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Wat is een vaccin?

• Een vaccin bestaat uit een onderdeeltje van het 
virus of de bacterie.

• Wanneer we mensen vaccineren brengen we 
het onderdeeltje van de ziektekiem in het 
menselijk lichaam, meestal via een inspuiting.

• Op die manier maakt ons lichaam onder andere 
antistoffen aan tegen het virus of de bacterie 
waarvan het deeltje bij de mens is 
ingespoten. 
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Wat is een vaccin?

• Zo trainen vaccins het afweersysteem van de 
mens. 

• Een vaccin dat toegediend wordt in je lichaam 
doet je lichaam geloven dat dit de ziektekiem is 
en op die manier wordt het lichaam en het 
immuunsysteem klaargestoomd voor wanneer 
het virus of de bacterie echt zou aanvallen.

• bij zo’n later aanval staan we dan klaar met een 
voorbereid afweersysteem.
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Wat is een vaccin?

• Het voordeel van vaccinatie is dat je niet eerst 
de ziekte doormaakt en zo ook geen risico 
loopt op de soms ernstige of zelfs 
levensbedreigende verwikkelingen die zouden 
optreden wanneer je de ziekte doormaakt

• Alle COVID-19 vaccins werken ongeveer via 
hetzelfde principe, maar er zijn wel verschillen 
in hoe ze zijn samengesteld. Eén ding hebben ze 
gelijk: allemaal gaan ze het afweersysteem 
trainen bij de mens met een versie of een 
stukje van het virus.
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Het COVID-19 virus

• Het virus bevat op zijn oppervlak 
een eiwit, dat zich kan vastbinden 
op bepaalde slijmvliezen in ons 
lichaam, het S-eiwit.

• Het S-eiwit bindt zich vast op de 
ACE-2 receptoren en dringt zo 
menselijke cellen binnen om zich 
te vermenigvuldigen

• Zo kan het virus ons ziek maken en 
voor verwikkelingen zorgen
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COVID-19 vaccins?

• Meer dan 260 vaccins zijn in ontwikkeling, 
waarvan enkele in een laatste fase, en waarvan 
3 hun goedkeuringsdossiers hebben ingediend, 
en 1 al goedgekeurd:

• Pfizer (goedgekeurd), Moderna (goedgekeurd) en 
Oxford/Astra Zeneca vaccins (29 jan 2021?)

• Vaccins worden beoordeeld op kwaliteit, 
veiligheid en werkzaamheid alvorens op de 
markt te komen

• De soorten die in ontwikkeling zijn:
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Niet-levende vaccins

Geïnactiveerde vaccins, virus-gebaseerde vaccins, 
RNA-vaccins, proteïne-gebaseerde vaccins

• Geïnactiveerde vaccins:
Het virus wordt gedood door warmte of straling en als 
vaccins gebruikt (3 Chinese vaccin-kandidaten)

• Virus-gebaseerde vaccins:
Een goed gekend en niet-replicatief virus wordt 
aangepast zodat dit het S-eiwit van het COVID-19 virus 
tot expressie brengt en zo zal ons afweersysteem  
antilichamen maken tegen dat S-eiwit zonder dat wij zelf 
ziek worden (vb. vaccins van Astra-Zeneca of van Janssen 
Pharmaceutica, Sputnik (Russisch))



12

The adenovirus pushes its DNA 
into the nucleus. The adenovirus is 
engineered so it can’t make copies 
of itself, but the gene for the 
coronavirus spike protein can be 
read by the cell and copied into a 
molecule called messenger RNA, 
or mRNA.
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COVID-19 vaccins?

• Op eiwitten gebaseerde vaccins:

• Het S-eiwit dat kunstmatig wordt gemaakt, wordt als 
vaccin gebruikt  en kan  dan een immuunrespons 
stimuleren

• Vb. Sanofi-GSK vaccin (S-eiwit = hulpstof)
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COVID-19 RNA-vaccins

• RNA-vaccin:

• Een stukje genetisch materiaal (=afleescode) dat zorgt voor 
het S-eiwit wordt toegediend zodat we zelf dat S-eiwit 
aanmaken, waartegen we dan antilichamen gaan vormen

• Het RNA = stukje genetisch materiaal komt niet in de 
celkern, en kan dus onmogelijk ons menselijk DNA of 
genetisch materiaal beïnvloeden!

