
 

 

 

 

 

COVID-19-vaccinatie 

Veelgestelde vragen & antwoorden – Webinar 27 februari 2021 

Op zaterdag 27 februari organiseerde Logo Dender vzw samen met Eerstelijnszone Dender en de 

lokale besturen uit de regio het webinar ‘Terug naar (het nieuwe) normaal voor een prikje. Dit 

webinar kan je herbekijken via https://logodender.be/content/herbekijk-webinar-terug-naar-het-

nieuwe-normaal-voor-een-prikje; https://www.eerstelijnszone.be/vaccinatiecampagne-

eerstelijnszone-dender en de vaccinatie-website van je stad/gemeente.  

Het webinar bood antwoord op heel wat vragen rond zowel de vaccins op zich (ontwikkeling, 

werking, bijwerkingen, …) als rond het praktische verloop van vaccinatie (wie komt wanneer aan 

beurt, hoe word ik uitgenodigd, hoe verloopt vaccinatie concreet, …). Tijdens het webinar kwamen 

ook een heel aantal vragen aan bod. Al deze vragen én de bijpassende antwoorden, bundelen we 

graag nog eens via dit document.  

 

Heb je nog andere vragen of ben je op zoek naar nog meer praktische info?  

• Neem in eerste instantie een kijkje op www.laatjevaccineren.be.  

• Bel naar de gratis infolijn van de Vlaamse overheid via het nummer 1700 (elke werkdag 

tussen 9u en 19u). 

• Voor praktische info over je persoonlijke uitnodiging, bel je het lokale callcenter via het 

nummer 0800 99 502 (elke werkdag tussen 9u en 17u). 

• Voor specifieke vragen over je medische situatie, neem je contact op met je huisarts. 

  

https://logodender.be/content/herbekijk-webinar-terug-naar-het-nieuwe-normaal-voor-een-prikje
https://logodender.be/content/herbekijk-webinar-terug-naar-het-nieuwe-normaal-voor-een-prikje
https://www.eerstelijnszone.be/vaccinatiecampagne-eerstelijnszone-dender
https://www.eerstelijnszone.be/vaccinatiecampagne-eerstelijnszone-dender
http://www.laatjevaccineren.be/


 

 

 

 

COVID-19-vaccins: ontwikkeling, werking en bijwerkingen 

Q: Hoe komt het dat de COVID-19-vaccins op zo korte termijn aan mensen gegeven mogen worden, 

terwijl dit voor andere vaccins jaren duurt? Als de stappen voor ontwikkeling verkort worden, hoe 

kunnen langetermijngevolgen dan volledig gestest zijn?  

A: Zie https://www.laatjevaccineren.be/veelgestelde-vragen > Hoe veilig is een vaccin dat zo 

snel ontwikkeld wordt? 

“De snelheid van ontwikkeling van de COVID-19 vaccins wordt vooral bepaald door de mate 

waarin alle activiteiten voorrang hebben gekregen: vanaf de ontwikkeling, tot de adviezen 

van de Ethische Commissie of regelgevende overheden, en tot de uitvoering van de 

vaccinatiestudies in de onderzoekscentra in de verschillende landen. Door telkens voorrang 

te geven aan de COVID-19 studies worden er heel wat jaren gewonnen, zonder daarom 

de kwaliteit van de studies of de veiligheid van de vaccins in het gedrang te brengen.”  

Voor alle vaccins tegen COVID-19 zijn alle stappen doorlopen die normaal ook gebeuren, 

enkel met veel meer mensen en middelen tegelijk, en met de allerhoogste prioriteit bij alle 

betrokken partijen. 

Over bijwerkingen:  

- De meeste bijwerkingen worden binnen 6 weken na vaccinatie zichtbaar. Die worden dan 

tijdens de klinische studies (met duizenden gevaccineerden) opgepikt. De vaccins werden pas 

goedgekeurd nadat er voldoende gegevens beschikbaar waren om die periode van 6 weken 

zorgvuldig te kunnen beoordelen. 

