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1. Wanneer kan ik mij laten vaccineren? (update 22/02/2021)  
 

Fase 1a 

De rusthuizen. Deze fase begon op 28 december met de vaccinatie van de bewoners en op 18 januari 

begon ook de vaccinatie van het personeel. 

Op 18 januari werd ook van start gegaan met de vaccinatie van het zorgpersoneel in ziekenhuizen. Ze 

wordt uitgevoerd door het personeel zelf en/of door de arbeidsgeneesheer. 

Februari/maart: 

• Op 2 februari werd begonnen met het vaccineren van het personeel in de eerstelijnszorg 

(huisartsen, thuisverpleegkundigen, tandartsen, om te beginnen). Voor hen werden de 

eerste vaccinatiecentra geopend. 

• Maart: Bewoners en zorgpersoneel van andere collectieve zorginstellingen. De 

vaccinatieprocedure zal een combinatie zijn van uitnodiging naar een vaccinatiecentrum en 

vaccinatie ter plaatse. 

In de volgende fase wordt er ook een regeling getroffen voor personen die niet mobiel zijn (nog uit te 

werken). 

Fase 1b 

Deze fase zal beginnen in maart, naargelang de levering van vaccins en omvat de vaccinatie van: 

• Mensen ouder dan 65 

• Mensen tussen de 18 en 65 jaar met bepaalde risicofactoren 

• Mensen met een essentieel beroep 

Fase 2 

Vermoedelijk zal deze starten in juni, afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins. 

• Vaccinatie van de rest van de bevolking ouder dan 18. 

 

2. Waar kan ik mij laten vaccineren? (update 22/02/2021)  
 

Ontdek hieronder de vaccinatiepunten in het Brussels Gewest waar je terecht kan voor jouw 

coronavaccin. 

Sinds 2 februari: 

Pacheco (Test- en vaccinatiecentrum – Pachecolaan 42, 1000 Brussel). 

Je kan dit vaccinatiepunt bereiken met metrolijnen 2 en 6 (halte Kruidtuin of Rogier), met buslijnen 

270, 271, 272, 470 en 620 (halte Kruidtuin) of met trams 3, 4, 25, 32, 55 (halte Rogier), 92, 93 (halte 

Kruidtuin). Als je met de auto komt, kan je terecht in de nabijgelegen parkings City 2, Rogier en 

Passage 44. 



 
 
 

 

4 
 

 

Sinds 16 februari: 

Heizel (Paleis 1, Heizel – Keizerin Charlottelaan 6, 1020 Laken) 

Je kan dit vaccinatiepunt bereiken met metrolijn 6 (halte Heizel), met tram 7 (halte Heizel), of met 

buslijnen 14 en 83 (halte Heizel). Als je met de auto komt, kan je parkeren op de parking van de 

Heizel. 

Vanaf maart: 

Vorst (Test- en vaccinatiecentrum Albert – Jupiterlaan 201, 1190 Vorst) 

Je kan dit vaccinatiepunt bereiken met buslijnen 48, 54, 37, 70 of met tram 51 (halte Albert). Als je 

met de auto komt, kan je parkeren op de parking BePark – Parking Albert 2 (Match Vorst). 

Schaarbeek (Sporthal Crossing – Algemeen Stemrechtlaan, 1030 Schaarbeek) 

Je kan dit vaccinatiepunt bereiken met buslijnen 56 (halte Voltaire of Crossing) en 66 (halte Crossing 

of Louis Bertrand), of met tram 7 (halte Louis Bertrand). 

Molenbeek (Gentsesteenweg 696, 1080 Molenbeek) 

Je kan dit vaccinatiepunt bereiken met tram 82 (halte Van Zande of Begraafplaats van Molenbeek) of 

met buslijnen 49 en 53 (halte Begraafplaats van Molenbeek). 

