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INSTRUCTIES & PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR DE ORGANISATIE VAN DE HERHAALVACCINATIE 

VOOR ZORGVERLENERS IN COLLECTIVITEITEN & ZIEKENHUIZEN.  

Introductie  

 De incidentie van COVID-19 infecties in de bevolking en het aantal gehospitaliseerde COVID-19 

patiënten neemt opnieuw toe. De 4e golf is een feit en wederom lopen kwetsbare personen 

meer kans op besmetting en staat de zorgsector opnieuw onder druk. In deze context is het erg 

belangrijk om het zorgsysteem in stand te houden en de virusoverdracht binnen de zorgsector 

zo laag mogelijk te houden. Kwetsbare en hulpbehoevende personen moeten van veilige zorg 

kunnen blijven genieten en onze onmisbare zorgverleners die in contact komen met patiënten 

moeten in alle veiligheid hun functie kunnen blijven uitoefenen 

 

 Uit recent wetenschappelijk voortschrijdend inzicht is gebleken  

 

o dat bij kwetsbare personen de effectiviteit van vaccins afneemt naarmate de tijd verstrijkt. 

Wanneer men zich in een collectiviteit bevindt, kan een eventuele cluster deze personen in het 

bijzonder in het gevaar brengen.  

o dat een extra dosis van een mRNA vaccin (momenteel Pfizer of Moderna) kan zorgen voor een 

betere bescherming. Deze extra dosis helpt het immuunsysteem te versterken en verhoogt 

zowel de individuele immuniteit als de groepsbescherming.  

Om die reden werd door de Interministeriële Conferentie (CIM) Volksgezondheid op 30 oktober 2021  

beslist om behoudens de kwetsbare groepen ook het zorgpersoneel inclusief stagiairs en studenten 

ouder dan 18 jaar een booster- of herhaalvaccin aan te bieden.  

 

Wie komt in aanmerking voor deze herhaaldosis voor zorgpersoneel?  

 Alle personeelsleden van en zelfstandigen werkzaam in rusthuizen, rust- en 

verzorgingstehuizen, service-residenties en residentiële gebouwen die diensten aanbieden 

(assistentiewoningen en serviceflats) inclusief stagiairs en studenten ouder dan 18 jaar* 

 Alle personeelsleden van en zelfstandigen werkzaam in ziekenhuizen en psychiatrische 

ziekenhuizen die in contact komen met patiënten inclusief stagiairs en studenten ouder dan 

18 jaar  

Alle zorgverleners in de eerstelijnszorg (inclusief hun stagiairs ouder dan 18 jaar) die zijn 

opgenomen zijn in de CoBRHA databank** 

 Alle personen tewerkgesteld in de thuiszorg (inclusief hun stagiairs ouder dan 18 jaar)  

 

*Inclusief vrijwilligers  

** CoBRHA = Common Base Registry for HealthCare Actor is de gemeenschappelijke database van de openbare instellingen 

die bevoegd zijn voor de erkenning van de actoren in de gezondheidszorg in België. 
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Wanneer start deze vaccinatiecampagne?  

Bestellingen voor deze vaccinatiecampagne waarbij zorgverleners een Covid-19 herhaalvaccin kunnen 

toegediend krijgen, kunnen geplaatst worden meteen na ontvangst van dit document. Indien reeds 

dosissen beschikbaar zijn in de collectiviteit of bij de arbeidsgeneesheer, kan de vaccinatie reeds 

opgestart worden. 

Zorgverleners in de eerste lijn, tewerkgesteld buiten rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, service-

residenties en residentiële gebouwen die diensten aanbieden (assistentiewoningen en serviceflats), 

ziekenhuizen en psychiatrische ziekenhuizen, zullen persoonlijk uitgenodigd worden vanaf 22 

november.  

 

Welke vaccins worden ingezet als herhaalvaccin?  

