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De COVID-pandemie leidde tot een grote mate van 
uitval onder gezondheidszorgmedewerkers. In deze 
studie werd onderzocht in hoeverre het Bacillus 
Calmette- Guérin (BCG)-vaccin kan zorgen voor niet- 
specifieke bescherming tegen luchtweginfecties door 
het aanzwengelen van de reguliere immuniteit. De  
impact van BCG-vaccinatie op het terugdringen van 
uitval van gezondheidszorgmedewerkers gedurende 
de COVID-pandemie werd onderzocht. 
Gezondheidszorgmedewerkers werkzaam met COVID- 
patiënten in negen Nederlandse ziekenhuizen werden 
gerandomiseerd naar vaccinatie met BCG-vaccin of 
placebo en gedurende een jaar gevolgd middels een 
app op de mobiele telefoon. Het primaire eindpunt 
betrof het aantal dagen van zelfgerapporteerde afwe-
zigheid onafhankelijk van de onderliggende reden. 
Secundaire eindpunten waren onder andere vast-
gestelde COVID-besmetting, symptomen van acute 
luchtwegproblemen of koorts. 
In maart-april 2020 werden 1511 gezondheidszorgme-
dewerkers geïncludeerd. Mediane follow-up bedroeg 
357 dagen. Ongeplande afwezigheid onafhankelijk 
van de onderliggende reden werd waargenomen in 
2,8% van de geplande werkdagen in de BCG-groep 
versus 2,7% in de placebogroep (geen significant ver-

schil). De cumulatieve incidentie van vastgestelde  
COVID-besmetting bedroeg 14,2% in de BCG-groep 
versus 15,2% in de placebo groep (geen significant 
verschil). Eerste episodes van zelfgerapporteerde acu-
te luchtwegproblemen of koorts deden zich voor bij 
66,2% en 60,2% van de deelnemers in respectievelijk 
de BCG- en placebogroep. 31 ernstige bijwerkingen 
(niet gerelateerd aan de studiemedicatie) deden zich 
voor: 13 na placebo en 18 na BCG-vaccinatie. 
Geconcludeerd kan worden dat gedurende de COVID- 
pandemie BCG-vaccinatie van gezondheidszorgmede-
werkers geen vermindering gaf van hun ongeplande 
uitval. 
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