Militair Hospitaal (Bruynstraat 200, 1120 Neder-over-Heembeek) 

Dit vaccinatiepunt kan je bereiken met buslijnen 47, 53, 56 en 57 (halte Militair Hospitaal; of DOO of 

DGHR Militair Domein (enkel voor lijn 47); of halte Mercator (enkel voor lijnen 56 en 57)). Als je met 

de auto komt, kan je parkeren op de nabijgelegen parking van het Militair Hospitaal. 

Vanaf april: 

Anderlecht (RSCA – Theo Verbeecklaan 2, 1070 Anderlecht) 

Je kan dit vaccinatiepunt bereiken met buslijn 46 van de MIVB of buslijnen 116, 117, 118, 140, 571, 

572 of 810 van De Lijn (halte De Linde Plein). Als je met de auto komt, kan je terecht op de parking 

van het IZZ Bracops aan de René Henrystraat. 

Sint-Pieters-Woluwe (Mooi-Bos – Shetlander Dreef 15, 1150 Sint-Pieters-Woluwe) 

Je kan dit vaccinatiepunt bereiken met buslijn 36 van de MIVB (halte Manoir d’Anjou), of buslijnen 

544, 547, 548, 555 of 556 van De Lijn (halte Mater Dei). 

Sint-Lambrechts-Woluwe (Poseidon – Dapperenlaan 4, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe) 

Je kan dit vaccinatiepunt bereiken met buslijn 28 (halte Tomberg) of metrolijn 1 (halte Tomberg). 

Ukkel (Egide Van Ophemlaan 110, 1180 Ukkel) 

Dit vaccinatiepunt is bereikbaar met tram 4 (halte Egide Van Ophem), via het station Ukkel Kalevoet, 

en met buslijnen 153, 154, 155 (halte Hercule Poirot) of 575 (halte Egide Van Ophem) van De Lijn. 

 



 
 
 

 

5 
 

 

3. Welke risicofactoren krijgen voorrang? (update 22/02/2021) 
 

Bij de vaccinatie werd besloten voorrang te geven aan: 

45-64-jarigen met: 

• Een chronische ademhalingsaandoening 

• Een chronische aandoening van hart- en bloedvaten 

• Een chronische aandoening van het zenuwstelsel 

• Zwaarlijvigheid (BMI boven de 30) 

• Diabetes (‘suikerziekte’) type 1 en 2 

• Dementie 

• Kanker (neoplasma) 

• Hoge bloeddruk 

18-64-jarigen met 

• Bloedkanker 

• Een chronische nierziekte 

• Chronische nierinsufficiëntie – dialyse patiënten 

• Een chronische leveraandoening 

• Het syndroom van Down 

• Een verzwakt immuunsysteem 

• Aids of HIV 

• Een officieel gediagnosticeerde ‘zeldzame ziekte’ 

• Ontvangers van een orgaantransplantatie of mensen op de wachtlijst 

 

4. Ben ik opgenomen in de lijst met risicopatiënten? (update 

26/02/21) 
 

Het overzicht met risicofactoren vind je terug bij de veelgestelde vragen. Of je zelf behoort tot deze 

prioritaire doelgroep, kan je vanaf begin maart navragen bij je ziekenfonds. De ziekenfondsen 

kunnen in het kader van jouw privacy aangeven of je tot deze prioritaire doelgroep behoort, maar 

niet tot welke specifieke risicogroep je eventueel behoort. Indien je denkt dat je wel tot de prioritaire 

doelgroep behoort maar je ziekenfonds is hiervan niet op de hoogte, dan neem je best contact op 

met je huisarts. Als je geen huisarts hebt, bel dan naar 1710. 

 

5. Hoe verloopt een vaccinatie in de praktijk? (update 22/02/2021) 
 

Check-in in het vaccinatiepunt 
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• Meld je aan bij het vaccinatiepunt met je QR-code (op smartphone of papier) en je 

identiteitskaart. 

• Je temperatuur wordt gemeten (als die hoger is dan 38° C kan je niet gevaccineerd worden). 

• De vaccinator dient het Covid-19-vaccin toe. 

