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Belangrijke risico-informatie:  

COVID-19 Vaccine Janssen:  

Verband tussen het vaccin en het optreden van trombose in combinatie met 

trombocytopenie 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

In overleg met het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA), het College ter Beoordeling 

van Geneesmiddelen (CBG) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wil 

Janssen-Cilag B.V. u informeren over het volgende: 

 

Samenvatting  

 

• Een combinatie van trombose en trombocytopenie, in enkele gevallen met 

bloedingen, werd zeer zelden waargenomen na vaccinatie met COVID-19 

Vaccine Janssen. Een oorzakelijk verband met het vaccin wordt als 

aannemelijk beschouwd.  

 

• Deze gevallen deden zich voor in de eerste drie weken na vaccinatie, en 

meestal bij vrouwen jonger dan 60 jaar. 

 

• Er zijn geen specifieke risicofactoren geïdentificeerd in dit stadium. 

 

• Zorgverleners en gevaccineerden moeten alert zijn op klachten en 

symptomen van trombo‐embolie en/of trombocytopenie. 

 

• Gevaccineerden moeten instructie krijgen om onmiddellijk medische hulp te 

zoeken als zij na vaccinatie symptomen ontwikkelen van trombo‐embolie 

en/of trombocytopenie. 

 

• Trombose in combinatie met trombocytopenie vereist gespecialiseerde 

klinische behandeling. Raadpleeg de relevante richtlijnen en/of specialisten 

(bijv. hematologen, stollingsspecialisten) voor diagnose en behandeling. 

 

 

Aanvullende informatie 

 

COVID-19 Vaccine Janssen suspensie voor injectie is goedgekeurd voor actieve immunisatie 

ter voorkoming van COVID-19 veroorzaakt door SARS-CoV-2, bij personen van 18 jaar en 

ouder.  

 

Een combinatie van trombose en trombocytopenie, in enkele gevallen gepaard gaande met 

bloedingen, is zeer zelden waargenomen na vaccinatie met COVID-19 Vaccine Janssen. Dit 

omvat ernstige gevallen van veneuze trombose op ongebruikelijke plaatsen zoals cerebrale 

veneuze sinustrombose, splanchnische veneuze trombose, evenals arteriële trombose 
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gelijktijdig met trombocytopenie. Fatale afloop is gemeld. Deze gevallen traden op binnen 

de eerste drie weken na vaccinatie en voornamelijk bij vrouwen jonger dan 60 jaar.  

 

Zorgverleners moeten alert zijn op de tekenen en symptomen van trombo-embolie en/of 

trombocytopenie. Gevaccineerden moeten worden geïnstrueerd onmiddellijk medische hulp 

te zoeken als zij na vaccinatie symptomen ontwikkelen zoals kortademigheid, pijn op de 

borst, zwelling van de benen of aanhoudende buikpijn. Bovendien moeten gevaccineerden 

met neurologische symptomen, waaronder ernstige of aanhoudende hoofdpijn of wazig zien 

na vaccinatie, of die na een paar dagen blauwe plekken (petechiën) op de huid krijgen 

buiten de plaats van vaccinatie, onmiddellijk medische hulp inroepen. 

 

In meerdere gevallen van gelijktijdige trombose en trombocytopenie waren de testen op 

anti-plaatjesfactor (PF) 4-antilichamen positief of sterk positief. In een minderheid van deze 

gevallen is uitvoerig onderzoek gedaan naar andere mogelijke mechanismen die trombose 

en/of trombocytopenie kunnen veroorzaken. Er zijn geen andere afwijkingen gevonden die 

mogelijk deze gevallen kunnen verklaren. Het precieze pathofysiologische mechanisme voor 

het optreden van deze trombotische gevallen is nog niet opgehelderd. Er zijn geen 

specifieke risicofactoren geïdentificeerd in dit stadium. 

 

Het geneesmiddelenbewakingscomité PRAC van het Europees Medicijnagentschap EMA heeft 

een onderzoek uitgevoerd, inclusief een beoordeling van meldingen van trombose en 

trombocytopenie bij gevaccineerden. Daarnaast heeft het PRAC een analyse uitgevoerd van 

het aantal verwachte versus het aantal geobserveerde meldingen.  

 

Gezien de huidige gegevens, heeft het PRAC aanbevolen de productinformatie aan te passen 

om de huidige kennis van de veiligheidskwestie weer te geven in rubriek 4.4 (bijzondere 

waarschuwingen en voorzorgen). In rubriek 4.8 (bijwerkingen) van de SmPC is trombose in 

combinatie met trombocytopenie opgenomen als bijwerking met een frequentie “zeer 

zeldzaam”. 

 

 

Melden van bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb 

 

 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe 

veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Het is belangrijk om na toelating van het 

geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding 

tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gevolgd. 

Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen 

te melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb; website www.lareb.nl. 

 

 

Contactinformatie 

 

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst met betrekking tot COVID-19 Vaccine 

Janssen, kunt u contact opnemen met ons COVID-19 vaccin Contact Center, te bereiken via 

telefoonnummer 00800 5654 0088 of 088 003 0701 (lokaal nummer) of via 

www.covid19vaccinejanssen.com. 

 

 

  

http://www.lareb.nl/
http://www.covid19vaccinejanssen.com/
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Met vriendelijke groeten, 

 

Medical Director BENELUX 

Janssen-Cilag B.V. 

