
Dr. Marie-Noëlle Schmickler – Directeur Medisch Toezicht

Coronavaccinatie 2021:
Wat moet u weten?
Op basis van info gekend op 28/01/2021



Agenda

1. Welke vaccins zijn er nu en straks beschikbaar?
2. Wie mag zich (nog) niet laten vaccineren?
3. Wat zijn de mogelijke nevenwerkingen?
4. Kan het niet allemaal sneller gebeuren?
5. Wanneer komen wij aan de beurt?
6. Hoe kan ik mijn medewerkers overtuigen?
7. Wanneer kunnen we terug naar een normale 

manier van werken?
8. Q&A
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1 Welke vaccins zijn er nu en straks 
beschikbaar?
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Doel?

• Individuele bescherming
- Bescherming tegen ziekte en ernstige 

complicaties

• Groepsimmuniteit

- Streefdoel: minstens 70% van de bevolking 
vaccineren
- Het virus kan zich dan niet meer vlot 

verspreiden.

Algemene info COVID-19- vaccins
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VIRUS

ANTISTOFFEN 
Deze passen op de stekels
van het virus en maken het 

zo onschadelijk

Vaccins trainen het immuun-
systeem met ongevaarlijke 

stekels. Zo maakt ons lichaam 
zelf de juiste antistoffen aan. 

STEKELS
Het virus gebruikt deze
om binnen te dringen in 

onze cellen.
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VIRAAL VECTORVACCIN

De genetische code van de 
Corona-stekels zit verpakt in 

een onschuldig virus. 
Via die code maakt ons

lichaam zelf stekels aan, en
daarna ook antistoffen. 

Deze vaccins bevatten
Corona-stekels. Ons

lichaam reageert door 
antistoffen aan te maken. 

De genetische code van de 
Corona-stekels zit verpakt in 

een vetdruppeltje. 
Via die code maakt ons

lichaam zelf stekels aan, en
daarna ook antistoffen. 

mRNA VACCIN GEÏNACTIVEERD VACCIN

Enkele types vaccins

Bronnen: WHO (The race for a COVID-19 vaccine, explained) en Covid19 Vaccine Tracker
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VIRAAL VECTORVACCINmRNA VACCIN GEÏNACTIVEERD VACCIN

Enkele types vaccins

BINNEN ENKELE 
WEKEN TOT MAANDEN

NOG EVEN LANGER 
GEDULD

Bronnen: WHO (The race for a COVID-19 vaccine, explained) en Covid19 Vaccine Tracker

NU MEE AAN HET 
VACCINEREN
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VIRAAL 

VECTORVACCIN

mRNA 

VACCIN

2 inspuitingen
(21d tussen)

2 inspuitingen
(28d tussen)

Bewaren op 
-70°

Bewaren op 
-20°

Bescherming
95%

Bescherming
94%

Bewaren op 
2-8°

2 inspuitingen
(28d tusen)

Bescherming
70-90%

1 inspuiting

Bewaren op 
2-8°

Bescherming
90%

Bronnen: WHO (The race for a COVID-19 vaccine, explained) en Covid19 Vaccine Tracker
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2 Wie mag zich (nog) niet laten 
vaccineren?
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KINDEREN ONDER 16 TIJDENS ZWANGERSCHAP MEDISCH PROBLEEM

Ooit ernstige
reactie gehad
op een vaccin

Infectie, koorts 
op het moment 
van vaccinatie

Recente positieve 
Covid-test 
(minder dan 14d 
geleden)

Nog onvoldoende
informatie om 

veiligheid te kunnen
inschatten. 

Wie mag zich NIET laten vaccineren?

Ernstige bloedingsstoornis

momenteel 
geen systematische 

vaccinatie

In hoogrisicogevallen 
kan hiervan afgeweken 
worden in overleg met 
de behandelende arts.



11



12

3 Wat zijn de mogelijke 
nevenwerkingen?
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• Pijn op de injectieplaats

• Vermoeidheid

• Hoofdpijn

• Spierpijn

• Algemene malaise

Meest voorkomende nevenwerkingen

De symptomen zijn meestal mild en verdwijnen na enkele dagen. 
Ze hinderen niet bij dagdagelijkse activiteiten.
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Allergische reacties (anafylaxie)

• Zeer zeldzaam bij vaccins

- 1/100,000 voor het Pfizer vaccin

• Verschijnt zeer snel na inspuiting

- Vandaar de wachttijd van 15 minuten na een vaccin!