• mRNA blijft enkele uren in ons lichaam.

• We hebben al jaren ervaring met RNA-vaccins ontwikkeld 
o.a. voor hondsdolheidsvaccins of zelfs ter bestrijding van 
kanker (=kankervaccins).
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• RNA-vaccin:

• Een stukje genetisch materiaal (=afleescode) dat zorgt voor 
het S-eiwit wordt toegediend zodat we zelf dat S-eiwit 
aanmaken, waartegen we dan antilichamen gaan vormen

• Het RNA = stukje genetisch materiaal komt niet in de 
celkern, en kan dus onmogelijk ons menselijk DNA of 
genetisch materiaal beïnvloeden!

• mRNA blijft enkele jaren in ons lichaam.

• We hebben al jaren ervaring met RNA-vaccins ontwikkeld 
o.a. voor hondsdolheidsvaccins of zelfs ter bestrijding van 
kanker (=kankervaccins).

COVID-19 RNA-vaccins
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COVID-19 vaccins in België
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• België heeft ondertussen 5 merken van vaccins aangekocht 
(info dec 2020):

• Pfizer: 5 miljoen dosissen + 7.5 miljoen

• Moderna: 2 miljoen

• Astra-Zeneca: 7.5 miljoen

• Janssen Pharmaceutica: 5 miljoen

• Curevac: 2.9 miljoen dosissen

• Goedgekeurd: Pfizer op 21/12/2020 – Moderna op 6/1/2021

• We starten met vaccinatie met het Pfizer-vaccin op 28/12/2020
(pilootmatig) en met het hele programma op 5 jan 2021

• Het Pfizer-vaccin en het Moderna-vaccin zijn RNA-vaccins



20

Hoe kon het COVID-19 vaccin zo snel 
ontwikkeld worden?

• Een verhaal van voorrang… niet van snelheid!
• Men vertrekt voor de meeste vaccins van bestaande 

vaccin-constructies
• Voorrangsprocedure voor COVID19 dossiers bij EC, FDA, 

EMA, FAGG, ..
• Voorrangsprocedure in de vaccinatiecentra
• Parallel uitvoeren van fase 2 en 3 vaccin trials
• Start van de productie alvorens de resultaten te kennen 

van de fase 2 en 3 studies



COVID-19 Manufacturing in Fast Forward
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Het Pfizer RNA-COVID-19 vaccin:  wat weten we? 
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• Goedgekeurd door het Verenigd Koninkrijk, Canada, de Verenigde Staten, en de EU
• Goedkeuringsprocedure werd afgerond voor de EU op 21 december 2020
• Kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid zijn uitvoerig onderzocht (fase 3)
• Kan toegediend worden vanaf 16 jaar (Moderna: 18 jaar) (Astra Zeneca: 18 jaar)
• 2 dosissen schema met 21 tot 42 dagen tussentijd (Moderna 28d.) (AZ: 3-12 wkn)

• https://www.bmj.com/content/372/bmj.n226 (21-42d)
• Vaccins bevat geen bewaarstoffen of kwik of hulpstoffen
• Toe te dienen in de bovenarm spier, intramusculair
• zoals bij andere intramusculaire vaccin-toedieningen is ontsmetting van de plaats 

van injectie niet meer nodig; ook de ‘aspiratieproef’ is al een aantal jaren niet meer 
nodig. 

https://www.bmj.com/content/372/bmj.n226
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Het Pfizer RNA-COVID-19 vaccin:  wat weten we? 
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• Fase 3: 21 823 vaccin, 21 828 placebo
• Studie-opzet: gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd, geblindeerd voor de 

onderzoekers
• Deelnemers:
• Gezonde mannen en vrouwen > 16 j:  21% > 65 j – 4% > 75j (N=1712)
• Gezondheidswerkers
• Deelnemers met stabiele chronische ziekten (46%)

