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Q&A COVID19 vaccinatie  
 
Sinds januari van dit jaar is het corona-vaccinatie programma in Nederland gestart. Wij kunnen 
ons voorstellen dat u vragen heeft over het vaccineren en of dat voor uw behandeling tegen 
borstkanker gevolgen heeft. Onderstaand de meest voorkomende vragen en antwoorden op een 
rij. Als u een vraag heeft die hier niet bij staat, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan 
per mail naar het secretariaat: secretariaat@alexandermonro.nl via ons algemene 
telefoonnummer: 030-7210104 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 18:00 uur).  
 
1. Ik krijg chemotherapie, kan ik me veilig laten vaccineren tegen Corona? 

De Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie en internationale expertgroepen adviseren 
alle patiënten met kanker zich te laten vaccineren. Dit is gebaseerd op onderzoek met andere 
vaccins. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen patiënten die wel of geen 
chemotherapie ondergaan. In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten niet of nauwelijks 
patiënten met kanker. Vandaar dat er nog niet bekend is of patiënten met kanker die een 
behandeling met chemotherapie ondergaan evengoed beschermd zijn tegen het coronavirus als 
mensen zonder kanker.  
Er zijn geen aanwijzingen dat kankerpatiënten met de huidige of toekomstige vaccins een extra 
risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht. 
Wij adviseren patiënten met kanker die behandeld worden met chemotherapie, zich wel te 
laten vaccineren.  

 
2. Ik krijg hormonale therapie en/of een CDK4/6 remmer, kan ik me veilig laten vaccineren 

tegen Corona? 
De Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie en internationale expertgroepen adviseren 
alle patiënten met kanker zich te laten vaccineren. Dit is gebaseerd op onderzoek met andere 
vaccins. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen patiënten die wel of geen 
chemotherapie ondergaan.  
In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten niet of nauwelijks patiënten met kanker. 
Vandaar dat er nog niet bekend is of patiënten met kanker die een behandeling met hormonale 
therapie en/of een CDK4/6 remmer (palbociclib) ondergaan evengoed beschermd zijn tegen het 
coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat kankerpatiënten met de 
huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit wordt in de 
loop van 2021 wel nog verder onderzocht. Wij adviseren patiënten met kanker die behandeld 
worden met hormonale therapie, zich wel te laten vaccineren. 

 
3. Ik krijg doelgerichte therapie, kan ik me veilig laten vaccineren tegen Corona? 

De Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie en internationale expertgroepen adviseren 
alle patiënten met kanker zich te laten vaccineren. Dit is gebaseerd op onderzoek met andere 
vaccins. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen patiënten die wel of geen 
chemotherapie ondergaan. 
In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten niet of nauwelijks patiënten met kanker. 
Vandaar dat er nog niet bekend is of patiënten met kanker die een behandeling met 
doelgerichte therapie (trastuzumab en/of pertuzumab) ondergaan evengoed beschermd zijn 
tegen het coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat kankerpatiënten 
met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige bijwerkingen. Dit 
wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht. Wij adviseren patiënten met kanker die 
behandeld worden met hormonale therapie, zich wel te laten vaccineren. 

 
4. Ik word bestraald, kan ik me veilig laten vaccineren tegen Corona? 

De Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie en internationale expertgroepen adviseren 
alle patiënten met kanker zich te laten vaccineren. Dit is gebaseerd op onderzoek met andere 
vaccins. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen patiënten die wel of geen 
chemotherapie ondergaan. 
In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten niet of nauwelijks patiënten met kanker. 
Vandaar dat er nog niet bekend is of patiënten met kanker die bestraald worden evengoed 
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beschermd zijn tegen het coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen aanwijzingen dat 
kankerpatiënten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen op ernstige 
bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht. Wij adviseren patiënten 
met kanker die bestraald worden, zich wel te laten vaccineren. 

 
5. Ik word binnenkort geopereerd, kan ik me veilig laten vaccineren tegen Corona? 

De Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie en internationale expertgroepen adviseren 
alle patiënten met kanker zich te laten vaccineren. Dit is gebaseerd op onderzoek met andere 
vaccins. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen patiënten die wel of geen 
chemotherapie ondergaan. 
In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten niet of nauwelijks patiënten met kanker. 
Vandaar dat er nog niet bekend is of patiënten met kanker die geopereerd moeten worden 
evengoed beschermd zijn tegen het coronavirus als mensen zonder kanker. Er zijn geen 
aanwijzingen dat kankerpatiënten met de huidige of toekomstige vaccins een extra risico lopen 
op ernstige bijwerkingen. Dit wordt in de loop van 2021 wel nog verder onderzocht. Wij 
adviseren patiënten met kanker die binnenkort geopereerd worden, zich wel te laten 
vaccineren. Binnen de richtlijnen voor de anesthesiologie wordt een interval aangehouden van 
48 uur tussen een vaccinatie en anesthesie. Er is besloten dit ook voor de Corona vaccinatie aan 
te houden.  
 

6. Ik ben in het verleden behandeld voor borstkanker, kan ik me veilig laten vaccineren tegen 
Corona? 
De Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie en internationale expertgroepen adviseren 
alle patiënten met kanker zich te laten vaccineren. Dit is gebaseerd op onderzoek met andere 
vaccins. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen patiënten die wel of geen 
chemotherapie ondergaan. 
In de studies met de goedgekeurde vaccin(s) zaten wel veel patiënten met kanker in het 
verleden. Als u inmiddels gestopt bent met chemotherapie, hormonale therapie, CDK4/6 
remmers of doelgerichte therapie is voor u de informatie over het vaccin van toepassing die u 
kunt vinden op de website van het RIVM. Wij adviseren patiënten met kanker in het verleden, 
zich wel te laten vaccineren. 

 
7. Ik word behandeld voor borstkanker wanneer ben ik aan de beurt om gevaccineerd te 

worden tegen Corona? 
Wij kunnen u de Corona vaccinatie niet aanbieden op locatie. We adviseren u om het vanuit de 
overheid geplande vaccinatiemoment te gebruiken, en dit niet af te laten hangen van het 
moment van uw behandeling. Wij hebben geen invloed op het tijdstip van vaccineren of op de 
volgorde van vaccineren. Wanneer u aan de beurt bent om gevaccineerd te worden hangt af van 
landelijke keuzes die hierin gemaakt worden. Voor het meest actuele overzicht, wie en 
wanneer aan de beurt is:  
 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/01/04/vaccinatiestrategie-
flowchart 
 

8. Op de gezondheidsverklaring voor de vaccinatie van de GGD wordt gevraagd of u 
borstkanker heeft. Waarom is dat? 
Sommige mensen met borstkanker hebben last van lymfeoedeem in hun arm. Het kan dan beter 
zijn om in de andere arm of bil te prikken. 
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