Observatie: wachtruimte van het vaccinatiepunt 

• Nadat je je vaccin hebt gekregen, ga je naar de wachtruimte. Je moet er 30 minuten ter 

observatie blijven. 

Je kan ter plaatse een vaccinatiebewijs vragen als je dat wil. Dat bewijs kan je ook achteraf 

zelf afdrukken uit je medisch dossier (GMD-Globaal Medisch Dossier) op 

https://www.ehealth.fgov.be/nl/over-egezondheid of 

https://www.mijngezondheid.belgie.be/ 

 

Check-out uit het vaccinatiepunt 

• Verlaat het vaccinatiepunt (eventueel met je vaccinatiebewijs). 

Registratie 

• Alle gegevens (naam, voornaam, rijksregisternummer, postcode, vaccin, lotnummer, uur, 

plaats, datum) die nodig zijn om je vaccinatie te registreren en op te volgen, worden 

automatisch opgenomen in VaccinNet+ (de federale vaccinatiedatabank). 

 

6. Wat moet ik doen als ik mij wil laten vaccineren? (update 

22/02/2021)  
 

Je hoeft hiervoor niets te doen. Iedereen zal een uitnodiging krijgen zodra hij/zij aan de beurt is. Dat 

gebeurt in functie van de verschillende vaccinatiefases.  

Als je een risicopatiënt bent en geen arts hebt, raden wij je aan contact op te nemen met een arts om 

een medisch dossier op te stellen. Je kan ook contact opnemen met je ziekenfonds. 

Als je in de eerstelijnszorg werkt, dan zal je worden uitgenodigd op basis van de gegevens in het 

rijksregister, Uppad en Cobrah. We gebruiken daarbij de meest recente gegevens. 

 

7. Ik heb hulp nodig bij mijn reservatie. Waar kan ik terecht? (update 

26/02/21) 
 

• Je vindt op de pagina https://coronavirus.brussels/nl/informatie-over-vaccinatie-covid/ een 

link naar een handleiding voor het maken van een online afspraak. 

• Je kan ook bellen naar het nummer 02 214 1919 om je te helpen bij het maken, verplaatsen 

of annuleren van een afspraak. 

https://www.ehealth.fgov.be/nl/over-egezondheid
https://www.mijngezondheid.belgie.be/
https://coronavirus.brussels/nl/informatie-over-vaccinatie-covid/


 
 
 

 

7 
 

8. Wat als ik geen emailadres heb? (update 26/02/21) 
 

Zonder emailadres kan je geen online afspraak maken. Het is echter geen probleem om het 

emailadres van een familielid of naaste op te geven. In dat geval zal de bevestigingsmail naar die 

persoon gestuurd worden. Als dat ook niet mogelijk is, dan kan je uiteraard nog steeds telefonisch 

een afspraak maken op het nummer 02 214 1919. 

 

9. Als ik een risicopatiënt ben, wat moet ik dan doen om het vaccin te 

krijgen? (update 22/02/2021)  
 

Als je een risicopatiënt bent en een vaste huisarts hebt die je medisch dossier (GMD-Globaal Medisch 

Dossier) bijhoudt, dan hoef je niets te doen. De huisartsen lijsten momenteel samen met de 

ziekenfondsen de namen op van de circa 1,5 miljoen Belgen die tot deze profielen behoren. Als 

risicopatiënt word je automatisch uitgenodigd voor je coronavaccin zodra je aan de beurt bent. 

Ben je een risicopatiënt en heb je geen behandelend arts, dan raden we je aan om contact op te 

nemen met een arts om een medisch dossier op te maken. Je kan ook je ziekenfonds contacteren. Je 

kan pas na het opmaken van een medisch dossier worden uitgenodigd voor toediening van je 

coronavaccin. 

 

10. Welk vaccin zal ik krijgen? (update 22/02/2021) 
 

Op dit ogenblik worden in het centrum Heizel AstraZeneca-vaccins toegediend aan mensen jonger 

dan 56. In het centrum Pacheco worden Moderna-vaccins toegediend. 