- De kans op ernstige bijwerkingen nadat het vaccin is goedgekeurd, is dus klein. Toch kunnen 

we het nooit helemaal uitsluiten. Dit geldt niet alleen voor het coronavaccin, maar voor alle 

vaccins en medicijnen. Daarom houden we, ook na goedkeuring, het vaccin goed in de gaten. 

Voor het coronavaccin is er zelfs een speciaal bewakingssysteem opgezet om de veiligheid 

van de coronavaccins in de gaten te houden. Zo kunnen we snel ingrijpen als dit nodig is. 

Bovendien zijn verschillende producenten vertrokken van bestaande vaccin-structuren voor 

het maken van hun vaccin, waar we al lange termijn ervaring mee hebben. 

Q: Moeten de COVID-19-vaccins jaarlijks herhaald worden of zijn de vaccins die we nu krijgen 

voldoende om heel ons leven beschermd te zijn? 

A: We weten dat bescherming na infectie een paard maanden duurt. We verwachten dat dit 

na vaccinatie langer is. De opvolgstudies bij gevaccineerden zullen ons hier snel meer 

duidelijkheid over geven. Momenteel kunnen we niet zeggen of herhalingsinentingen of 

boosterdoses nodig zullen zijn. 

Q: Is het effect van vaccinatie anders voor mensen die al COVID-19 doorgemaakt hebben?  

A: Zie https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/ook-na-een-

corona-infectie-blijven-twee-dosissen-van-een-vaccin-voorlopig-de-verstandigste-keuze en 

https://www.laatjevaccineren.be/veelgestelde-vragen
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https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/mogelijk-heb-je-meer-

bijwerkingen-na-vaccinatie-als-je-covid-19-hebt-doorgemaakt 

 

Personen die covid-19 hebben doorgemaakt, met of zonder symptomen, blijken meer 

antistoffen te ontwikkelen na de eerste dosis van het vaccin. Dat blijkt uit meerdere beperkte 

studies. Momenteel zijn er nog te veel onbeantwoorde vragen om de vaccinatiestrategie aan 

te passen en diegenen die reeds een corona-infectie doormaakten slechts één prik te geven. 

Grotere studies moeten de resultaten eerst bevestigen. 

Opvolgstudies bevestigen dat je een hogere kans hebt op bijwerkingen na vaccinatie 

wanneer je reeds covid-19 doormaakte. Toch kwam dat niet altijd naar voor tijdens de 

studies. Na een corona-infectie heb je, in beperkte mate, al wat immuniteit opgebouwd tegen 

het virus. Mogelijk reageert je lichaam dan wat sterker op het vaccin, waardoor je iets meer 

last hebt van klachten als koorts, hoofdpijn en spierpijn. Op zich geen probleem: de 

bijwerkingen maken deel uit van de opgewekte immuunrespons en verdwijnen na een 

tweetal dagen. 

Q: Zijn bepaalde vaccins beter dan andere? 

A: De werkzaamheid van alle vaccins die momenteel worden gebruikt, is voldoende 

aangetoond. Zeker de werkzaamheid tegen de meest ernstige infecties is voor alle 

momenteel goedgekeurde vaccins extreem hoog. 

Q: Virussen muteren en vaccins worden aangepast. Ben je dan nog voldoende beschermd wanneer 

je met een oudere versie van het vaccin bent ingeënt, terwijl er al nieuwere versies van het virus 

circuleren? 

A: Zie https://www.laatjevaccineren.be/veelgestelde-vragen > Beschermen de vaccins ook 

tegen varianten van het coronavirus? 

Virussen veranderen constant. Dat wil zeggen dat een deel van het genetische materiaal in 

het virus verandert. Dat gebeurt aan verschillende snelheden voor verschillende virussen. Die 

veranderingen (‘mutaties’) hebben niet noodzakelijkerwijs een invloed op hoe goed het 

vaccin tegen het virus werkt.  

Sommige vaccins blijven vele jaren na hun ontwikkeling werkzaam en bieden langdurige 

bescherming, zoals vaccins tegen mazelen of rubella. Aan de andere kant veranderen 

virusstammen voor ziekten zoals griep zo vaak en in die mate dat de vaccinsamenstelling 

jaarlijks moet worden bijgewerkt om werkzaam te zijn. 