• Overgewicht (35%) en obesitas (35%)
• Hypertensie (25%)
• Astma
• Diabetes (8%)
• Chronisch longlijden (8%)
• COVID-19 positief (3%: N= 1125)



Het Pfizer RNA-COVID-19 vaccin:  wat weten we? 
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• Veiligheid
• Wordt zeer goed verdragen
• Klassieke lokale nevenwerkingen ter hoogte van de plek van injectie: 

pijn, roodheid, zwelling
• Iets meer aanwezig < 55 jaar dan > 55 jaar



Het Pfizer RNA-COVID-19 vaccin:  wat weten we? 

27

• Algemene klachten na vaccinatie
• Temperatuur > 38°C

• < 55j: 4% na dosis 1 – 16% na dosis 2
• > 55j: 1% na dosis 1 – 11% na dosis 2

• Vermoeidheid
• < 55j: 47% (33%) na dosis 1 – 59% (23%) na dosis 2 (placebo)
• < 55j: 34% (23%) na dosis 1 – 51% (17%) na dosis 2 (placebo)

• Spierpijn
• < 55j: 21% na dosis 1 – 37% na dosis 2
• > 55j: 14% na dosis 1 – 29% na dosis 2

• Hoofdpijn
• < 55j: 42% na dosis 1 – 52% na dosis 2
• > 55j: 25% na dosis 1 – 39% na dosis 2



Het Pfizer RNA-COVID-19 vaccin:  werkzaamheid 
18 310 deelnemers ontvingen een placebo

• 162 maakten na 2°-dosis covid-19 door: 0,009 % 

• 9 met ernstige covid-19

18 311 deelnemers ontvingen het vaccin

• 8 maakten na 2°-dosis covid-19 door: 0,0004 %

• 1 met ernstige covid-19

Relatief risico op infectie voor gevaccineerden is 4,4%

• Bescherming van 95% (95% BI: 90,3 - 97,6)

• 16-55 jarigen: 95% (89,4 – 98,6)

• 55-plussers: 94% (80,6 – 98,8)

• >65j: 95%

• >75j: 100%
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Moderna-vaccin
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Het Pfizer RNA-COVID-19 vaccin:  veiligheid en werkzaamheid 
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• Pfizer COVID-19 vaccin wordt goed verdragen en is veilig

• Werkzaamheid tegen symptomatische covid-19: 95% 

• Beschermend effect ook bij 65 en 75-plussers

• Beschermend effect bij mensen met co-morbiditeit

• HIV patiënten: 0/80 vs. 1/76:  VE: 100%

• Reeds partiële bescherming na eerste dosis

• Duur van het beschermend effect is (nog) niet gekend.

• Langer dan infectie: COVID-19 tast germinale centra aan in LN



Mensen vaccineren die COVID-19 positief zijn of COVID-19 
hebben gehad?

• Ja, want …

• COVID-19 infectie geeft geen lange termijn bescherming, we zien ook herinfecties

• Van vaccinatie wordt verwacht dat het langer beschermd – wordt opgevolgd en 
herhalingsvaccinatie is mogelijk!

• Mensen COVID-19 +, namen ook deel aan fase 3 studies – met vergelijkbare 
resultaten t.o.v. COVID-19 neg.

• Er wordt ook niet systematisch gescreend om de COVID-19 positieven te 
identificeren 

• Oude COVID-19 infecties beschermen niet tegen variante stammen !

• Voldoende met 1 dosis? Mogelijk maar moet onderzocht worden….

• Wat met iemand die recent een COVID-19 infectie doormaakte:

• vaccinatie overwegen 15 dagen na genezing
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Wat bij allergieën?