Welk vaccin waar wordt toegediend en aan wie, wordt beslist op basis van de vaccinatiefase, de 

risicogroepen en de beschikbaarheid van de vaccins. 

 

11. Kan ik kiezen welk vaccin ik krijg? (update 22/02/2021) 
 

Momenteel is de keuze beperkt en wordt hierover beslist op basis van de vaccinatiefase, 

risicogroepen en beschikbaarheid van de vaccins.  

Je kan wachten om je uitnodiging te gebruiken, maar niemand kan garanderen dat een bepaald 

vaccin later beschikbaar zal zijn. Eens je hebt gekozen, kan je niet meer van vaccin en 

vaccinatiecentrum veranderen. 
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12. Kan ik kiezen waar ik mij laat vaccineren? (update 22/02/21) 
 

Wanneer je je afspraak boekt (telefonisch of via het online reservatiesysteem), kan je kiezen uit een 
aantal centra (degene die op dat moment open zijn naargelang de vaccinatiefases en de 
beschikbaarheid van de vaccins). Eens je hebt gekozen, kan je niet meer van vaccin en 
vaccinatiecentrum veranderen. 

 

13. Als ik al een afspraak gemaakt heb, kan ik ze dan nog annuleren 

of verplaatsen? (update 22/02/2021) 
 

In je digitale afspraakbevestiging staat een knop om je afspraak te annuleren. Na annulering geeft 

het platform je opnieuw de mogelijkheid om een afspraak te boeken. Je zal dan een nieuwe 

afspraakbevestiging krijgen. 

 

14. Ik heb nog geen uitnodiging ontvangen. Hoe komt dat? (update 

22/02/2021) 
 

Als je in Vlaanderen of Wallonië woont, zullen deze regio's jou uitnodigen.  

In Brussel worden uitnodigingen per brief, sms en per mail verstuurd (als wij je e-mailadres hebben). 

Jij hoeft hiervoor niets te doen. 

Heb je geen uitnodiging per mail ontvangen, dan zou het kunnen dat ze de spamfolder terechtkwam. 

Controleer dus de spamfolder in je mailbox. 

Ben je risicopatiënt en ontving je nog geen uitnodiging op het moment dat we al wel in die 

vaccinatiefase zitten, dan kan je nagaan bij je behandelend arts of ziekenfonds of alle gegevens 

correct werden doorgegeven. 

Het zou ook kunnen dat het nog niet jouw beurt is. Overloop hiervoor de verschillende fases van de 

vaccinatiestrategie nog eens op coronavirus.brussels. Zodra je aan de beurt bent, zal je een 

uitnodiging krijgen per brief, sms en mail (indien beschikbaar). 

 

15. Ik heb al een eerste online afspraak gemaakt, maar slaag er niet 

in een tweede afspraak te maken. (update 22/02/2021) 
 

Als er geen tijdstip beschikbaar is voor je tweede afspraak, probeer dan een paar dagen later 

opnieuw, met dezelfde link. Het systeem toont je dan meteen de nog beschikbare tijdstippen. 
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16. Kan ik mijn afspraak doorgeven aan iemand anders? (update 

22/02/2021)  

 

Nee, dat is niet mogelijk. Alle uitnodigingen en afspraken zijn persoonlijk. Je persoonlijke 

toegangscode is gekoppeld aan je rijksregisternummer. 

 

17. Kan ik 's avonds naar het vaccinatiecentrum gaan om in 

aanmerking te komen voor niet gebruikte vaccins? (update 

22/02/2021) 
 

Er is een regeling voor de toediening van niet gebruikte vaccins voorzien. Niet gebruikte vaccins 

worden ingezet voor het vaccineren van de prioritaire doelgroepen. De vaccinatiecentra ontvangen 

hiervoor specifieke richtlijnen. 

 

18. Ik heb een uitnodiging ontvangen, maar wil nog even wachten 

om een afspraak te boeken. Hoe lang blijft mijn uitnodiging geldig? 

