
Bijlage 2. Uitdelen van envelop met daarin flyer en gefrankeerde retourenvelop 
 
Het is van belang om de patiënten tijdig, dat wil zeggen uiterlijk binnen 1 week na de 2e vaccinatie 
door middel van de flyer, te attenderen op de mogelijkheid van deelname aan de LESS CoV-2 studie 
waarin antistof bepalingen worden gedaan met een vingerprik thuis. Dit dient namelijk 28 dagen en 6 
maanden na de 2e vaccinatie plaats te vinden. Voorafgaand moet er door het RECOVAC consortium 
veel georganiseerd worden voor de betrokken patiënt, zoals het sturen van een pakket om thuis zelf 
bloed te prikken. Daar is tijd voor nodig.  
 
De envelop met daarin de flyer en gefrankeerde retourenvelop worden via het UMCG aan uw 
ziekenhuis verstrekt in de week voorafgaand aan de 2e vaccinatieronde. We verwachten dat dit in 
week 16 (19 t/m 23 april) zal plaatsvinden. De portokosten voor de retourenvelop zijn al voldaan.  
Vanwege de grote logistieke uitdaging is het van belang om per ziekenhuis of dialyse afdeling een 
contactpersoon te hebben.  
 
Wilt u de naam en contactgegevens van een contactpersoon vanuit uw centrum zo spoedig 
mogelijk doorgeven via info@recovac.nl?  
 
Elk centrum kan zelf bepalen of ze een eigen brief toevoegen waarin steun wordt uitgesproken aan 
het onderzoek namens de nefrologen. Een concept brief is bijgevoegd in bijlage 4. Deze kan u zelf 
nog opmaken door de namen en gegevens van de nefrologen bij te voegen.  
 
U kunt de envelop met flyer en retourenvelop op een aantal manieren uitdelen: 
 

1. Dialyse- en niertransplantatie patiënten van 18 t/m 74 jaar: 
• Tijdens de 2e vaccinatie ronde in het ziekenhuis 
• Per post, per mail of via de dialyse afdeling rondom de 2e vaccinatieronde. 

2. Dialyse- en niertransplantatie patiënten van 75 t/m 79 jaar 
• Per post, per mail of via de dialyse afdeling rondom de 2e vaccinatieronde. 

 
Omdat de vaccinaties bij patiënten van 80 jaar en ouder al hebben plaatsgevonden hoeven zij geen 
flyer te krijgen. Wel is het belangrijk dat van deze patiënten de registratie van vaccinatie en het 
eventueel ontwikkelen van COVID-19 wordt vastgelegd via RENINE of NOTR. 
 
Via de flyer kunnen patiënten een informatiefolder opvragen per post of via https://redcap.link/LESS-
CoV-2  online inzien. Na het geven van informed consent wordt via de RECOVAC organisatie een 
vingerprik setje thuis gestuurd samen met een korte vragenlijst. Er wordt in het ziekenhuis geen 
bloed afgenomen. 
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