De wetenschappelijke gemeenschap en toezichthouders zullen controleren of het coronavirus 

in de loop van de tijd verandert en of de vaccins mensen kunnen beschermen tegen infectie 

met nieuwe varianten. 

In elk geval geven de momenteel beschikbare vaccins een zo goed mogelijke bescherming, en 

zullen aangepaste vaccins nog niet meteen beschikbaar zijn. Het is dus geen goed idee om 

hierop te wachten als u een uitnodiging voor vaccinatie krijgt. 

https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/mogelijk-heb-je-meer-bijwerkingen-na-vaccinatie-als-je-covid-19-hebt-doorgemaakt
https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/mogelijk-heb-je-meer-bijwerkingen-na-vaccinatie-als-je-covid-19-hebt-doorgemaakt
https://www.laatjevaccineren.be/veelgestelde-vragen


 

 

 

Q: Hoe kan het dat er bv. in woonzorgcentra toch nog uitbraken van het virus zijn, nadat de eerste 

vaccinaties daar gegeven werden? 

A: Het vaccin heeft altijd even tijd nodig om zijn werking te ontwikkelen. Mogelijk gebeurt een 

besmetting net in die tussenperiode. Geen enkel vaccin biedt bovendien 100% bescherming, 

zelfs niet na de tweede dosis. Het belangrijkste is dat de omvang en ernst van dit soort 

uitbraken veel kleiner zijn na vaccinatie. 

Q: Hoe lang na het verdwijnen van ziekesymptomen kan het virus nog overgedragen worden door 

een besmet persoon? 

A: Dat hangt af van verschillende factoren, onder andere ook van de ernst van de 

ziektesymptomen. Voor iemand met bewezen infectie met ziektesymptomen geldt in elk 

geval: 

- Respecteer strikt de op dat moment geldende periode van isolatie (zie https://www.info-

coronavirus.be/nl/quarantaine-isolatie/) 

- Dat wil ook zeggen dat je thuis blijft gedurende minstens de hele periode van isolatie. Pas 

als heel die periode voorbij is, en je bovendien al minstens 3 dagen geen koorts meer hebt en 

geen ademhalingsklachten, kan de isolatie worden beëindigd. 

Q: Hoe worden de bijwerking van de vaccins opgevolgd?  

A: Zorgverstrekkers maar ook patiënten zelf kunnen bijwerkingen rapporteren via 

https://www.fagg.be/nl/bijwerking. Als je zelf ernstige of aanhoudende bijwerkingen ervaart, 

neem je contact op met je huisarts. In alle landen bestaan er gelijkaardige opvolgsystemen. 

Ook de informatie van rapporten uit andere landen wordt dus (internationaal) opgevolgd. 

Bovendien zijn de verschillende producenten verplicht om elke maand bijkomende gegevens 

aan het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) te bezorgen. 

 

Praktisch verloop van de vaccinatie  

Q: Mogen wij zelf een vaccin kiezen om mee gevaccineerd te worden? 

A: Dit kan niet. De vaccins zullen aangeboden worden aan beroepsgroepen, risicogroepen en 

leeftijdsgroepen in functie van de kenmerken en beschikbaarheid van de vaccins. 

Uitzondering: mensen die om medische redenen bepaalde vaccins beter niet krijgen, kunnen 

dit in samenspraak met hun huisarts melden ➔ medische motivatie melden aan 

vaccinatie@elzdender.be 

Q: Worden jongeren die in de loop van dit jaar 18 worden uitgenodigd voor vaccinatie?  

A: Het geboortejaar is bepalend om uitgenodigd te worden binnen een bepaalde groep. 

Volgens die informatie zullen deze jongeren dus wel degelijk uitgenodigd worden voor 

vaccinatie. 
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Q: Momenteel wordt vaccinatie voor kinderen onder 18 jaar niet voorzien. Wanneer mogen we 

meer informatie verwachten over eventuele vaccinatie voor deze doelgroep? 