(update 22/02/2021) 
 

Val je onder vaccinatiefases 1a of 1 b (zie bovenaan), dan blijft je uitnodiging geldig tot het einde van 

deze vaccinatiefases. Als je tegen dan je vaccinatie niet gereserveerd hebt en je toch beslist om je te 

laten vaccineren, zal je gevaccineerd kunnen worden in fase 2 (rest van de bevolking). 

 

19. Ik wil graag helpen in de vaccinatiecentra. Hoe kan ik weten of ik 

hiervoor in aanmerking kom en wat ik moet doen? (update 

22/02/2021) 
 

Op dit ogenblik zijn er nog steeds mensen nodig, met of zonder medische achtergrond, om te helpen 

in de vaccinatiecentra (om te vaccineren, of de vaccins voor te bereiden, of voor administratieve en 

logistieke taken). Je vindt meer informatie en het inschrijvingsformulier op 

https://coronavirus.brussels/vaccination-menu/. 
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20. Als ik help in een vaccinatiecentrum, heb ik dan recht op een 

vaccinatie voor ik begin te werken? (update 22/02/2021) 
 

Als je effectief in een vaccinatiecentrum werkt, word je gevaccineerd. Je moet uiteraard ook 

aanwezig zijn voor je tweede dosis. 

Zie https://coronavirus.brussels/vaccination-menu/.  

 

21. Ik werk in de eerstelijnszorg, maar heb nog geen uitnodiging 

ontvangen. Hoe weet ik zeker dat mijn gegevens mee worden 

opgenomen? (update 22/02/2021) 
 

Momenteel worden alle zorgprofessionals met een RIZIV-nummer (tandartsen, huisartsen, verleners 

van thuiszorg, gespecialiseerde artsen, psychologen, kinesitherapeuten, osteopaten, chiropractors, 

ergotherapeuten, logopedisten, …) stelselmatig uitgenodigd om zich te laten vaccineren. 

Voor de vaccinatie van mensen die werken in de eerstelijnszorg werd besloten om beginnen met de 

huisartsen, tandartsen, thuisverpleegkundigen en verleners van thuiszorg. 

Aangezien we afhankelijk zijn van de levering van de vaccins, nodigen we niet iedereen in een keer 

uit. Bovendien starten we binnen deze groep met de oudsten. Daarna zullen we stelselmatig jongere 

personen uitnodigen. 

Je zal dus per brief en/of mail instructies ontvangen waarmee je je afspraak kan reserveren, in 

functie van zowel de levering van de vaccins als je leeftijd. Vergeet niet je gegevens te updaten op 

het UPPAD-, eHealth- of MyRIZIV-platform en kijk ook in je spamfolder.  

 

22. Ik werk in de eerstelijnszorg in het Brussels Gewest, maar woon 

in Vlaanderen of Wallonië. Welke regeling is op mij van toepassing? 

(update 22/02/2021) 
 

Voor de eerstelijnszorgwerkers worden uitnodigingen verstuurd op basis van de gegevens in UPPAD.  

Voor de ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen:  

Als je in Brussel werkt, is het mogelijk dat je werkgever je uitnodigt om je op het werk te laten 

vaccineren. In dat geval zal je vaccinatie plaatsvinden in het Brussels Gewest, ook als je in Vlaanderen 

of Wallonië woont. 

 

https://coronavirus.brussels/vaccination-menu/
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23. Ons rust- en verzorgingstehuis heeft vaccins over die moeten 

opgebruikt worden. Wat kunnen we ermee doen? (update 

22/02/2021) 
 

Volg de richtlijnen voor niet gebruikte vaccins. 

 

24. Vanaf welk e-mailadres worden de uitnodigingen verstuurd? 

(update 22/02/21) 

 

Alle uitnodigingen worden verstuurd vanaf het e-mailadres noreply@doclr.be. 

 

25. Ik ben arts en werd al gevaccineerd in een rust- en 

verzorgingstehuis, maar krijg toch nog een uitnodiging. Wat nu? 