• In de fase 2/3 studie van Pfizer namen 11.673 mensen deel met een 
medische voorgeschiedenis van allergie

• Dit gaf geen noemenswaardig probleem 

• 1 niet-ernstige allergische reactie in de placebogroep   

• 1 in de vaccingroep

• In de fase 3 studie is er op de 38.000 deelnemers geen enkele 
onmiddellijk allergische reactie opgetreden binnen de 30’ na vaccinatie.
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Wat bij allergieën? Richtlijn wordt verder verfijnd – jan 2021

• Geen contra-indicatie voor mensen met allergie

• Vaccinatie niet aanbevolen voor wie een anafylactische 
reactie heeft vertoond op een van de bestanddelen van het 
vaccin 

• Anafylactische reactie = zeer ernstige allergische reactie 
waarvoor medische interventie nodig is   

• Anafylactische reactie kan optreden na inname van eender 
welke geneesmiddel of na eender welke vaccinatie
• Na vaccinatie: risico van 1 à 2 op 1.000.000

• Om die reden is het nodige materiaal ter beschikking in WZC 
of vaccinatiecentra + training
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NIET VACCINEREN STRENGE VOORZORGSMAATREGELEN

Geschiedenis van anafylaxie (incl. idiopathische anafylaxie)

Systemische mastocytose

Geschiedenis van een onmiddellijke allergische reactie op 
vaccins: als vaccins PEG/polysorbaat bevatten, overweeg dan 

een verwijzing naar een allergoloog vóór toediening

Ongecontroleerde astma

STANDAARD 
VOORZORGSMAATREGELEN

Allergie/immuunziekten met een zeer laag risico voor 
vaccinatie

Chronische spontane urticaria
Ademhalingsallergieën
Atopische dermatitis

Gecontroleerde astma
Geschiedenis van onmiddellijke allergische reacties 
(uitgezonderd anafylaxie) op voedsel, hymenoptera, 
latex, geneesmiddelen die geen PEG of polysorbaat 

bevatten

OVERGAAN TOT VACCINATIE
Nauwgezette observatie

gedurende ten minste 15 minuten 

Pr. Vito Sabato, Tim De Cloet, Pr. Didier Ebo, Pr. Pierre Van Damme, Pr. Antoine Froidure (on behalf of the BelSACI), Pr. Jean-Michel Dogné
Versie goedgekeurd door NITAG Vaccinatie tijdens de sessie van 21/01/2021

Geschiedenis van gediagnosticeerde onmiddellijke allergische
reactie van elke ernst op polyethyleenglycol [PEG] of op
polysorbaat (als gevolg van mogelijke kruisreactieve
overgevoeligheid met het vaccinbestanddeel PEG)

Doorverwijzing naar een allergoloog
wordt aangeraden

OVERGAAN TOT VACCINATIE
Nauwgezette observatie gedurende minstens 30 

minuten bij voorkeur in een ziekenhuis

Overweeg vaccinatie in allergologie-immunologisch centrumOvergevoeligheid voor de werkzame stof of voor een van de 
hulpstoffen*

*List of excipients: Pfizer/ BioNTech – COMIRNATY® ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate) (ALC-0315) ; 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide (ALC-0159) ; 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 
(DSPC); Cholesterol; Potassium chloride; Potassium dihydrogen; phosphate Sodium chloride; Disodium phosphate dihydrate ; Sucrose - Moderna – COVID-19 Vaccine Moderna: Lipid SM-102; 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC); 1,2-
Dimyristoyl-rac-glycero-3-methoxypolyethylene glycol-2000 (PEG2000 DMG); Cholesterol ; Tromethamo; Tromethamol hydrochloride; Acetic acid ; Sodium acetate trihydrate ; Sucrose. 

