OMZENDBRIEF
Informatie betreffende het herhaalvaccin COVID-19 voor het personeel in de door de
Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie goedgekeurde en gesubsidieerde verpleeghuizen,
verpleeg- en verzorgingshuizen, assistentiewoningen en serviceflats.

Achtergrond
De voornaamste objectieven van de vaccinatiecampagne tegen Covid-19 zijn het beschermen van
risicogroepen en het bereiken van een groepsimmuniteit bij de bevolking om zo de verspreiding van
het coronavirus te voorkomen. Vaccinatie kan voorkomen dat je ernstig ziek wordt en levens redden.
Het is dus heel belangrijk om je te laten inenten. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je omgeving.
Als einddoel stellen we de terugkeer naar een normaal leven.

Huidige context.
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.

Waarom wordt een herhaalvaccin aangeboden aan zorgverleners?
Uit wetenschappelijk voortschrijdend inzicht is gebleken
-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
gevaar brengen.
-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 de individuele
immuniteit en groepsbescherming.
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Welke zorgverleners komen in deze fase in aanmerking voor een herhaalvaccin?

De Interministeriële Conferentie (CIM) Volksgezondheid heeft op 30 oktober 2021 beslist om
behoudens aan kwetsbare personen ook een bijkomende dosis van het vaccin (of herhaalvaccin) aan
te bieden aan het volledige personeel, de zelfstandigen en stagiairs en studenten ouder dan 18 jaar
werkzaam in rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen, service-residenties en residentiële gebouwen
die diensten aanbieden (assistentiewoningen en serviceflats).

Welke vaccins worden gebruikt als herhaalvaccin?
Het vaccin van Pfizer zal worden ingezet als herhaalvaccin.

Hoeveel tijd moet er zijn tussen de laatste dosis verkregen van een eerder toegediend vaccin en de
herhaaldosis van een mRNA vaccin?

Laatst verkregen vaccin (unidose of tweede Te respecteren tijdsinterval vooraleer het
dosis)
herhaalvaccin toe te dienen
Johnson & Johnson (unidose)
4 maanden
Astra Zeneca
4 maanden
Pfizer
6 maanden
Moderna
6 maanden
Kan een herhaalvaccin van het Covid-19 vaccin toegediend worden samen met het klassieke
griepvaccin?
Ja. Uit wetenschappelijke oogpunt kunnen beide vaccins (Covid-19 + Influenza) simultaan worden
toegediend. Bij voorkeur zal men het coronavaccin in de rechterarm toedienen en het griepvaccin in
de linkerarm zodat eventuele nevenwerkingen gemakkelijk kunnen gecontroleerd worden.

Waar vindt de vaccinatie plaats voor de doelgroep gespecifieerd in deze omzendbrief?
Binnen de desbetreffende collectiviteit.

Wie zal deze vaccinatie uitvoeren?
De arbeidsgeneesheer.
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Voorbereiding van de herhaalvaccinatie
Deze vaccinatiefase met herhaalvaccins gaat van start na ontvangst van de omzendbrief.
De arbeidsgeneesheer verbonden aan uw instelling zal met u contact opnemen om deze
vaccinatieronde te organiseren. Uiteraard kan u ook zelf contact opnemen met de verantwoordelijke
arbeidsarts van uw collectiviteit met betrekking tot de voorbereiding van deze vaccinatieronde.
Te voorbereiding is het belangrijk dat de verantwoordelijke van de collectiviteit in samenwerking met
de CRA/referentiearts de vereiste informaties verzamelt voor de arbeidsarts.
De arbeidsarts is de enige persoon die verantwoordelijk is voor de organisatie van deze
vaccinatieronde in uw collectiviteit en zal ook de bestellingen van vaccins en registraties van
vaccinaties voor uw instelling ter harte nemen.
Indien u nog vragen heeft na uw onderhoud met de verantwoordelijke arbeidsarts kan u contact
opnemen per mail: vacci-hyg@ccc.brussels.
Vaccinatiemateriaal
Het materiaal dat eerder werd aangeleverd voor de inenting 3e dosis van bewoners zou normaal gezien
voldoende moeten zijn om ook het herhaalvaccin toe te dienen aan het personeel. Niettegenstaande
is het in uitzonderlijke, dringende gevallen nog mogelijk vaccinatiemateriaal aan te vragen op volgend
adres: facility@iriscare.brussels.

Wij danken u opnieuw voor uw bereidwillige medewerking in deze volgende fase van onze
vaccinatiecampagne.

Nathalie Noël
Leidend Ambtenaar
Diensten van het Verenigd College
van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
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Leidend Ambtenaar
Iriscare
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