Zeldzame nevenwerking . 

Vaccinatoren zijn opgeleid om hier correct 
op te reageren. Zij hebben het nodige 

materiaal altijd bij de hand.



Algemene principes
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4 Kan het niet allemaal sneller 
gebeuren?
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Welke factoren spelen een rol?

• Vaccinatiestrategie (Taskforce)

- Bepaalt volgorde, met voorrang voor risicogroepen (65+, ernstige ziektes) en zorgverleners.

- Verantwoordelijk voor de logistieke uitwerking

• Productie, levering en transport vaccins

- De continuë productie van vaccins moet gegarandeerd zijn. 

- Vaccinproducenten leveren wereldwijd.

- De mRNA-vaccins vragen speciaal koeltransport, en speciale diepvriezers.

- Na ontdooiing zijn ze zeer beperkt houdbaar. 

• Politieke bevoegdheden

- Versnippering federale en regionale bevoegdheden

Organisatie en uitrol vaccinatie
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5 Wanneer komen wij aan de beurt?
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Schema van de overheid
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Nog veel onduidelijkheid

• Nog niet duidelijk wanneer vaccinatie ‘gezonde’ bevolking kan starten

- Vaccinatiecentra in opbouw.

- Afhankelijk van levering door de producenten.

• Nog niet duidelijk of vaccinatie op het werk mogelijk zal zijn
- De overheid bepaalt of externe diensten een rol zullen spelen bij vaccinatie binnen bedrijven.

- Als we de opdracht krijgen staan wij er klaar voor. Wij hebben niet alleen jarenlange 
expertise met griepvaccinaties op het werk, maar hebben ook ervaring opgebouwd met de 
Covid-vaccinatie binnen woonzorgcentra. 

- Er moet een afweging gemaakt worden met onze reguliere wettelijke activiteiten. 

Planning vaccinatie



20

6 Hoe kan ik mijn werknemers 
overtuigen?
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Hoe ga je hiermee om?

• Het is mogelijk dat werknemers aarzelen

- Reageer begripvol

- Benadruk dat de vaccins getest en veilig zijn

• Zorg voor goede informatie

- Wat zijn de nevenwerkingen? 

- Wie mag zich niet laten vaccineren?

• Maak gebruik van onze Mensura-posters:
• www.vaccintegencorona.be

Informeren en sensibiliseren

Je kan medewerkers niet 
verplichten, maar wel 

sensibiliseren!

http://www.vaccintegencorona.be/
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7 Wanneer kunnen we terug naar 
een normale manier van werken?
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… of naar een nieuw normaal?

• Vaccinatiegraad van minstens 70% nodig

- Zoniet, geen groepsimmuniteit, waardoor nieuwe haarden 
kunnen blijven opduiken

- Versoepelingen zijn stapsgewijs mogelijk wanneer de 
algemene vaccinatiegraad toeneemt

• Tot dan blijft het essentieel voor iedereen om de 
maatregelen te volgen

- Vaccinatie beschermt tegen ziek worden. Het is mogelijk 
dat wie gevaccineerd is toch nog anderen kan besmetten.

• Hoe lang bieden vaccins bescherming?

- Dit is nog niet duidelijk

- Mogelijks kan herhaling nodig zijn zoals bij griep!

Terug naar vroeger...



Achteraf nog vragen? Check onze website
www.vaccintegencorona.be voor informatie en FAQ’s! 
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8 Q&A

http://www.vaccintegencorona.be/
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Enkele vaak gestelde vragen

Hoe lang duurt het voor ik 
immuun ben na vaccinatie? 

Tot 2 weken na de laatste dosis

Kan ik kiezen welk type 
vaccin ik krijg?

Neen, dit is niet mogelijk

Zal vaccinatie verplicht 
worden?

Neen, dit is niet aan de orde

Hoeveel kost een vaccin?

De overheid betaalt het vaccin. 
Er is aangekondigd dat dit ook geldt 

voor de kost van het plaatsen.



Achteraf nog vragen?

Check onze website www.vaccintegencorona.be voor informatie en FAQ’s! 
Vragen die hier niet aan bod komen zullen daar beantwoord worden. 

We bezorgen jullie volgende week een link naar de opname en de slides 
van dit webinar. 
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Bedankt voor de aandacht!

http://www.vaccintegencorona.be/

