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Vlaanderen maakt zich op voor een grootse 
vaccinatiecampagne om corona te verslaan. De 
vaccinaties werden in een hels tempo ontwikkeld 
met een gloednieuwe techniek. Voortdurend met de 
kwaliteit en veiligheid voor ogen. 7 vragen en 
antwoorden om je goed geïnformeerd te laten 
inenten.

TEKST MARTINE CREVE, STEPHANIE LOUWAGIE, ELIEN STEEN 
ILLUSTRATIE RUTGER VAN PARYS

1Hoe kon men het vaccin zo snel ontwikke-
len?
Iedereen binnen het domein van de infectie-

ziekten wereldwijd heeft ander werk laten vallen om 
zich op een vaccin tegen covid-19 te focussen. Daar-
door is er tijd gewonnen. De ontwikkeling van een 
geneesmiddel verloopt altijd in fases. In normale 
omstandigheden gaat er pas een nieuwe fase in als 
de vorige is afgerond. Om niet nodeloos geld te ver-
spillen. Nu gingen meerdere fasen tegelijk van start. 
De prioriteit was om zo snel mogelijk een werkzaam 
en veilig vaccin te ontwikkelen om de pandemie on-
der controle te krijgen. De kostprijs van de ontwikke-
ling deed er dit keer minder toe.

De ontwikkeling werd ongetwijfeld ook versneld door 
de kennis die de voorbije jaren is opgebouwd rond 
vaccins bij andere SARS- en coronavirussen. Er is 
dus flink wat tijd uitgespaard, zonder aan kwaliteit 
of veiligheid in te boeten.

2Ik ben kerngezond. Waarom zou ik me 
laten vaccineren? 
Iedereen kan besmet raken met het coronavi-

rus en het doorgeven aan kwetsbare personen, ook 
zonder zelf symptomen te hebben.

Om groepsimmuniteit te verkrijgen, is het belangrijk 
dat minstens 70 procent van de Belgen zich laat vac-
cineren. Bij groepsimmuniteit heeft een voldoende 
grote groep weerstand opgebouwd tegen het virus, 
waardoor het niet meer of nog maar moeilijk kan 
circuleren. Zo krijgt het virus niet meer de kans om 
een ernstige epidemie met lockdownmaatregelen te 
veroorzaken.

Heel belangrijk is ook dat groepsimmuniteit be-
scherming zal bieden aan wie zich niet kan laten 
vaccineren. Denk maar aan zwangere vrouwen en 
kankerpatiënten in behandeling.

3Wat gebeurt er wanneer het coronavaccin 
in je lichaam gespoten wordt?
Wanneer je een vaccin krijgt, activeert dat je 

immuunsysteem. Het stimuleert je natuurlijke af-
weer om het virus te herkennen. Als je dan later 
met het virus besmet raakt, zul je sneller antistoffen 
aanmaken om het te bestrijden.
Anders dan klassieke vaccins, maken de vaccins 
van Pfizer-BioNtech en Moderna geen gebruik van 
andere virussen of dode en in stukjes geknipte co-
ronavirussen om het immuunsysteem te prikkelen. 
Neen, deze zogenaamde mRNA-vaccins bevatten 
een boodschapper-molecule (mRNA) om eiwitten 
in ons lichaam aan te maken die bij een eventuele 
besmetting als antistof kunnen optreden. Deze tech-

7 vragen en antwoorden 
over coronavaccin

Ontwikkeling onder de loep 
  

Nadine Declerck (61) is verpleegkundige met 38 jaar ziekenhuis-
ervaring. Sinds enkele jaren is ze gepensioneerd, maar daarom 
niet minder druk in de weer. In de strijd tegen covid-19 wil Nadine 
haar steentje bijdragen. ‘Er zullen vele handen nodig zijn om te 
vaccineren.’

Niet aan de zijlijn staan
‘Hoewel ik een bezige bij ben, wil ik graag tijd vrijmaken om mee 
te helpen aan de coronavaccinatie in het Waasland. Ik wil niet 
zomaar aan de zijlijn staan. Zelf heb ik al veel gekregen van de 
maatschappij, bijvoorbeeld door de goede organisatie van de Bel-
gische gezondheidszorg. Ik wil graag iets terug doen. Met mijn 
professionele kennis zie ik het als mijn morele plicht’, vertelt Na-
dine gemotiveerd.

