
Uit ro l COVID-19  
vaccina t ieprogramma



Vaccina t ieprogramma t egen Covid-19
Vertrekpunt

advies Hoge Gezondheidsraad - in lijn met adviezen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (SAGE en ETAGE)
Beslissing in Interministeriële Conferentie Volksgezondheid
Rekening houden met epidemiologische situatie

Operationele voorbereiding afhankelijk van:
Beschikbaarheid van vaccins (goedkeuring EMA)
Hoeveelheden vaccins en distributiemogelijkheden
Voorbereidingen (ontdooiing en herverpakking) van vaccins

Gefaseerde start en uitrol



Gefaseerde uit ro l
GROEP 1a: meest kwetsbare en meest blootgestelde personen

bewoners en medewerkers in woonzorgcentra en collectieve zorginstellingen
medisch personeel uit de eerstelijnszorg en de ziekenhuizen 
overige personeel van de ziekenhuizen en gezondheidsdiensten, inclusief 
preventieve gezondheidsdiensten, zoals vaccinatiecentra, 
kankerscreeningscentra, K&G, CLB, ...

GROEP 1b: kwetsbare mensen met hoog risico
mensen ouder dan 65 jaar
mensen van 45 tot 64 jaar met een verhoogd risico – aangepastadviesHGR
essentiële functies: nog niet duidelijk of definitief beslist

GROEP 2- bredere bevolking



Aangepast  voorst el HGR voor fase 1b
Prioritering op basis van het risico op ernstige vorm van Covid-19 en/ of sterfte

Niveau 1:
patiënten van 45 tot 64 jaar met comorbiditeit
patiënten van 18 tot 44 jaar met specifiekecomorbiditeit met risico op ernstige
Covid-19 vergelekenbij personenvan 45 tot 64 jaar zonder comorbiditeit

Niveau 2: 
personenvan 45 tot 64 jaar zondercomorbiditeit : bij hen is de leeftijd op zich de 
risicofactor voor verhoogdeernst

Niveau 3: 
patiënten van 18 tot 44 jaar met comorbiditeit met verhoogdrisico op ernstige
Covid-19 vergelekenbij de algemenebevolking
personendie door de overheid beschouwdworden als essentiëlefuncties (politieke
beslissingnog niet genomen)







Eigenschappen vaccins
mRNA vaccins

Pfizer BioNTech (Comirna t i®)
Moderna (Covid-19 Vaccine Moderna®)

Langdurige bewaring diepgevroren (ULT of diepvriest empera t uur)
ont vriezingsproces
specifieke vereist en voor t ransport
kort  houdbaar eenmaal op gewone koelkast t empera t uren

Vect o r vaccins
Ast ra  Zeneca (Covid-19 Vaccine Ast raZeneca®)
Janssen Pharmaceut ica (J&J) (nog niet goedgekeurd door EMA)

St abieler voor langdurige bewaring op koelkast t empera t uren
Gekoeld t ransport  op koelkast t empera t uren



Types vaccins – impact  op uit ro l  





HUB-ziekenhuizen - vaccins Pfizer BioNTech



Vaccina t iecent ra  /  EMZ





Enkele nut t ige links
www.laatjevaccineren.be

https:/ / www.laatjevaccineren.be/ sites/ default/ files/ atoms/ files/ Vaccinatiecamp
agne_beeldtaal_bewonerWZC.pdf

Vaccinatieteller: https:/ / www.laatjevaccineren.be/ covid-19/ vaccinatieteller

https:/ / www.laatjevaccineren.be/ webinars-vaccinatiecentra-lokale-besturen-en-
zorgraden

www.fagg.be

https://www.laatjevaccineren.be/sites/default/files/atoms/files/Vaccinatiecampagne_beeldtaal_bewonerWZC.pdf
https://www.laatjevaccineren.be/sites/default/files/atoms/files/Vaccinatiecampagne_beeldtaal_bewonerWZC.pdf
https://www.laatjevaccineren.be/covid-19/vaccinatieteller
https://www.laatjevaccineren.be/webinars-vaccinatiecentra-lokale-besturen-en-zorgraden
http://www.fagg.be/


Waarom vaccineren?

Bescherm je eigen gezondheid
Bescherm patiënten en/ of residenten
Bescherm collega’s, familie en vrienden
Bescherm de maatschappij (social duty)
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