A: Nieuwe studies lopen momenteel in jongere leeftijdsgroepen, zodat we hopelijk in de 2e 

helft van 2021 voldoende gegevens hebben om een aanbeveling te kunnen maken over 

vaccinatie bij deze doelgroep. 

Q: Wanneer worden mantelzorgers gevaccineerd?  

A: Mantelzorgers worden niet als aparte groep behandeld. Ze zijn natuurlijk een heel divers 

publiek en kunnen tot verschillende doelgroepen behoren: ze kunnen zelf risicopatiënt zijn, 

65-plusser, werken in een zorginstelling, … Dé mantelzorger bestaat niet. Zij worden dus niet 

op een apart moment uitgenodigd, maar naarvolgens de doelgroep binnen de 

vaccinatiestrategie waartoe zij behoren. 

Q: Wanneer worden vrijwillgers werkzaam in de vaccinatiecentra gevaccineerd?  

A: Er worden systematisch tijdsblokken in de planning van het vaccinatiecentrum 

vrijgehouden om de vrijwilligers te vaccineren. De vrijwilligers worden hierover tijdig 

geïnformeerd. 

Q: Wanneer de algemene bevolking aan bod komt, hoe wordt de volgorde van vaccinatie dan 

bepaald?  

A: Eens de zorgberoepen, 65-plussers en risicopatiënten zijn gevaccineerd, wordt de rest van 

de bevolking uitgenodigd volgens leeftijd van oud naar jong. Dit gebeurt op basis van 

geboortedatum.  

Q: Hoe wordt de volgorde van vaccinatie binnen een bepaalde doelgroep of leeftijdsgroep 

bepaald? 

 A: Van oud naar jong 

Q: Worden jongeren (18+) nog voor de zomervakantie gevaccineerd? 

A: Welke doelgroepen specifiek wanneer gevaccineerd zullen worden, hangt af van de 

beschikbaarheid van de vaccins. Op deze vraag kunnen we dus nog niet met zekerheid 

antwoorden. 

Q: Wat als ik met het openbaar vervoer geen vlotte verbinding naar het vaccinatiecentrum heb? 

A: Er zijn verschillende mogelijkheden om het vaccinatiecentrum te bereiken: eigen vervoer, 

vervoer door familie of vriendnen, openbaar vervoer, mindermobielencentrale (hiervoor hoef 

je geen lid te zijn van een mindermobielencentrale), … Ondervind je persoonlijk problemen 

om je vervoer in te plannen, dan kan je vanaf 1/3/2021 bellen naar het lokale callcenter via 

0800 99 502. Zij helpen je mee zoeken naar een oplossing op maat. 

 

 



 

 

 

 

Q: Ik voer een zorgberoep uit, waardoor ik behoor tot de prioritaire doelgroep om gevaccineerd te 

worden. Wordt ik uitgenodig voor vaccinatie in de regio waar ik werk, of waar ik woon? 

A: Iedereen wordt voor vaccinatie uitgenodigd op basis van de locatie waar men woont. Werk 

je bv. in Dendermonde, maar woon je in Zele, dan zul je voor vaccinatie uitgenodigd worden 

in het vaccinatiecentrum van Hamme.  

Controleer zeker eens of je op de lijst staat om uitgenodigd te worden via de online tool “sta ik 

op de lijst”: https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie-van-zorgprofessionals-

eerste-lijn. 

Sta je niet op de lijst, contacteer dan de liaison van jouw beroepsgroep: 

https://vivel.be/liaisons/. 

Q: Als ik gevaccineerd moet worden tijdens mijn normale werkuren, kan ik hiervoor dan verlof 

opnemen? 

A: De sociale partners hebben op 5 februari 2021 positief advies gegeven voor het klein verlet. 

Zodra hierover meer info beschikbaar is, nemen we dat mee op in dit document. 

Q: Wat als ik het eerste vaccin niet heb kunnen krijgen?  