Voor de herhaalvaccinatie in collectiviteiten zullen enkel mRNA vaccins van Pfizer BioNTech 

(Comirnaty) en Moderna (Spikevax) worden gebruikt en dit als volgt:  

Voor alle personeelsleden van en zelfstandigen werkzaam in rusthuizen, rust- en 

verzorgingstehuizen, service-residenties en residentiële gebouwen die diensten aanbieden 

(assistentiewoningen en serviceflats) inclusief stagiairs en studenten ouder dan 18 jaar zal het vaccin 

van PFIZER  worden ingezet als herhaalvaccin.  

Voor personeelsleden van en zelfstandigen werkzaam in ziekenhuizen en psychiatrische 

ziekenhuizen die in contact komen met patiënten inclusief stagiairs en studenten ouder dan 18 jaar 

zal het vaccin van PFIZER of het vaccin MODERNA worden ingezet als herhaalvaccin.  

 

Welke dosissen worden toegediend voor de herhaalprik?  

Van het Pfizer BioNTech vaccin worden steeds volledige dosissen toegediend als herhaalvacccin. 

Van het Moderna vaccin worden uitsluitend HALVE DOSISSEN toegediend als herhaalvaccin, behalve 

bij immuungecompromitteerden. Zij dienen een volledige dosis van het Moderna vaccin toegediend 

te krijgen, gezien een derde dosis onderdeel uitmaakt van hun basisvaccinatie-schema.   

Voor meer info ivm dosering Moderna vaccin (Spikevax): 
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-
vaccine-moderna-epar-product-information_nl.pdf 
 

Algemene protocollen en informaties voor vaccinatie zijn hier terug te vinden:  
 
Ziekenhuizen: https://coronavirus.brussels/nl/communicatiemateriaal/communicatiemateriaal-
vaccinatie/communicatiemateriaal-gezondheidszorg-2/vaccinatie-covid-ziekenhuizen/  
 
Rusthuizen en rust- en verzorgingstehuizen: 
https://coronavirus.brussels/nl/communicatiemateriaal/communicatiemateriaal-
vaccinatie/communicatiemateriaal-gezondheidszorg-2/vaccinatie-covid-rust-verzorgingstehuizen/ 
 
 
 
 
 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_nl.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/spikevax-previously-covid-19-vaccine-moderna-epar-product-information_nl.pdf
https://coronavirus.brussels/nl/communicatiemateriaal/communicatiemateriaal-vaccinatie/communicatiemateriaal-gezondheidszorg-2/vaccinatie-covid-ziekenhuizen/
https://coronavirus.brussels/nl/communicatiemateriaal/communicatiemateriaal-vaccinatie/communicatiemateriaal-gezondheidszorg-2/vaccinatie-covid-ziekenhuizen/
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Hoeveel tijd moet er zijn tussen de laatste dosis verkregen van een eerder toegediend vaccin en de 
herhaaldosis van een mRNA vaccin?  
 
Het tijdsinterval is afhankelijk van het vaccin dat men eerder toegediend kreeg zoals hieronder 

toegelicht:  

Laatst verkregen vaccin (unidose of tweede 
dosis)  

Te respecteren tijdsinterval vooraleer het 
herhaalvaccin toe te dienen 

Johnson & Johnson (unidose) 4 maanden 

Astra Zeneca  4 maanden 

Pfizer 6 maanden 

Moderna 6 maanden  

 

Hoe en wanneer dient u de vaccins voor herhaalvaccinatie te bestellen?  

De vaccins voor de herhaalvaccinatie bij zorgverleners kunnen besteld worden meteen na ontvangst 

van dit document.   

De medisch verantwoordelijke of arbeidsarts kan een bestelling plaatsen voor een levering (delivery) 

en moet het aantal nodige vials bestellen. Indien u verantwoordelijk bent voor meerdere 

collectiviteiten, vragen wij met aandrang om de bestellingen en leveringen zoveel mogelijk te 

groeperen.  

