
Van: Chirurgie ACT Studie <actstudie@chir.umcg.nl> 

Aan: Chirurgie ACT Studie <actstudie@chir.umcg.nl> 

Datum: 4 oktober 2021 om 15:16 

Onderwerp: Update vaccinatiepaspoort ACT studie 

Goedenmiddag, 

Hierbij willen we u een update geven over het registreren van het kandidaat vaccin van Akston 

Biosciences, AKS-452. We hebben eerder gecommuniceerd dat dit vanaf 1 oktober 2021 mogelijk 

zou moeten zijn. Registratie van het vaccin zou moet leiden tot het kunnen aanmaken van een 

nationaal vaccinatiebewijs/paspoort aangemaakt.  

Zoals u misschien al heeft gemerkt is het momenteel nog niet mogelijk een QR code aan te 

maken op basis van een vaccinatie met AKS-452. Wij vinden het ontzettend vervelend en 

frustrerend dat de gestelde 1 oktober niet gehaald is, ook omdat we dit naar u hadden 

gecommuniceerd en hier misschien ook verwachtingen mee hebben geschept. 

We willen kort uitleggen waar het op vastloopt. Elk vaccin krijgt een unieke code (HPK code). Als 

je bijv. gevaccineerd wordt met een Jansen vaccin door de GGD, kan de eerder genoemde code 

worden gebruikt om iemand te registreren bij het RIVM/de overheid. De koppeling van een HPK 

code aan een individu leidt tot de mogelijkheid een QR code te kunnen aanmaken. Voor 

vaccinatie studies ligt dit gecompliceerder en dit is ook de reden waarom het nog niet gelukt is. 

Bij de ACT studie hebben we namelijk deelnemers met voldoende antistoffen (boven de grens 

van 2.42 ug/ml) en aantal deelnemers die (nog) niet voldoende antistoffen hebben 

aangemaakt. Het RIVM wil dat wij iedereen die gevaccineerd is registreren, ongeacht of ze 

voldoende antistoffen hebben of niet. Echter, wij kunnen aan deze 2 groepen niet dezelfde 

code toekennen omdat de ene groep antistoffen heeft en de andere groep niet. Het RIVM/de 

overheid zijn druk bezig om hier op korte termijn een oplossing voor te vinden. Zij zijn zich 

bewust van het feit dat er haast geboden is, omdat je zeer beperkt wordt zonder het kunnen 

tonen van een QR code. Morgen vindt er spoedoverleg plaats binnen het RIVM en we ontvangen 

kort daarna weer een update van ze. 

We hebben nog steeds goede hoop dat het op korte termijn mogelijk gaat zijn een QR 

code/vaccinatiepaspoort aan te maken. De verantwoordelijke bij het RIVM heeft ons vandaag 

opnieuw beloofd er alles aan te zullen doen dit zo snel mogelijk te regelen en ons op de hoogte 

te houden van de voortgang. Wij zullen dit vanzelfsprekend ook naar jullie doen.  We hopen 

deze week een update te kunnen geven. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u antwoorden op deze e-mail. 

Met vriendelijke groet, 

Onderzoeksteam ACT-studie 

Prof. S. Kruijff, hoofdonderzoeker 

Prof. G.M. van Dam, projectleider 

Drs. Y.F. Janssen, arts-onderzoeker 

Drs. E.A. Feitsma, arts-onderzoeker 
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