(update 22/02/21) 

 

Gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen. Daarna mag je de uitnodiging negeren. Vergeet echter 

niet je vaccinatie te registreren in VaccinNet.  

Via de uitnodigingslink naar het platform kan je ook aangeven dat je al gevaccineerd bent. Klik 

daarvoor op de knop 'ik ben reeds gevaccineerd'. 

 

26. Wat is UPPAD? (update 22/02/2021) 
 

UPPAD is het unieke toegangspunt voor al het zorgpersoneel waarmee kan worden nagegaan welke 

gegevens bij de verschillende autoriteiten (RIZIV, Cobrah, …) geregistreerd staan. 

 

27. Welke termijn zit er tussen twee vaccindoses (twee prikken)? 

(update 22/02/2021)  
 

Dat hangt af van het vaccin: 

• Pfizer: 3 weken 

• Moderna: 4 weken 

mailto:noreply@doclr.be
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• AstraZeneca: 12 weken 

 

28. Hoe zit het met de vaccinatie van personeel in de (collectieve) 

zorg zonder RIZIV-nummer of zonder registratie in UPPAD? (update 

22/02/2021)  
 

Voor de lijsten van prioritair zorgpersoneel in de eerstelijnszorg dat niet in UPPAD staat 

(psychologen, podologen,…), zal er een procedure komen zodat de federaties, organisaties,… zelf 

gegevens kunnen opladen in de uitnodigingsdatabank. 

 

29. Hoe werkt een coronavaccin? (update 22/02/2021)  
 

Dat wordt eenvoudig uitlegd in de infographic in bijlage, deel ‘Hoe werkt een coronavaccin?’. 

 

30. Welke vaccins zijn er? (update 22/02/2021) 
 

Dat wordt eenvoudig uitgelegd in de infographic in bijlage, deel ‘Er zijn drie soorten vaccins’. 

 

31. Is een coronavaccin verplicht? (update 22/02/2021) 
 

Neen, het coronavaccin is niet verplicht.* 

32. Hoeveel kost het coronavaccin? (update 22/02/2021)  
 

Het coronavaccin is gratis. 

 

33. Als ik al Covid heb gehad, moet ik dan nog gevaccineerd 

worden? (update 22/02/2021) 
 

Er kan vandaag niet worden bevestigd dat iemand die al in contact is gekomen met Covid-19 ook 

immuun blijft voor de ziekte, en voor hoe lang. Wat wel zeker is, is dat er herinfecties worden 

gemeld. Bovendien is het praktisch onhaalbaar om bij iedereen na te gaan of hij/zij antilichamen 

tegen Covid-19 in het bloed heeft, en of dus een vaccinatie aangewezen is.  
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We raden iedereen dus aan om zich te laten vaccineren. 

 

34. Wat als ik bijwerkingen krijg? (update 22/02/21) 
 

Voor het coronavaccin is er een speciaal Europees bewakingssysteem opgezet. Zo kunnen we snel 

ingrijpen als dit nodig is. 

Krijg je na vaccinatie last van bijwerkingen die al dan niet in de bijsluiter staan vermeld? Dan kan je 

dit melden aan het FAGG. Dat kan via https://www.fagg.be/nl/bijwerking of via je huisarts of 

verzorgers. 

Experts van het FAGG evalueren die bijwerkingen. Dergelijke bevindingen worden ook wereldwijd 

gedeeld. Door de gegevens op grote schaal bijeen te brengen, worden eventuele signalen sneller 

ontdekt. 

 

35. Ik heb twee uitnodigingen ontvangen, hoe kan dat? (update 

22/02/2021) 
 

Voor de uitnodigingen werken we met het nieuwe federale uitnodigings- en reservatiesysteem. Dat is 

rechtstreeks gekoppeld aan verschillende databanken zoals het rijksregister, UPPAD, Cobrah,... We 

gebruiken altijd de laatste geregistreerde gegevens.   