In geval van symptomen van onmiddellijke overgevoeligheid na de eerste dosis: bloedafname voor tryptase en aanvulling 
tussen 60-180 minuten na het optreden van de symptomen wordt sterk aanbevolen 



Ernstige allergische reactie (bijv. 
anafylaxie) na een eerdere dosis van 
een mRNA COVID-19-vaccin of een 

van de bestanddelen ervan*

Negatief advies van een allergoloog 
in geval van een niet-anafylactisch 

voorval

GEEF DE TWEEDE DOSIS NIET
STRENGE VOORZORGSMAATREGELEN

Typische symptomen voor onmiddellijke overgevoeligheid 
die meer dan 6 uur na de eerste dosis verschijnen

Patiënten met onmiddellijke niet-anafylactische 
overgevoeligheid:  allergieconsult en in geval van positief 

advies

STANDAARD 
VOORZORGSMAATREGELEN

Geen symptomen

Symptomen die geen verband houden met 
overgevoeligheid

(Grote) lokale reacties 

OVERGAAN TOT VACCINATIE
Nauwgezette observatie gedurende minstens 30 

minuten bij voorkeur in een ziekenhuis

In geval van onduidelijk advies

Overweeg vaccinatie in 
allergologie-immunologisch centrum

Pr. Vito Sabato, Tim De Cloet, Pr. Didier Ebo, Pr. Pierre Van Damme, Pr. Antoine Froidure (on behalf of the BelSACI), Pr. Jean-Michel Dogné
Versie goedgekeurd door NITAG Vaccinatie tijdens de sessie van 21/01/2021

In geval van symptomen van onmiddellijke overgevoeligheid na de eerste dosis: bloedafname voor tryptase en aanvulling 
tussen 60-180 minuten na het optreden van de symptomen wordt sterk aanbevolen 

OVERGAAN TOT VACCINATIE
Nauwgezette observatie

gedurende ten minste 15 minuten 

* Een allergieconsultatie wordt aanbevolen om de oorzaak
te achterhalen en een aanbeveling te doen voor andere
vaccins



Zwangerschap & Pfizer COVID-19 vaccin

• Er waren 23 zwangerschappen gerapporteerd van de 
start van de fase 3 studie tot 14 November 2020:

• 12 in de vaccingroep

• 11 in de placebo groep

• Geen noemenswaardige veiligheidsproblemen

• Zwangerschappen worden opgevolgd

• Er zijn dus maar beperkte gegevens momenteel:

• De HGR  (advise 9622) beveelt momenteel geen
systematische vaccinatie met COVID-19 mRNA Pfizer 
vaccin van zwangeren

• in afwachting van meer data en het specifiek opzetten van 
vaccinstudies bij zwangeren

40
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Zwangerschap en COVID-19

41

Er zijn er aanwijzingen dat vrouwen die een coronabesmetting oplopen 

in de zwangerschap, een groter risico lopen op een ernstige vorm 

van Covid-19 waarvoor ze vaker gehospitaliseerd moeten worden 

en vaker op intensieve zorg terechtkomen. 

Er is ook een verhoogd risico op een vroegtijdige bevalling.

Voor het kind zelf, is er geen verhoogd risico op afwijkingen aangetoond. 

Vandaag kan men met zekerheid zeggen dat zwangerschap 

een risicofactor is voor een ernstige Covid-19. 

 https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6944e3.htm?s_cidd=mm6944e3_w

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6944e3.htm?s_cidd=mm6944e3_w


HGR – update 21 januari 2021 (advies 9622 update)

• Gezien het gebrek aan specifieke gegevens en naar aanleiding van de 
meest recente aanbevelingen van zowel het EMA als het JCVI (Joint 
Committee on Vaccination and Immunisation - UK), beveelt de HGR 
momenteel geen systematische vaccinatie aan van zwangere vrouwen. 

• Gezien het feit dat het om een niet-levend vaccin gaat: vaccinatie van 
zwangere vrouwen kan echter op individuele basis worden overwogen 
als de risico-batenverhouding gunstig is voor vaccinatie, 

• d.w.z. als de voordelen van het vaccineren van een zwangere vrouw 
groter zijn dan de mogelijke risico's van het vaccin (bv. bij 
gezondheidswerkers met een hoog blootstellingsrisico en vrouwen met 
co-morbiditeiten waardoor zij tot een risicogroep voor een ernstige 
COVID-19 behoren (cf. advies HGR-9618). 