A: Als je op de vaccinatie-afspraak vermeld op je oproepingsbrief niet kunt langsgaan, dan 

kun je zelf een afspraak inplannen op een andere datum. Jouw vaccinatiecode op je 

oproepingsbrief blijft 30 dagen geldig. Weiger je vaccinatie op basis van je eerste uitnodiging? 

Dan schuif je op naar helemaal achteraan in de vaccinatiestrategie, en krijg je dus op een 

later tijdstip opnieuw een uitnodiging. Als je jouw afspraak moet annuleren door ziekte en 

lukt het jou niet zelf in de online tool, dan kun je ook contact opnemen met het lokale 

callcenter via 0800 99 502 om een nieuwe afspraak in te plannen. 

Q: Stel dat je besmet raakt met het virus na je 1e vaccinatie en voor je 2e prik, dan moet je de 

afspraak voor de 2e prik uitstellen. Hoe lang kun je dit uitstellen?  

A: Om je afspraak te annuleren, neem je best telefonisch contact op met het lokale callcenter 

via 0800 99 502. Je kan op dit nummer ook terecht voor het inplannen van een nieuwe 

afspraak. Je kan je afspraak ook online annuleren en wijzigen (hiervoor vind je de nodige info 

op je oproepingsbrief). Voor je volgende prik wacht je dan sowieso best tot 2 weken nadat je 

symptoomvrij bent. 

Haal je door deze medische omstandigheden je 2de vaccin niet, overleg dan met je huisarts 

hoe je hier best verder mee omgaat.  Zonodig kan ook de medisch expert van de 

eerstelijnszone jou hierin adviseren.   

Q: Wat indien iemand per ongeluk een verkeerde keuze maakt in het online afsprakenformulier 

(bv. per ongeluk aangeven ‘ik ben reeds gevaccineerd’)? 

A: Op je uitnodigingsbrief zal een persoonlijke code staan. Deze code blijft 30 dagen geldig. 

Met die code kan je, bv. na weigering/annulatie, toch opnieuw aanmelden en een nieuwe 

https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie-van-zorgprofessionals-eerste-lijn
https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie-van-zorgprofessionals-eerste-lijn
https://vivel.be/liaisons/


 

 

 

afspraak maken. Je kan dit zelf online doen, of bellen naar het lokale callcenter via 0800 

99 502. 

Q: Zijn er vrijwilligerslijsten voor wie onmiddellijk ter plaatse kan zijn in de vaccinatiecentra, voor 

wanneer er vaccins over zijn (door mensen die niet kwamen opdagen)?  

A: Er is zowel voor Hamme als voor Dendermonde momenteel een reservelijst binnen de 

huidige groep ‘eerstelijnszorgprofessionals’. Je kan je hiervoor kandidaat stellen via deze link. 

Deze lijsten worden gebruikt wanneer iemand zijn afspraak annulleert en/of niet komt 

opdagen. Het gaat dan om mensen die bv. in de buurt van het vaccinatiecentrum wonen, of 

binnen en redelijk termijn naar het vaccinatiecentrum kunnen komen. 

Q: Wordt ik samen met mijn partner uitgenodigd voor de vaccinatie? 

A: Gezien de uitnodigingsbrieven vertrekken op basis van geboortejaar, kan er helaas geen 

rekening gehouden worden met samenwonende koppels (of inwonende kinderen van 18+). 

Worden jullie toevallig op hetzelfde moment uitgenodigd, dan kunnen jullie wel bekijken of 

een van beiden de afspraak kan verplaatsen zodat jullie dichter bij elkaar naar het 

vaccinatiecentrum kunnen komen. 

Q: Mag er een begeleider meekomen met mensen die slecht te been zijn, dementerend zijn, blind of 

slechtziend zijn, …?  

A: Je mag inderdaad meekomen als begeleider. Je hebt hiervoor geen attest of dergelijke 

nodig. Ook geleidenhonden zijn welkom. Opgelet: wanneer je mee komt als begeleider, kan je 

niet gelijktijdig mee gevaccineerd worden. Hiervoor wacht je je eigen uitnodigingsbrief af. 