Hoe? Bij voorkeur wil ze haar medische ervaring inzetten en de 
vaccins toedienen, maar ook administratieve taken schrikken 
haar niet af. Nadine legde al een hele zoektocht af om zich op 
te geven als vrijwilliger. Daarbij contacteerde ze onder meer de 
stad, het ziekenhuis en haar huisarts. ‘Ik kreeg de bevestiging 
dat mijn gegevens geregistreerd werden en kon doorgeven welke 
dagen en shiften voor mij zouden passen. Benieuwd wanneer ik 
word opgeroepen.’ 
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Gepensioneerde verpleegkundige wil helpen bij vaccinaties

‘Benieuwd wanneer ik word opgeroepen’
Alle beetjes helpen
‘Ik vind het belangrijk dat we aan de vaccinatiegraad van 70 pro-
cent geraken zodat het virus zich moeilijker kan voortzetten en 
de hele gemeenschap beschermd is’, meent Nadine. ‘Hoe meer 
vrijwilligers en beroepskrachten vaccins kunnen toedienen, hoe 
vlotter de organisatie verloopt. En hoe sneller we de vaccinatie-
graad bereiken, hoe sneller we ons sociaal leven weer kunnen 
opstarten. Ook al is mijn bijdrage relatief beperkt, alle beetjes 
helpen om elkaar sneller weer te kunnen vastpakken.’

Geen twijfel
Nadine heeft zelf alle vertrouwen in de doeltreffendheid van het 
coronavaccin. ‘Ik heb ook nooit getwijfeld om mijn kinderen te 
laten vaccineren. Kinderziekten zijn immers niet altijd onschul-
dig en kunnen blijvende letsels veroorzaken. Het gaf mij een 
goed gevoel te weten dat ze op die manier de nodige afweer-
stoffen hebben tegen bijvoorbeeld kinkhoest, polio, maze-
len ... Ook nu vind ik het belangrijk om over antistoffen te 
beschikken tegen het covid-19-virus.’  

>>> Registreer je ook als vrijwilliger op
www.helpdehelpers.be
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niek is gloednieuw in de wereld van de 
vaccinologie, maar werd eerder al suc-
cesvol ingezet voor kankertherapie en 
hiv-behandelingen.

4 Wat zijn de nevenwerkingen 
van het coronavaccin?
Uit verzamelde studiegegevens 

blijkt dat het coronavaccin bijwerkingen 
kan veroorzaken. Het zijn bijwerkingen 
die we ook vaak bij andere vaccinaties 
zien. De meest voorkomende zijn pijn 
op de prikplaats, roodheid en zwelling. 
Soms treden ook algemene klachten op 
zoals hoofdpijn, vermoeidheid, rillingen 
en koorts. Het zijn normale reacties van 
het lichaam die erop wijzen dat het im-
muunsysteem actief is.

5 Hoe kan het coronavaccin vei-
lig zijn als we de langetermijn- 
effecten nog niet kennen?

Het klopt dat de langetermijneffecten 
van het coronavaccin nog niet gekend 
zijn. Toch is de kans klein dat er zich op 
lange termijn iets voordoet. Dat weten 
we op basis van de vele ervaringen die 
er zijn met andere vaccins. Meer dan 
tweehonderd jaar aan vaccingeschie-
denis toonde aan dat eventuele bijwer-
kingen meestal binnen enkele dagen of 
weken en hoogstens zes weken na de 
vaccinprik opduiken.

Bijwerkingen en ervaringen van proef-
personen bijhouden tot acht weken na 
de prik volstaat hier om een beeld te 
krijgen over de veiligheid van het vaccin.

In deze coronastudies werden zelfs 
meer vrijwilligers ingesloten dan in de 

meeste andere vaccinstudies. Uiter-
aard worden de proefpersonen ook 
verder opgevolgd, wellicht nog tot 

een jaar na de injectie met het vac-
cin. Niet omdat wetenschappers per 

se laattijdige complicaties verwachten, 
maar vooral omdat ze de duur van de 
werkzaamheid van het vaccin in kaart 
willen brengen. Treden er toch neven-
werkingen op langere termijn op? Dan 
worden die ook verzameld.

6Ik ben gevaccineerd.  
Kan ik nog besmet raken met 
covid-19?

Het duurt tien tot veertien dagen na de 
eerste vaccinatie vooraleer je lichaam 
antistoffen ontwikkelt en de bescher-
ming goed begint te werken. Als je in 
die periode blootgesteld wordt aan het 
virus, is je afweer nog niet voldoende 
gestimuleerd door het vaccin en kun je 
nog ziek worden. 

Net zoals andere vaccins biedt het 
covid-19-vaccin geen 100 procent be-
scherming, ook niet na twee dosissen. 
De Pfizer-BioNTech en Moderna vaccins 
zouden na volledige vaccinatie 94 à 95 
procent bescherming bieden. Het is dus 
zowel om jezelf als anderen te bescher-
men belangrijk om ook na vaccinatie en 
tot nader bericht de coronamaatregelen 
te blijven volgen.

7 Zal een vaccin ook beschermen  
tegen mutaties zoals de Britse 
variant?

Wanneer virussen muteren verandert 
hun genetisch materiaal. Mutaties heb-
ben niet noodzakelijkerwijs een invloed 
op hoe goed het vaccin tegen het virus 
werkt. Voor de Britse variant tonen de 
eerste labogegevens met het Pfizer-vac-
cin alvast dat het vaccin even effectief is.

