dit traject kan de vaccinatie van deze mensen veilig verlopen waardoor 

de risico’s niet groter zijn dan anders. Het eerdere advies om bij allergische reactie 

niet te vaccineren komt daarmee te vervallen. 

 

1.1  Op hoofdlijnen: 
- Er is een route ingeregeld voor mensen met een allergische reactie.  

- Patiënten die bij de GGD geregistreerd staat als patiënten die een tweede 

vaccinatie hebben afgewezen om medische redenen, ontvangen van de 

GGD een brief met het verzoek zich te melden bij hun huisarts 
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- Patiënten die nog niet zijn gevaccineerd i.v.m. een bevestigde allergie 

voor bestanddelen van het COVID-19-vaccin worden via het 

Nederlands Anafylaxis Netwerk opgeroepen zich bij hun huisarts te 

melden.  

- De huisarts verwijst allergische patiënten door naar de allergoloog 

- De allergoloog zal een medische beoordeling doen. Vervolgens wordt 

de patiënt gevaccineerd bij de GGD of in het ziekenhuis. 

 

1.2 Wijzigingen ten opzichte van versie 25-11-2021 
 

• Bijlage 1: Het Catharina Ziekenhuis en het Maxima Medisch Centrum zijn 

toegevoegd. 

 

2. Doelgroep 
 

De doelgroep bestaat uit: 

- mensen met een bevestigde allergie voor bestanddelen van het COVID-19-vaccin. 

- mensen met een aangetoonde ernstige* en/of onmiddellijke* allergie verdachte reactie 

na een eerdere toediening van het COVID-19-vaccin. 

 

* NB. Met ‘ernstig’ worden geobjectiveerde major symptomen bedoeld zoals acute 

dyspneu, hypotensie met snelle pols of gegeneraliseerde huidreactie met 

urticaria/angio-oedeem. Met ‘onmiddellijk’ wordt binnen 4 uur bedoeld. Ook een 

acute (niet ernstige) gegeneraliseerde voor allergie verdachte huidreactie (zoals 

jeukend erytheem) is een contra-indicatie. Zie ook de handreiking Beoordelen van 

een voor allergie verdachte reactie na COVID-19-vaccinatie. 

 

 

3. Selectie en doorverwijzen 
 

Wanneer mensen bij de GGD geregistreerd staan als patiënten die een (tweede) 

vaccinatie hebben afgewezen om medische redenen, ontvangen zij van de GGD een 

brief. In dit bericht worden zijn verwezen naar hun huisarts. Ook worden patiënten via 

het Nederlands Anafylaxis Netwerk opgeroepen zich bij u te melden, zij hebben mogelijk 

nog geen enkele vaccinatie ontvangen. De verwachting is dat er gemiddeld 0 tot 3 

patiënten zich per praktijk melden. Wanneer patiënten zich bij u melden, vragen wij u 

na te gaan of er een allergische reactie speelt. 

 
Bij geen allergische reactie 

Als het helder is dat er geen kans op een allergische reactie is, verwijst u de patiënt 

door naar de GGD voor de COVID-19-vaccinatie. Voor de beoordeling van een 

allergische reactie kunt u de Handreiking voor het beoordelen van een voor allergie 

verdachte reactie na COVID-19-vaccinatie raadplegen.  

 

Bij een allergische reactie 
Als er wel indicatie is (eerder vastgesteld door de GGD) of er twijfel is op een mogelijke 

allergische reactie, verwijst u de patiënt door naar de allergoloog. Niet alle ziekenhuizen 

met allergologen vaccineren bij COVID-19 vaccinallergie. In Zorgdomein staan de 

ziekenhuizen die een allergoloog beschikbaar hebben. Onder Medisch Specialistische 

