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COVID-19



Pandemie https://covid19.who.int/

Presenter
Presentation Notes
Door te sturen op betere klinische uitkomsten, kwaliteit van leven en patiënttevredenheid enerzijds en minder complicaties, zorg waar mogelijk dichtbij huis en slimme inzet van mensen en middelen anderzijds kan de waarde van zorg verbeterd worden. 



COVID-19
Corona virus disease 2019 (COVID-19)

Veroorzaakt door
• Severe Acute Respiratory Syndrome caused by 

Corona virus 2 (SARS-CoV-2)



COVID-19 klachten

• Koorts
• Moeheid
• Droge hoest, keelpijn
• Spierpijn
• Hoofdpijn
• Gastro-intestinale klachten: diarree, buikpijn, 

misselijkheid, anorexie/ geen zin in eten
• Anosmie/ verminderde reuk en smaak



Ernst symptomen



Bijkomende ziektes/ co-morbiditeit

Chronische ziekten
• Te zwaar/ obesitas
• Hoge bloeddruk/ hypertensie
• Suikerziekte/ diabetes

Maar ook
• Man zijn



Risico hemoglobinopathie patienten
(Virale) infectie
• Heftig beloop
• Zeer besmettelijk
• Luchtwegklachten; acute chest bij sikkelcelziekte

* Géén extra risico om COVID-19 te krijgen

Belangrijk
• Maatregelen houden
• Vaccineren indien mogelijk



COVID-19 & 
Hemoglobinopathie



Systematic review

Sikkelcelziekte (SCD)
↑Risico op vaso-occlusieve crisen, acute chest syndrome, 
opname intensive care, mortaliteit

Volwassen niet SCD patienten met COVID-19 t.o.v. volwassen 
SCD patienten met COVID-19

• 91 artikelen -> 18 na screening

Met dank aan: 
Ezgi Cetin, Joanne Friemann, Lukas van Kleij (december 2020)



Systematic review dd december 2020



Systematic review dd december 2020

• Totaal n=541 patienten met SCD & COVID-19 
• 522 voor meta-analyse gebruikt; 502 vanuit 

databases/ 20 uit case series





Hoge (groen) & adequate (geel) 
kwaliteit -> meta-analyse 
(n=12)



Vaso-occlusieve crise

Vaso-occlusieve crisen ↑58.5% (95%CI 47-70%)



Longontsteking/ Acute chest syndrome

Acute chest syndrome ↑30.0% (95%CI 23-37%)



Opname Intensive Care

Opname intensive care ↑10.6% (95%CI 6.4-15%)



Bloedtransfusie

Bloedtransfusies ↑36.1% (95%CI 31.3-40.9%)



Mortaliteit

Mortaliteit ↑5.7% (95%CI 3.8-7.7%)



Systematic review

Resultaten
↑Vaso-occlusieve crisen 58.5% (95%CI 47-70%)
↑Acute chest syndrome 30.0% (95%CI 23-37%)
↑Opname intensive care 10.6% (95%CI 6.4-15%)
↑Mortaliteit 5.7% (95%CI 3.8-7.7%)

Conclusie
Met SCD >kans op gecompliceerd beloop van COVID-19



Discussie
In perspectief zien normale beloop sikkelcelziekte 
(volwassenen):
• 50% 1x per jaar SEH vaso-occlusieve sikkelcelcrise; 

↑ infecties/COVID-19 (50% t.o.v. ↑58.5% )
• 8.8% per jaar SCD acute chest syndrome. Mogelijk iets 

vertekend beeld. Ernstige complicatie met mortaliteit 
4.3%. (8.8% t.o.v. ↑30%) 

• 2.27% mortaliteit COVID-19 in algemene bevolking 
(2.27% t.o.v.↑5.7%)



Discussie
In perspectief zien normale beloop sikkelcelziekte 
(volwassenen):
• Intensive care opnames moeilijk vergelijken (10.6%)
• Bloedtransfusies, vaak preventief, mede i.v.m. 

voorkomen acute chest syndrome



Tekortkomingen systematic review
Perspectief
• PubMed database
• Sommige conclusies op meer/ minder data gebaseerd
• O.h.a. haastig opgezette studies
• “Publication bias”/ pandemie, daarom m.n. hoge kwaliteit 

studies opgenomen in de review
• Matig onderscheid kinderen-volwassenen met SCD
• Definities o.a. acute chest syndrome
• Mogelijk patienten dubbel geteld (≥10 wel uitgesloten)



Discussie
• Nederland/ Nur et al.
• Ervaringen groot Nederlands centrum/AMC:
N=20 bewezen COVID infecties bij sikkelcelziekte, vooral 
jonge mensen; 2 post-stamceltransplantatie 
O.h.a. geen gecompliceerd beloop:
2 Acute chest, geen indicatie voor (wissel)transfusie,
Meesten gewoon thuis uitgeziekt

• Vergelijkbaar in andere centra Erasmus MC, HAGA



Conclusie

• SCD patienten kwetsbare groep
• Pleiten voor vaccinaties in vroeg stadium
• Risicofactoren voor ernstig beloop in SCD populatie?



Vaccinatie

NVvH werkgroep COVID-19

Deze werkgroep is opgericht om de diverse initiatieven en kennis te bundelen over alle aspecten van COVID (vaccinatie, besmettelijkheid, 
behandeling, aanpassingen in huidige behandeling, etc.) bij hematologische patiënten. De werkgroep bestaat uit de volgende leden: Karina Meijer 
(voorzitter) | Inger Nijhof | Mette Hazenberg | Tanja Netelenbos | Stijn Halkes | Anke Bruns | Sabina Kersting | Peter te Boekhorst | Michel Schaap.

Voor vragen en informatie kunt de leden van de werkgroep direct benaderen of een mail sturen naar info@hematologienederland.nl. 

Beste Collega,
De Nederlandse Vereniging voor Hematologie (NVvH) heeft ons laten weten dat het RIVM, de groep 
van patiënten met een hematologische ziekte,  met voorrang wil gaan vaccineren. Er wordt nu hard 
gewerkt om te kijken hoe dat uitgevoerd moet worden. De NVvH is daarbij betrokken. Zodra daar meer 
over bekend is, informeren zij ons.  Voor dit moment blijft het advies om je te laten vaccineren zodra je 
een oproep krijgt. Mocht je dus vanwege leeftijd of beroep al eerder worden opgeroepen, stel die 
vaccinatie dan niet uit.

• Ook hemoglobinopathie: hematologie risico patienten
• Vaccinaties waarschijnlijk via de ziekenhuizen, eventueel bij GGD
• Geen voorkeur type vaccinatie!
• Vaccineren: goed idee!

mailto:info@hematologienederland.nl?subject=COVID-19%20werkgroep%20


Ventilatie



Take home message

• Wees voorzichtig!
• Let op uzelf en uw naasten!
• Laat u vaccineren als u wordt opgeroepen!
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