42
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HGR – update 21 januari 2021

• Gelet op de resultaten uit dierproeven (geen effect van de 
vaccinatie op de lopende zwangerschap of in de 
preconceptiefase), heeft de HGR geen bezwaar tegen de 
systematische vaccinatie voor vrouwen van vruchtbare 
leeftijd en voor vrouwen die zwanger willen worden, indien 
het niet mogelijk is de zwangerschap uit te stellen tot na de 
tweede vaccindosis, met name voor gezondheidswerkers met 
een hoog blootstellingsrisico en vrouwen met co-
morbiditeiten waardoor zij tot een risicogroep voor een 
ernstige COVID-19 behoren (cf. advies HGR-9618). 
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Zwangerschap/borstvoeding & Pfizer COVID-19 vaccin

• Als je vaststelt dat je zwanger bent nadat je gestart bent met de 
vaccinatie, zal de 2° dosis toegediend worden ifv de risico-baten 
analyse (zie eerder).

• Toediening van een vaccin tijdens de zwangerschap is geen 
indicatie voor zwangerschapsonderbreking -

44
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HGR – update 21 januari 2021

• Ondanks het gebrek aan beschikbare klinische gegevens, 
is de aannemelijkheid van een toxisch effect bij 
zuigelingen die borstvoeding krijgen gering, zo niet 
onbestaande, zoals ook vermeld in de meest recente 
aanbevelingen van de WHO, 

• Alle vrouwen die borstvoeding geven kunnen dus 
worden gevaccineerd, zeker als zij in de gezondheidszorg 
werken of tot de prioritaire groepen voor vaccinatie 
behoren (zie advies HGR-9618). 

45
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mRNA COVID-19 vaccin en vruchtbaarheid

• Er bestaat een minieme overeenkomst tussen het eiwit van de uitsteekseltjes van

het coronavirus, waartegen antistoffen ontwikkeld worden na het doormaken van

covid en na vaccinatie, en een eiwit dat een rol speelt in de ontwikkeling van de

placenta bij een prille zwangerschap (syncytine-1).

• Dat leidde tot de bekommernis dat de antistoffen de ontwikkeling van de

placenta kan verstoren, waardoor geen zwangerschap kan plaatsvinden.

• Die overeenkomst is echter te klein om reacties te veroorzaken. Mocht dat wel zo

zijn, dan zouden ook banale coronavirussen, die verkoudheden veroorzaken, de

vruchtbaarheid aantasten, want alle coronavirussen hebben diezelfde

overeenkomst.

• Er is dus geen reden tot ongerustheid.

46
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mRNA-vaccins en mutaties/varianten
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 In December 2020 werd een nieuwe variant, B117 met 23 mutaties 

in de UK geidentificeerd, met 8 wijzigingen voor het S-eiwit glycoproteine, 

waaronder een verandering in de recepetor binding domain (N501Y).

 In October 2020 werd een andere variant ontdekt in Z Afrika, B1.351, 

met 22 mutaties, waaronder 8 voor het S-eiwit, met 3 in de receptor binding domain.

 Beide kunnen dus implicaties hebben voor monoclonale antilichaamtherapie,

convalescent plasma therapie en vaccins



mRNA-vaccins en mutaties/varianten (Xie et al, Wu et al, Wang et al, 2021)
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Sera van fase 1 Moderna vaccin deelnemers (7 dagen na dosis 2) werden getest voor 
neutralisatie van UK en ZA strains. Er werd geen vermindering van neutralisatie activiteit 
gezien voor de UK variant en licht verminderde neutralisatie van de ZA variant. (Wu et al). 

Met de mRNA vaccin mogen we momenteel gerust zijn, wat ZA en UK variant betreft. Labo-
onderzoek bevestigt de neutraliserende activiteit van de vaccin-geinduceerde AL tegen de 2 
varianten. In 2 onderzoeken zien we een ‘modest lower potency’ voor de ZA variant wat kan 
te wijten zijn aan de concentratie aan antistoffen.    