Q: Is er een ventilatiesysteem met buitenlucht en een CO2-meter aanwezig in de vaccinatiecentra? 

A: Er is zowel een ventilatiesysteem als een CO2-meter aanwezig om de luchtkwaliteit continu 

te meten. Bovendien staan er ook verschillende deuren open tijdens de openingsuren, zodat 

we continu kunnen zorgen voor aanvoer van verse lucht. 

Q: Wat als ik mijn vaccinatiekaart (waarop een eventuele 2e afspraak wordt genoteerd), kwijt geraak? 

A: We kunnen steeds op basis van jouw ideniteitskaart en oproepingsbrief de nodige 

informatie raadplegen. Je neemt hiervoor best contact op met het lokale callcenter 0800 

99 502. 

Q: Voorlopig mogen de Astra Zeneca vaccins niet gebruikt worden voor 55-plussers, maar de 65-

plussers komen normaal gezien eerst aan de beurt voor vaccinatie. Hoe moet dit dan verlopen? 

A: Momenteel worden mensen met een zorgberoep gevaccineerd, daarna de 65-plussers. We 

verwachten tegen midden maart een beperkt aantal Pfizer vaccins geleverd te krijgen. Op dat 

moment worden de zorgprofessionals van 55+ uitgenodigd. 

Q: Ontvang je voor een 2e vaccinatie ook een uitnodiging of moet je dit zelf opvolgen?  

A: Op  je uitnodiging staan meteen 2 afspraakvoorstellen, die je kan bevestigen, wijzigen of 

annuleren. In het vaccinatiecentrum krijg je ook nog een vaccinatiekaartje mee met de de 

datum van je tweede afspraak. Je krijgt hiervoor dus geen nieuwe brief. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd01gkFPVRmYNZJ6pBlrCc1F6Tjd1SOL80JmWFEQMcD5_A7Nw/viewform?fbclid=IwAR0HuKkYMUwaSh6T1INSN3a70n0W4sialxyk2pZC0wjjNCbSWGpqb3b78PM


 

 

 

Q: Mijn partner is gedomicilieerd in het buitenland, maar verblijft een tijd in België. Kan hij/zij zich 

hier laten vaccineren? 

A: In België wordt gevaccineerd op basis van domicilieadres of op basis van uw werksituatie 

(werkzaam in België). In dat laatste geval heeft u een BIS-nummer nodig van de 

gemeente/stad waar u werkt (u kan dit aanvragen bij de gemeente/stad). Op basis van dit 

BIS-nummer wordt je ook uitnodiging tot vaccinatie. 

Q: Kan iemand die thuiswoont en hulp krijgt van thuisverpleging, gevaccineerd worden door de 

huisarts of de thuisverpleging? 

A: De thuisvaccinatie zal gebeuren door een mobiele equippe die gekoppeld is aan het 

vaccinatiecentrum. Huisartsen en thuisverpleegkundigen zullen dus hun eigen patiënten niet 

vaccineren. Die keuze heeft ondermeer te maken met de beschikbaarheid, correcte bewaring 

en verwerking van het vaccin. De huisartsen, thuisverpleegkundigen en apothekers maken 

een selectie van patiënten en cliënten die in aanmerking komen voor thuisvaccinatie. Hiervoor 

moet je zelf geen actie ondernemen. Die selectie gebeurt op basis van medische criteria (zie 

https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatie-tegen-covid-19-vraag-en-antwoord).  

Q: Hoeveel mensen kunnen er gelijktijdig gevaccineerd worden in de vaccinatiecentra?  

A: We mikken op 20 à 25 mensen per uur per vaccinatielijn. Er zijn in beide vaccinatiecentra in 

onze regio 4 vaccinatielijnen, dus dit komt per vaccinatiecentrum neer op 80 à 100 

gevaccineerden per uur per vaccinatiecentrum. Bij opstart van de vaccinatiecentra zijn echter 

nog niet alle vaccinatielijnen open. Dit zal opgeschaald worden in functie van de 

beschikbaarheid van de vaccins. 
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