De uitnodigingsprocedure verloopt volgens volgende stappen:  

1. Het federaal agentschap maakt een uittreksel van de prioriteiten uit de verschillende 

databanken  

2. Deze gegevens worden in het uitnodigingssysteem geüpload. 

3. De digitale uitnodigingen worden verstuurd. 

4. De uitnodigingsbrieven worden verstuurd (na downloaden van gegevens door de drukker). 

5. Mensen kunnen een afspraak maken op het platform via een link en/of een unieke 

persoonlijke code. 

Door wijzigingen aan het reservatiesysteem zou het kunnen dat sommige uitnodigingen dubbel 

werden verstuurd. We liepen liever dit risico dan dat we riskeerden om bepaalde mensen niet uit te 

nodigen. 

Is deze situatie op jou van toepassing en heb je twee uitnodigingen gekregen, gebruik dan steeds de 

meest recente versie die je hebt ontvangen. 

 

https://www.fagg.be/nl/bijwerking
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36. Ik ben zwanger of wil zwanger worden. Kan vaccinatie mijn 

vruchtbaarheid of de gezondheid van mijn kind schaden? (update 

22/02/2021) 
 

De studies van Pfizer, Moderna en AstraZeneca uitgevoerd bij dieren tonen geen directe of indirecte 

schadelijke gevolgen op de voortplanting.  

Zwangerschap is niet noodzakelijk een contra-indicatie. Als je wil, kan je dus vaccinatie bespreken 
met je huisarts of gynaecoloog om een specifieke kosten/baten analyse op te maken. 
 
Als je zwanger wil worden, raden we uit voorzorg aan om je zwangerschapswens uit te stellen tot 
twee maanden na je vaccinatie. 

37. Wat zijn de bijwerkingen van de Covid-19 vaccins? (update 

22/02/2021)  
 

Zoals bij ieder vaccin kunnen er enkele ongewenste bijwerkingen optreden. De gebruikelijke 

bijwerkingen zijn dezelfde als die van heel wat andere vaccins: 

- Lokale bijwerkingen: pijn op de plaats van de inspuiting, roodheid, zwelling.  

- Algemene bijwerkingen: koorts, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid, diarree.  

Het zou kunnen dat je allergisch bent aan een van de bestanddelen van het vaccin en dat er een 

allergische reactie optreedt (huiduitslag, ademhalingsmoeilijkheden, …), hoewel dit uiterst zeldzaam 

is (11/1.000.000). Dit kan zich ook voordoen bij andere vaccins.  

In dat geval spreken we over het risico op ernstige bijwerkingen. Het is belangrijk dat je weet dat 

zulke ernstige bijwerkingen in minder dan 0.5% van de gevallen voorkomen en dat ze vaak geen 

enkel gevolg hebben als ze tijdig en adequaat behandeld worden. Om die reden staan de 

vaccinatiecentra onder medisch toezicht en werd het nodige materiaal voorzien. 

Er is vastgesteld dat er meer reacties zijn op de tweede dosis, dat mensen ouder dan 55 minder risico 

hebben op bijwerkingen en dat de meeste bijwerkingen licht tot gematigd zijn en snel verdwijnen 

(bijna 90% gedurende de eerste week).  

Het FAGG publiceert wekelijks een cumulatief overzicht van de gemelde bijwerkingen ten gevolge 

van de toediening van een Covid-19-vaccin. Alle gerapporteerde bijwerkingen worden hierin 

opgenomen, om na te gaan of er al dan niet een verband is met de vaccinatie. Je kan dit overzicht 

raadplegen in de berichtgeving van het FAGG. 

 

38. Zal vaccinatie de maatregelen m.b.t. afstand en hygiëne 

opheffen? (update 22/02/2021) 
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Vaccinatie zal er niet voor zorgen dat we in één ruk alle vrijheden gaan kunnen herwinnen. Jezelf 

beschermen door de maatregelen i.v.m. afstand en hygiëne (maar ook verluchting) na te leven, zal 

nog enige tijd van cruciaal belang blijven en dit om meerdere redenen: 

• het vaccin beschermt niet onmiddellijk na toediening; 

• de hele bevolking zal niet meteen gevaccineerd zijn; 

• de duur van de bescherming werd nog niet wetenschappelijk vastgesteld; 

• hoewel iemand die gevaccineerd werd beter beschermd is tegen het virus, weten we nog 

niet goed in welke mate hij/zij het virus nog kan overdragen aan anderen die nog niet 

gevaccineerd zijn. 