Indien een nalevering moet gebeuren omwille van gespreide vaccinatiemomenten, dan streven wij 

naar een nalevering na ten vroegste 3 weken.   

Betreft Pfizer: er kunnen 6 dosissen uit 1 vial  van Pfizer gehaald worden.  

Betreft Moderna: er kunnen 20 tot 24 halve dosissen uit 1 vial van Moderna gehaald worden.  

Bestel de vaccins tijdig en dit minstens 7 dagen voor de levering via htts://moborg.brussels.doctena.be 

Login gegevens zijn vereist. Indien u hierover nog niet beschikt kan u hiervoor een passwoord 

aanvragen via mail bij  vacci-hyg@ccc.brussels.  

 

Hoe zullen de vaccins geleverd worden? 

Medista zal verantwoordelijk zijn voor het transport van de vaccins. Leveringen bij de 

arbeidsgeneeskundige dienst gebeuren gegroepeerd op het adres van de dienst.  Leveringen in 

ziekenhuizen gebeuren rechtstreeks aan de ziekenhuizen, volgens de reeds bestaande modaliteiten. 

De vials zijn tot maximaal 30 dagen na ontdooiing houdbaar op voorwaarde dat ze ongeopend op 2°-

8° (koelkasttemperatuur) bewaard worden. De 30 dagen moeten worden gerekend vanaf het moment 

dat de vials ontdooid werden voor het transport.  

Controleer nauwkeurig het 'temperatuur log document' dat samen met de flacons geleverd wordt.  

De bestellingen moeten minstens 7 dagen op voorhand geplaatst worden. U zal vervolgens een 

bevestiging ontvangen per mail wanneer de vaccins geleverd zullen worden.   

Spuiten en naalden zullen samen met de vaccins aangeleverd worden.  

 

https://moborg.brussels.doctena.be/
mailto:vacci-hyg@ccc.brussels
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Wie is verantwoordelijk voor de organisatie van de herhaalvaccinatie in collectiviteiten? 

De arbeidsgeneesheer en/of medisch verantwoordelijke neemt de interne organisatie van het 

herhaalvaccin op zich binnen de collectiviteiten.  

Hoe moeten de vaccinaties geregistreerd worden?  

Na toediening dient ook de herhaaldosis correct in VaccinNet ingevuld te worden onder het VaccinNet-

ID van de arbeidsgeneeskundige dienst of medisch verantwoordelijke.   

Om een correcte opvolging van deze vaccinatiecampagne te kunnen doen, vragen wij een wekelijkse 

rapportering te voorzien van het aantal toegediende vaccins aan personeelsleden. Wij zullen u 

daarvoor een kort formulier en herinneringsmail bezorgen.  

Hoe worden huidige en nieuwe overschotten (residu-dosissen)  ingezet?  

Het is niet de bedoeling om dosissen verloren te laten gaan. Restanten van dosissen van mRNA vaccins 

kunnen toegediend worden aan nog niet gevaccineerde personen.   

o 1e en 2e volledige dosissen aan residenten, personeel, bezoekers  

o 3e dosis voor immuungecompromiteerde patiënten (halve of volledige dosissen volgens de 

instructies) 

o herhaaldosissen (halve of volledige dosissen volgens de instructies) aan MR/S-residenten,  65+ 

patiënten of personeelsleden die in aanmerking voor de herhaaldosis 

 
Heeft u nog vragen?  
Indien u bijkomende vragen heeft met betrekking tot de praktische modaliteiten dan kan u ons per 
mail contacteren: vacci-hyg@ccc.brussels. 
 
 
Wij danken u alvast voor alle reeds geleverde inspanningen tijdens de pandemie en voor uw 
bereidwillige medewerking tijdens deze fase van de vaccinatiecampagne.  
 
 

 

 

mailto:vacci-hyg@ccc.brussels