Sera van 20 gevaccineerden (2 à 4 weken na 2° vaccindosis) toonden geen reductie 
van in neutralisatie van virussen die de Y501 spike mutatie vertoonden. De beperking 
hier is dat de virussen niet het ganse set aan spike mutaties vertoonden zoals bij de 
UK en ZA varianten. (Xie et al) 



mRNA-vaccins en mutaties/varianten
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De varianten blijken minder gevoelig te zijn voor bestaande natuurlijke immuniteit. Geldt 
duidelijk voor de ZA en Brazilliaanse variant, maar ook voor de UK variant. Dit is belangrijk in 
het kader van opbouw natuurlijke achtergrond immuniteit, her-infecties, .. en de keuze om 
COVID19 patienten te vaccineren met COVID19 vaccins. (Cele et al; Wibmer et al). 



m-RNA vaccins tegen COVID-19: waarom die ontwikkeling?
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 Reeds 15 jaar ervaring – niet zo nieuw – gekende technologie uit 

therapeutische wereld (kankervaccins), rabies-vaccin (fase 3), …

 Snel kunnen opschalen

 Snel kunnen aanpassen aan varianten (2-3m + 2-3m trial)

 Beïnvloed de PCR test niet!



U mag dus gerust zijn …
met deze vaccinatie gaan 
we het verschil maken !
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Vaccinatiestrategie

WZC, ziekenhuis
zorginstelling 

(ism arbeidsgeneeskundige dienst) 

Centrale opslag FAGG of producent 
specifieke logistiek (-70°C)
Prioriteit hoog volume hub (ZH)

Centrale opslag
Specifiek en aangepaste logistiek 
(uit bvb. lokaal depot of ZH)

Meer decentrale opslag en 
distributie

Fase Ia
Gecentraliseerde 
vaccinatie, hoge 

prioritering risicogroepen 

Fase Ib
Gecentraliseerde vaccinatie, 

uitbreiding prioritaire 
groepen

Fase II
Uitbreiding vaccinatie naar  

laag-risicogroepenFasering uitrol

Eigenschappen 
vaccin

• Erg beperkte hoeveelheid
• 1 of 2 vaccins
• Multi-dose vials
• Specifieke opslag (-75°C)

• Grotere aantallen
• Meer vaccins
• Multi-dose vials
• Minder complexe opslag (°C)

• Ruime voorraad
• Diverse vaccins
• Multi-dose & single-dose
• Eenvoudige opslag (°C)

Doelgroepen 
(advies HGR)

• Bewoners & personeel WZC 
zorginstellingen

• Zorgprofessionals (1e lijn, 
ziekenhuis…) 

• 65+ ambulant (leeftijdscateg.)
• 45-65 risicopatiënten
• Essentiële & kritische functies

• Andere risicopatiënten
• Volwassen populatie
(Te definiëren ifv nieuwe 
wetenschappelijke inzichten)

Toediening
Triage- en vaccinatiecentra van 1e

lijn en lokaal bestuur
Grootschalige vaccinatiecentra

Voortzetting Ia en Ib
Andere te ontwikkelen kanalen  
met 1e lijn, bedrijven, scholen,…

Distributie

Communicatie Informatie aangepast aan fase via diverse kanalen



Advies TF - Prioritaire doelgroepen (obv adviezen HGR)
1. Bewoners en personeel in woonzorgcentra voor ouderen, gevolgd door collectieve zorginstellingen.

2. Zorgprofessionals* in ziekenhuizen en zorgprofessionals* die in de eerste lijn werken. Deze categorie omvat alle personen die
een hoog risico op besmetting lopen door nauw contact met Covid-19 patiënten in het kader van hun beroepsactiviteit.

3. Andere medewerkers in ziekenhuizen en gezondheidsdiensten met inbegrip van structuren die investeren in preventie
(bijvoorbeeld vaccinatie- en kankerscreening centra, Kind & Gezin en Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE). Deze
categorie omvat alle personen die in het kader van hun beroepsactiviteit een lager risico op besmetting lopen.