 

 

 

NB: Deze DHPC is verstuurd aan de volgende zorgverleners: 

• Artsen werkzaam bij GGD (inclusief i.o.) 

• Huisartsen (inclusief i.o.) 

• Internisten en artsen met subspecialisatie infectiologie (inclusief i.o.) 

• Ziekenhuisapothekers (NVZA) (inclusief i.o.) 

• Apothekers via KNMP 

• Verpleeghuisartsen (inclusief i.o.) 

• Bedrijfsartsen (inclusief i.o.) 

• Psychiaters/artsen werkzaam in de GGZ (inclusief i.o.) 

 

 

Bijlagen: 

• De gewijzigde officiële productinformatie is te vinden op 

Geneesmiddeleninformatiebank.nl, in rubriek 4.4 (waarschuwingen) en 4.8 

(bijwerkingen) van de SmPC en in sectie 2 en 4 van de bijsluiter. 

• Relevante rubrieken uit de productinformatie waarin de wijzigingen aangegeven zijn. 

• www.covid19vaccinejanssen.com of via de QR code: 

  

http://www.covid19vaccinejanssen.com/
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Overzicht aangepaste rubrieken SmPC 

 

 

4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen voor gebruik 

 

Nieuw toegevoegde paragraaf: 

 

Trombocytopenie en stollingsstoornissen 

 

Een combinatie van trombose en trombocytopenie, in enkele gevallen gepaard gaande met 

bloedingen,  is zeer zelden waargenomen na vaccinatie met COVID-19 Vaccine Janssen. Dit 

omvat ernstige gevallen van veneuze trombose op ongebruikelijke plaatsen zoals cerebrale 

veneuze sinustrombose, splanchnische veneuze trombose, evenals arteriële trombose 

gelijktijdig met trombocytopenie. Fatale afloop is gemeld. Deze gevallen traden op binnen de 

eerste drie weken na vaccinatie en voornamelijk bij vrouwen jonger dan 60 jaar. 

 

Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg moeten alert zijn op de tekenen en symptomen 

van trombo-embolie en/of trombocytopenie. Gevaccineerde personen moeten worden 

geïnstrueerd onmiddellijk medische hulp te zoeken als zij na vaccinatie symptomen 

ontwikkelen zoals kortademigheid, pijn op de borst, zwelling van de benen, of aanhoudende 

buikpijn. Bovendien moet iedereen met neurologische symptomen, waaronder ernstige of 

aanhoudende hoofdpijn of wazig zien na vaccinatie, en iedereen die na een paar dagen blauwe 

plekken (petechiën) op de huid krijgt buiten de plaats van vaccinatie, onmiddellijk medische 

hulp inroepen. 

 

Trombose in combinatie met trombocytopenie vereist een gespecialiseerde klinische 

behandeling. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg dienen de richtlijnen te raadplegen 

die van toepassing zijn en/of specialisten (bijv. hematologen, bloedstollingsspecialisten) te 

raadplegen om deze aandoening te diagnosticeren en behandelen. 
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4.8 Bijwerkingen 

 

Aangepaste tabel met bijwerkingen: 

 
Tabel 1: Bijwerkingen gemeld na vaccinatie met COVID-19 Vaccine Janssen 

Systeem/ 

orgaanklasse 

Zeer vaak 

(≥ 1/10) 

Vaak 

(≥ 1/100, 

< 1/10) 

Soms 

(≥ 1/1 000, 

< 1/100) 

Zelden 

(≥ 1/10 000, 

< 1/1 000) 

Zeer zelden 

(< 1/10 

000) 

Niet bekend 

(kan met de 

beschikbare 

gegevens 

niet worden 

bepaald) 

Immuun-

systeem-

aandoeningen 

   

Over-

gevoelig-

heida; 

urticaria 

 Anafylaxieb 

Zenuwstelsel-

aandoeningen 
Hoofdpijn  Tremor    

Bloedvat-

aandoeningen 
    

Trombose in 

combinatie 

met trombo-

cytopenie* 

 

Ademhalings-

stelsel-, 

borstkas- en 

mediastinum-

aandoeningen 

 Hoesten 

Niezen; oro-

faryngeale 

pijn 

   

Maagdarm-

stelsel-

aandoeningen 

Nausea      

Huid- en 

onderhuid-

aandoeningen 

  
Rash; 

hyperhidrose 
   

Skeletspier-

stelsel- en 

bindweefsel-

aandoeningen 

Myalgie Artralgie 

Spierzwakte; 

pijn in 

extremiteit; 

rugpijn 

   

Algemene 

aandoeningen 

en toedienings-

plaatsstoor-

nissen 

Vermoeid-

heid; 

injectieplaats-

pijn 

Pyrexie; 

injectieplaats-

erytheem; 

zwelling van 

injectieplaats; 

koude rillingen 

Asthenie; 

malaise 
   

a Overgevoeligheid verwijst naar allergische reacties van de huid en onderhuids weefsel. 

b Gevallen afkomstig van een open-labelstudie die nog niet is afgesloten in Zuid-Afrika. 

* Ernstige en zeer zeldzame gevallen van trombose in combinatie met trombocytopenie zijn post-marketing 

gerapporteerd. Deze omvatten veneuze trombose zoals cerebrale veneuze sinustrombose, splanchnische 

veneuze trombose, evenals arteriële trombose (zie rubriek 4.4). 

 