Hulp > Allergologie kunt u het speciaal voor COVID-19 beschikbare zorgproduct 

‘verhoogde kans op allergische reactie bij COVID 19 vaccin’ kiezen. Door het specifieke 

zorgproduct te kiezen bij de verwijzing wordt ook gezorgd voor een tijdige afspraak bij 

de allergoloog. De allergoloog zal beoordelen en adviseren of een (tweede) vaccinatie 

https://lci.rivm.nl/sites/default/files/bestanden/COVID-19/COVID-19-vaccinatie/COVID-19-vaccinatie-handreiking-beoordelen-allergische-reacties.pdf
https://lci.rivm.nl/sites/default/files/bestanden/COVID-19/COVID-19-vaccinatie/COVID-19-vaccinatie-handreiking-beoordelen-allergische-reacties.pdf
https://lci.rivm.nl/sites/default/files/bestanden/COVID-19/COVID-19-vaccinatie/COVID-19-vaccinatie-handreiking-beoordelen-allergische-reacties.pdf
https://lci.rivm.nl/sites/default/files/bestanden/COVID-19/COVID-19-vaccinatie/COVID-19-vaccinatie-handreiking-beoordelen-allergische-reacties.pdf
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alsnog gegeven kan worden bij de GGD of poliklinisch in het ziekenhuis. Afhankelijk van 

de vraag die op de allergologen afkomt, kan het zijn dat er een wachttijd ontstaat voor 

deze consulten. 

 
 

4. Financiële dekking 
 

Een consult allergologie vanwege verdenking allergie COVID-19-vaccin en eventuele 

vaccinatie in het ziekenhuis hebben geen gevolgen voor het eigen risico van de patiënt. 

Deze regeling geldt tot 1 januari 2021. Hoe deze regeling er voor 2022 uit ziet, is nog 

onbekend.  
 

 

5. Q&A Veelgestelde vragen 
 

1. Als patiënten aangeven een allergische reactie te hebben gehad, maar ik ben hier 

als huisarts niet bij betrokken geweest. Wat kan ik de patiënt het beste adviseren? 

Als uw patiënt aangeeft dat hij/zij een allergische reactie heeft gehad ten gevolge 

van de COVID-19-vaccinatie, dan kunt u uw patiënt aanmelden bij de allergoloog. 

De allergoloog zal beoordelen en adviseren of een (eerste/tweede) vaccinatie 

alsnog gegeven kan worden. 

2. Mijn patiënt durft een tweede vaccinatie niet te nemen, is het alsnog mogelijk een 

QR-code aan te vragen voor de CoronaCheck-app? 

Nee, dit is niet mogelijk. Een coronabewijs is een negatieve testuitslag óf een 

(volledig) vaccinatiebewijs óf een bewijs dat u bent hersteld van corona.  

 

3. Wat is de wachttijd van aanmelding tot afspraak bij de allergoloog? 

De wachttijd is afhankelijk van de exacte vraag aan dit traject. Helaas is het nu 

nog niet mogelijk om een exacte tijdslijn te benoemen.  

 

4. Zijn er ook nog andere ziekenhuizen die mee doen? 

Nee, u kunt alleen naar de ziekenhuizen die in Zorgdomein vermeld staan 

patiënten doorverwijzen.  

 

 

Bijlage 1: Overzicht deelnemende ziekenhuizen 
 

Ziekenhuis Locatie 18+ 12-17 jr. 

Erasmus MC Rotterdam X X 

UMC Utrecht Utrecht X   

UMC Groningen Groningen X X 

UMC Maastricht Maastricht X   

ETZ Tilburg X   

Rijnstate ziekenhuis Arnhem X X 

Spaarnegasthuis  Haarlem X X 

Groene Hart ziekenhuis  Gouda X X 
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Zaans medisch centrum Zaandam X   

Reinier de Graaf Delft X X 

Maasstadziekenhuis Rotterdam X   

Albert Schweitzerziekenhuis Zwijndrecht X   

ZGT  Hengelo X   

UMC Amsterdam  Amsterdam X X 

Deventer ziekenhuis  Deventer   X 

Martini ziekenhuis  Groningen   X 

Noordwest Ziekenhuis Groep  Alkmaar   X 

Diakonessenhuis Utrecht X X 

Elkerliek ziekenhuis  Helmond   X 

Zuyderland Medisch Centrum  Heerlen   X 

Tergooi Ziekenhuis Hilversum X  

Catharina Ziekenhuis Eindhoven  X 

Maxima Medisch Centrum Eindhoven X   

 
 


