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Beste deelnemer, 

U ontvangt deze envelop, omdat u zich hee� opgegeven voor ons onderzoek naar de werkzaamheid 
van het coronavaccin bij nierpa�ënten.  

Hartelijk dank dat u deel wilt nemen. Dankzij u komen we straks meer te weten over de 
werkzaamheid van het coronavaccin bij nierpa�ënten. Daardoor kunnen we nierpa�ënten in de 
toekomst mogelijk beter beschermen tegen het coronavirus. 

Hoe wordt dit onderzocht?  
Door op bepaalde momenten na vaccina�e de afweer (an�stoffen) in het bloed te meten tegen het 
coronavirus. We willen u daarom vragen om bloed af te nemen en op te sturen door middel van een 
vingerprik. 

Wat zit er in deze envelop?  
 Vingerpriksetje 

Met behulp van dit vingerpriksetje kunt u op een gemakkelijke manier bloed opvangen en naar 
ons opsturen. In dit bloed meten wij hoeveel afweer u hee� opgebouwd tegen het coronavirus .

 Uitleg hoe bloed af te nemen 
Achter op deze brief vindt u een instruc�e hoe u dit bloed af kunt nemen en vervolgens kunt 
opsturen. Het is belangrijk dat u deze goed doorleest voordat u aan de vingerprik begint. Een 
instruc�efilmpje is te zien op de website van Sanquin:  www.sanquin.nl/vingerprik.  

Wanneer  bloed afnemen en hoe vaak?  
We vragen u om gedurende het hele onderzoek twee keer bloed af te nemen via een vingerpriksetje 
(4 weken en 6 maanden na complete vaccina�e). Dit is de eerste vingerprik die u ontvangt en mag 
afgenomen worden: 

4 weken  na complete vaccina�e (met een speling van 3 dagen eerder of later) 
Dit zal veelal 28 dagen na een tweede vaccina�e zijn, a�ankelijk van welk vaccin u krijgt.  
Voorbeeld : U ontvangt de tweede vaccina�e op 22 april. U neemt dan 4 weken later bloed af via  
het vingerpriksetje (tussen 17 mei en 23 mei).

 

Belangrijk!  
 We hebben ten minste vijf grote druppels  bloed nodig om de test uit te kunnen voeren. 
 Doe het bloed in de buis, maak deze dicht, doe de buis in de envelop, en post de envelop 

dezelfde dag dat u het bloed hee� afgenomen.  
 Neem de test alleen af op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag. 

 
Wat gebeurt er na de vingerprik?
Op dit moment weten we niet hoeveel afweer (an�stoffen) u nodig hee� om beschermd te zijn 
tegen het coronavirus. Daarom ontvangt u van ons ook vragenlijsten 1, 6, 12 en 24 maanden na 
vaccina�e. Zo kunnen we van alle deelnemers aan het onderzoek bijhouden of ze niet alsnog besmet 
raken met het coronavirus. Via onze website houden we u op de hoogte van de eerste resultaten.  
 
Vragen?
Antwoorden op veel gestelde vragen kunt u vinden via onze website. Komt u er niet helemaal uit met 
het vingerpriksetje? Vraag dan iemand in uw omgeving om met u mee te kijken. Komt u er dan 
alsnog niet uit? Dan kunt u de onderzoekers bereiken via onderstaande contactgegevens.

Hartelijk dank voor uw deelname!  

De onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Groningen 
Namens het RECOVAC consor�um 

       
 
 Mede mogelijk gemaakt door        www.recovac.nl  

- Financiële steun van de Niers�ch�ng      info@revocac.nl   
- Steun van de Nierpa�ënten Vereniging Nederland           +3150-3610881 ma t/m do 09:00-12:00 
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