4. Personen van 65 jaar en ouder, ofwel zonder onderscheid, ofwel in aflopende leeftijdscategorieën, afhankelijk van de
beschikbaarheid van het vaccin.

5. Personen van 45-65 jaar met specifieke comorbiditeiten: obesitas (BMI ≥ 30), diabetes, hypertensie, cardiovasculaire ziektes,
chronische long-, nier- en leverziekten en hematologische maligniteiten tot 5 jaar na de diagnose en alle recente solide kankers
(of recente kankerbehandelingen). De lijst van comorbiditeiten is nog niet definitief afgesloten. Uitbreiding moet worden
overwogen als uit wetenschappelijke gegevens blijkt dat er nieuwe groepen zijn voor prioritaire vaccinatie (effect op de
overdracht).

6. Personen die een essentiële maatschappelijke en/of economische functies uitoefenen, volgens criteria die verder zullen
bepaald worden.

*De stagiairs in opleiding voor de uitoefening van een gezondheidsberoep worden voor de vaccinatie op gelijke voet behandeld als
de gediplomeerde gezondheidsberoepen.



Un plan par phases, conforme à la stratégie de vaccination

Résidents et 
personnel 

maisons de 
repos et de 

soins

Professionnels 
des soins de 

santé hôpitaux

Professionnels 
des soins de 

santé 1ère ligne

Institutions 
collectives de 
soins et autre 

personnel 
hôpitaux

65+ ambulant Patients à 
risque 

(comorbidités)

Fonctions 
sociales et/ou 
économiques 
essentielles

Population 
générale (18+)

Mois début 
vaccination

JAN FIN JAN FEV FEV MAR MAR AVR JUIN

Vaccins 
disponibles

Pfizer
Pfizer

Moderna

Pfizer
AstraZeneca

Moderna

Pfizer
AstraZeneca

Moderna

Pfizer
AstraZeneca

Moderna

Pfizer
AstraZeneca

Moderna

Pfizer
AstraZeneca

Moderna
J&J

Pfizer
AstraZeneca

Moderna
Curevac

J&J

Lieux de 
vaccination

MRS Hôpitaux
Hôpitaux + 
centres de 
vaccination

Hôpitaux et 
autres 

institutions

Centres de 
vaccination

Centres de 
vaccination

Centres de 
vaccination / 
médecine du 

travail 

Centres de 
vaccination / 
médecine du 

travail

Projection théorique, sous réserve des approbations et livraisons
Le type de vaccin administré à chaque groupe sera défini en fonction de ses caractéristiques techniques et des lieux de vaccination

Sous-segmentations possibles en fonction des capacités disponibles 

~290 K ~134 K ~156 K ~300 K ~2 M ~1,3 M A définir ~5 M



links
Q&A voor burgers en professionals

https://www.laatjevaccineren.be/ziektes/covid-19

https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/gene
esmiddelen/covid_19/vaccins/vragen_en_antwoorden_over_vaccin
s#C2

https://www.gezondheidenwetenschap.be/dossiers/coronavirus

Vergelijking van lopende studies

https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/gene
esmiddelen/covid_19

nCOV vaccinlandschap: COVID-19 vaccin tracker (London School of 
Hygiene & Tropical Medicine)

https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-
covid-19-candidate-vaccines
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https://www.laatjevaccineren.be/ziektes/covid-19
https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/covid_19/vaccins/vragen_en_antwoorden_over_vaccins#C2
https://www.gezondheidenwetenschap.be/dossiers/coronavirus
https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/covid_19
https://vac-lshtm.shinyapps.io/ncov_vaccine_landscape/
https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines


Regeringscommissariaat Corona
Commissariat Corona du Gouvernement

https://www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie/

https://www.info-coronavirus.be/nl/aanbevelingen-vaccinatiecentra/

https://www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie/
https://www.info-coronavirus.be/nl/aanbevelingen-vaccinatiecentra/