Sommige vaccins blijven tot vele jaren 
na hun ontwikkeling werkzaam en bie-
den hierdoor langdurige bescherming. 
Mazelen en rubella bijvoorbeeld zijn 
stabiele virussen, waardoor de samen-
stelling van het vaccin niet hoeft te wij-
zigen. Daartegenover staat griep. De 
virusstammen van griep veranderen zo 
vaak en in zo’n grote mate dat de vaccin- 
samenstelling jaarlijks moet worden bij-
gewerkt om werkzaam te blijven. Hoe-
lang het coronavaccin werkzaam zal 
blijven tegen circulerende stammen, is 
nog niet duidelijk. Dat zal de toekomst 
moeten uitwijzen. 

Wanneer ben ik
aan de beurt?
Hoe organiseren we de vaccinatie-
campagne praktisch? Een overzicht 
volgens de richtlijnen op dit moment. 
Covid-19 laat zich (nog) niet dirigeren 
waardoor aanpassingen mogelijk zijn.

Volgorde
De bevolking krijgt een vaccin in drie 
fasen. Het tijdstip waarop is afhanke-
lijk van de levering van de vaccins.
FASE 1: bewoners en personeel van 
woonzorgcentra, andere collectieve 
zorginstellingen en hun vrijwilligers, 
zorgverleners in ziekenhuizen en eer-
ste lijn, niet-medisch personeel van 
ziekenhuizen en zorginstellingen
FASE 2: 65-plussers, personen met 
onderliggende gezondheidsproble-
men, essentiële beroepen (nog te 
bepalen wie daartoe behoort)
FASE 3: brede bevolking

Uitnodiging
Elke Vlaming vanaf 18 jaar die niet in 
de eerste fase gevaccineerd is, krijgt 
een persoonlijke uitnodiging om zich 
te laten vaccineren tegen het corona-
virus. Dat gebeurt per brief, per mail 
of via sms. Daarin zal de plaats, de da-
tum en het uur staan waarop je je kunt 
laten vaccineren. 

Bevestiging
Je moet nadien de uitnodiging online 
of telefonisch bevestigen. Zo heb je 
een plaats gereserveerd. Alleen met 
een reservatie kun je je laten vaccine-
ren. Als de vooropgestelde datum niet 
past, kun je een ander tijdstip kiezen. 
De reservatie voor de tweede vacci-
natie wordt onmiddellijk vastgelegd 
wanneer je de eerste vaccinatie krijgt.

Vaccinatiecentrum
Behalve voor de personen die in de 
eerste fase worden gevaccineerd, zal 
je het vaccin tegen het coronavirus 
in een vaccinatiecentrum toegediend 
krijgen. In Vlaanderen worden (tot nu 
toe) in totaal 95 vaccinatiecentra op-
gezet. In je uitnodiging staat vermeld 
naar welk vaccinatiecentrum je moet 
gaan. Dat is een toegankelijk centrum 
in jouw buurt. Die plaats kun je niet 
wijzigen. 

>>> vaccinatiecentra.vlaanderen.be

Vervoer
De vaccinatieplaatsen zullen bereik-
baar zijn met eventueel bussen van 
De Lijn en taxi’s. Ben je niet goed ter 
been? Dan wordt aangepast vervoer 
voorzien door bijvoorbeeld de Minder 
Mobielen Centrale.

Verloop
Vaccineren in een vaccinatiecentrum 
verloopt in vier stappen:
1. Onthaal: Je meldt je aan bij het 

onthaal waar een medewerker je 
identificatiegegevens controleert.

2. Administratie: Je krijgt uitleg over 
het vaccin en eventuele bijwer-
kingen. Je overloopt je medische 
voorgeschiedenis en huidige ge-
zondheidstoestand. Bij het eerste 
vaccin maak je een afspraak voor 
de tweede vaccinatie.

3. Vaccineren: Je krijgt het vaccin 
toegediend.

4. Wachten: Je wacht na het vacci-
neren een kwartier onder toezicht 
van een arts.

Thuis
Kun je je om medische redenen niet 
verplaatsen naar een vaccinatiecen-
trum? Dan kun je thuis gevaccineerd 
worden. Onder meer bedlegerige 
mensen, dementerende personen en 
mensen van hoge leeftijd komen hier-
voor in aanmerking. De huisarts of 
thuisverpleegkundige dient het vaccin 
toe. 

Gratis
Het vaccin is voor alle inwoners van 
België gratis ter beschikking. Ook het 
toedienen van het vaccin gebeurt kos-
teloos.

Registratie
In het elektronische registratiesys-
teem Vaccinnet wordt genoteerd dat 
je bent gevaccineerd tegen corona. Je 
kunt die informatie zelf terugvinden 
via www.mijngezondheid.be. Er is 
dus online een bewijs dat je bent ge-
vaccineerd.
 
>>> www.laatjevaccineren.be