Er wordt nog verder onderzocht hoe besmettelijk iemand is die gevaccineerd werd. 

 

39. Wie komt in aanmerking voor een vaccin? (update 22/02/2021) 
 

Iedereen die ouder is dan 18, een BIS-nummer of INSZ-nummer heeft en gedomicilieerd is in België 

komt in aanmerking. Voor wie niet aan deze voorwaarden voldoet (bijvoorbeeld daklozen, 

transmigranten, …), wordt nog aan oplossingen gewerkt samen met de actoren op het terrein. 

 

40. Ik werk voor een Europese instelling of ik ben gepensioneerd 

ambtenaar van een Europese instelling. Zorgen de Belgische 

autoriteiten voor mijn vaccinatie? (update 22/02/2021)  
 

• Ik ben een gepensioneerd Europees ambtenaar:  

Als je in België gedomicilieerd bent, zullen de Belgische autoriteiten je uitnodigen voor 

vaccinatie. 

• Ik werk als Europees ambtenaar:  

De EU regelt jouw vaccinatie en die van je gezin. 

• Ik werk als ambtenaar voor Eurocontrol: 

De EU regelt jouw vaccinatie en die van je gezin. 

 

41. Ik word dit jaar 18 of 65. Binnen welke doelgroep val ik dan? 

(update 22/02/2021) 

 

Je doelgroep wordt bepaald op basis van de leeftijd die je aan het einde van dit jaar zal hebben. 
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42. Ik ben in het buitenland gedomicilieerd, maar verblijf 

momenteel op mijn tweede verblijfplaats, in België. (update 

22/02/2021) 
 

Je wordt voorlopig niet opgenomen in de te vaccineren doelgroepen. 

43. Wat als ik me niet wil laten vaccineren? (update 26/02/2021) 
 

Je laten vaccineren wordt sterk aangeraden, maar is niet verplicht. Via de uitnodigingsmail kan je 

aangeven dat je geen vaccinatie wenst. Let wel op: als je nadien van mening verandert, verlies je 

mogelijks je prioriteit in de fasering. Je zal dan met andere woorden pas gevaccineerd worden in fase 

2, samen met de rest van de bevolking. 

44. Waar vind ik meer informatie? (update 22/02/21)  
 

Als je op zoek bent naar extra informatie, kan je daarvoor terecht op deze nuttige websites: 

• www.coronavirus.brussels 

• www.info-coronavirus.be  

• www.vaccination-info.be 

• www.sciensano.be  

• www.laatjevaccineren.be  

• www.jemevaccine.be 

• www.afmps.be 

• www.fagg.be 

• www.iriscare.brussels/nl/professionals/covid-19-coronavirus-2/richtlijnen-voor-de-door-de-

ggc-erkende-en-gesubsidieerde-residentiele-en-niet-residentiele-diensten/ 

http://www.coronavirus.brussels/
http://www.info-coronavirus.be/
http://www.vaccination-info.be/
http://www.sciensano.be/
http://www.laatjevaccineren.be/
http://www.jemevaccine.be/
http://www.afmps.be/
http://www.fagg.be/
http://www.iriscare.brussels/nl/professionals/covid-19-coronavirus-2/richtlijnen-voor-de-door-de-ggc-erkende-en-gesubsidieerde-residentiele-en-niet-residentiele-diensten/
http://www.iriscare.brussels/nl/professionals/covid-19-coronavirus-2/richtlijnen-voor-de-door-de-ggc-erkende-en-gesubsidieerde-residentiele-en-niet-residentiele-diensten/

