
Als u zich dit afvraagt, en 
- U bent dialyse of niertransplantatie patiënt en
- U bent jonger dan 80 jaar,
dan is deelname aan dit onderzoek mogelijk iets voor u. 

De LESS CoV-2 studie 
Vaccinaties hebben bij nierpatiënten soms minder effect dan bij gezonde 
mensen. Het is nog onbekend hoe werkzaam corona vaccinatie zal zijn bij 
nierpatiënten. Dit gaan we onderzoeken. We willen u vragen om mee te 
doen aan dit onderzoek omdat dit belangrijke kennis kan opleveren.

Wat houdt meedoen in?
In dit onderzoek wordt  getest of uw afweersysteem een goede reactie 
heeft gegeven op de corona vaccinatie. Daarvoor vragen we u om 28 dagen 
en 6 maanden na vaccinatie thuis met een eenvoudige vingerprik 5 
druppels bloed af te nemen en dit per post naar een laboratorium te 
sturen. In dit bloed worden antistoffen tegen het virus gemeten. Ook wordt 
bijgehouden of u na vaccinatie bijwerkingen ervaart of nog ziek wordt door 
het corona virus. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Universitair 
Medisch Centrum Groningen namens het RECOVAC consortium en wordt 
gesteund door de Nierpatiënten Vereniging Nederland en de Nierstichting.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door:

Meer informatie? 
Wanneer u belangstelling heeft voor dit onderzoek, dan   
kunt u uitgebreidere informatie vinden via de website 
https://redcap.link/LESS-CoV-2 of door met uw mobiele 
telefoon de QR code hiernaast  te scannen. Via deze 
website kunt u zich ook opgeven voor het onderzoek. 

Dialyse of niertransplantatie?
Hoe goed werkt het coronavaccin dan?

Mocht u de informatie liever per post willen ontvangen, vul dan het formulier 
op de achterzijde in en stuur dit formulier naar ons met de bijgeleverde 
antwoordenvelop. Een postzegel is niet nodig. U zult dan binnenkort thuis 
meer informatie over het onderzoek ontvangen. 

https://redcap.link/LESS-CoV-2


Ik ben jonger dan 80 jaar en heb minder dan 4 weken geleden een corona-
vaccinatie gehad of ik word binnenkort gevaccineerd. 

Ik heb een nieraandoening en word behandeld met dialyse of heb een nier-
transplantaat. 

Ik zou graag meer informatie krijgen over het onderzoek naar de 
werkzaamheid en veiligheid van vaccinatie tegen het corona virus bij 
nierpatiënten. 

Die informatie ontvang ik liever niet elektronisch, maar krijg ik graag op 
papier thuis. 

Mijn naam is: ………………………………………………… 

Geslacht: De heer / mevrouw

Mijn postadres is

Straat en huisnummer:         ………………………………………………… 

Postcode en woonplaats:     …………………………………………………

Datum van 2e vaccinatie:     ________ / _______ / _______ 

Datum vandaag:                     ________ / _______ / _______ 

Dit onderzoek wordt gesteund door
de Nierpatiënten Vereniging Nederland en de

Nierstichting

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door
het Universitair Medisch Centrum Groningen

namens
het RECOVAC consortium*

* Het RECOVAC Consortium is een samenwerkingsverband van de afdelingen Nierziekten van alle Universitaire 
Medische Centra in Nederland, en van de registratie voor dialyse en niertransplantatie patiënten


