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Naar aanleiding van het NASPAG standpunt in zake pediatrische en
adolescente gynaecologie (PAG) en COVID vaccinatie stuur ik jullie wat volgt
door.
Inmiddels heb ik deze communicatie ook aan Pierre Van Damme van de
vaccinatiekoepel doorgegeven.
o Nu het COVID-19-vaccin in aanmerking komt voor de jongere
leeftijdsgroep hebben veel tieners, gezinnen en zorgverleners
doordachte vragen over het vaccin.
o Ouders die het vaccin voor zichzelf aanvaardden hebben specifieke
vragen met betrekking tot vaccin interacties met de pubertaire onset /
start, de menstruatiecyclus, anticonceptie en fertiliteit. `
o Het beschikbaar stellen van info, gebaseerd op evidence based
gegevens met betrekking tot het gebruik van COVID-19-vaccins bij
adolescenten en jongvolwassenen is nuttig.
o COVID-19-vaccins die voor EUROPA zijn goedgekeurd door EMA en
als veilig en effectief komen weldra in aanmerking voor jongeren.
o De American Academy of Pediatrics heeft gemeld dat sinds het begin
van de pandemie in april 2021, 3,85 miljoen kinderen werden
geïnfecteerd door COVID-19, 303 zijn overleden.
o Kinderen blijken nu een groter deel uit te maken van alle COVID-19
infecties Afgezien van de fysieke tol, de ziekenhuisopnames, het
onvoorspelbare Multisystem Inflammatory Syndrome bij Children
(MISC) en de langdurige COVID-symptomen, zijn emotionele, sociale
en educatieve gevolgen verreikend.
Welke PAG communicatie is voor gynaecologen essentieel?
COVID-19-vaccins kunnen tijdens de puberteit worden gebruikt. Er zijn tot op
heden geen data over groeistoornissen of pubertaire problemen tgv
COVID-19 vaccinatie.
o Anekdotische registraties van onregelmatige menstruatiecycli zijn
niet verrassend, aangezien wordt aangenomen dat infecties,
immuunreacties en koorts korte veranderingen in cycli veroorzaken. Bij
tieners is het belangrijk om te wijzen op de natuurlijke variabiliteit in
cycli, tgv de rijping van de hypothalamus-hypofyse-ovarium-as en
normale menstruatiecycli worden slechts in de loop van enkele jaren
sinds het begin van de menstruatie bereikt. Stress en
gewichtsveranderingen, die tijdens de pandemie ook bij veel

adolescenten zijn opgetreden, kunnen ook veranderingen in
menstruatiecycli veroorzaken.
o Adolescenten die hormonale anticonceptie gebruiken, kunnen dit
blijven doen als ze een van de goedgekeurde COVID-19-vaccins
overwegen.
o Het percentage tienerzwangerschappen is de afgelopen decennia
afgenomen en stoppen van anticonceptie is NO option tijdens het
vaccinatie beleid.
o In april 2021 werd gewaarschuwd voor het Janssen COVID-vaccin
vanwege het uiterst zeldzaam voorkomen van Trombose met
Trombocytopenie Syndroom (TTS) (ongeveer 7 van elk miljoen
dosissen Janssen COVID-19-vaccin toegediend aan vrouwen van 1849 jaar)
o Er is geen verband gevonden met aan COVID-19-vaccin gerelateerde
TTS en hormonale anticonceptiva. Dienovereenkomstig wordt
voortzetting van het gebruik van hormonale anticonceptie en COVID19-vaccinatie aanbevolen voor de in aanmerking komende jongeren.
o Het is onwaarschijnlijk dat de huidige of toekomstige fertiliteit
wordt beïnvloed door COVID-19-vaccins bij tieners, aangezien er geen
wetenschappelijke basis is voor enige interactie. De vaccins
veranderen het DNA van een persoon of dat van hun nakomelingen
niet.
Richtlijnen ACOG en NASPAG:
1. Alle kinderen, adolescenten en jongvolwassenen die in aanmerking
komen voor een vaccin, hebben het recht op een COVID-19-vaccin.
2. Er is geen reden om het COVID 19-vaccin voor adolescenten uit te
stellen omwille van hun puberteit.
3. Onregelmatige menstruatie is een veel voorkomend onderdeel van de
adolescentie en maakt deel uit van de normale puberale ontwikkeling.
De menstruatiecycli van adolescenten kennen een maturatie fase en
als het vaccin een effect heeft op de cycli dan is het waarschijnlijk van
korte duur en beperkt het zichzelf.
4. Adolescenten en jongvolwassenen die seksueel actief zijn en / of
hormonale of niet-hormonale anticonceptiemethoden gebruiken,
moeten het COVID-19-vaccin aangeboden krijgen.
5. Zwangere adolescenten moeten het COVID-19-vaccin aangeboden
krijgen, aangezien zij een groep vormen met een hoog risico op
COVID-complicaties. Een zwangerschapstest is niet geïndiceerd vóór
een vaccinatie.
6. Er zijn geen wetenschappelijke gegevens die een verband aantonen
tussen het COVID-19-vaccin en vruchtbaarheid.
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