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Deze tekst is ter beschikking in meerdere talen: Frans, Engels, 
Arabisch, Turks, Spaans, Italiaans, Roemeens, Pools, Portugees 
en Duits.
This letter is available in several other languages: English, Dutch, 
Arabic, Turkish, Spanish, Italian, Romanian, Polish, Portuguese 
and German.
https://coronavirus.brussels/nl/communicatiemateriaal/
communicatiemateriaal-vaccinatie/communicatiemateriaal-
vaccinatie-particulieren/

Beste  <Voornaam> <naam>

Ervaart u vaccinatietwijfel?  

Novavax is een zogenaamd “sub unit” proteïnevaccin. Wat houdt dit precies in? 

Of heeft u besloten zich niet te laten vaccineren?  

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie heeft als gezondheidsadministratie van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en als verantwoordelijke voor de bestrijding van de corona-
pandemie een aantal belangrijke informaties en adviezen voor elk van u. 

Het betreft een vaccin dat geen reacties vertoont en geen volledige virusdeeltjes bevat maar slechts 
één of meerdere gezuiverde of semi-gezuiverde eiwitten waarbij alle andere viruscomponenten 
werden verwijderd. Het bevat enkel kleine deeltjes die het coronavirus Spike-eiwit nabootsen, 
waartegen het lichaam vervolgens antilichamen zal aanmaken. 

Zelfs al is vandaag wetenschappelijk vastgesteld dat vaccins die gebruikmaken van de 
mRNA-techniek volkomen veilig en effectief zijn, kan Novavax een alternatief zijn voor twijfelaars. 

Wellicht bent ook u meer vertrouwd met dit nieuwe type vaccin van Novavax omdat het gemaakt 
is met behulp van de traditionele techniek.  Vaccins tegen hepatitis B, kinkhoest, pneumokokken-
ziekte, Japanse encefalitis, rabiës (hondsdolheid) en sommige vaccins tegen influenza (griep) zijn 
vaccins die met een gelijkaardige traditionele techniek werden ontwikkeld als het Novavax vaccin. 

Dit type Covid-19 vaccin was eerder nog niet beschikbaar omdat de ontwikkelingsfase ervan meer 
tijd in beslag neemt dan de ontwikkelingsfase van mRNA vaccins zoals de vaccins van Pfizer & 
Moderna. 

U ervaart vaccinatietwijfel?  

Met de veelheid aan informatie die circuleerde via tal van media waaronder ook veel “fake news” 
(valse geruchten), hebben wij er begrip voor dat sommige personen tot dusver geen beslissing 
konden nemen inzake Covid-19 vaccinatie. Om die reden informeren wij u graag over de meest 
recente wetenschappelijke inzichten om u te helpen een beslissing te nemen.  

Dit nieuwe vaccin van Novavax genaamd Nuvaxovid werd op 20 december 2021 goedgekeurd 
door het Europees Geneesmiddelenbureau als vaccin tegen Covid-19 vaccinatie voor gebruik in 
Europa en dit voor personen vanaf de leeftijd van 18 jaar. 

Vanaf 1 maart is er een nieuw type vaccin beschikbaar. Dit vaccin werd ontwikkeld op basis 
van  de traditionele en dus meer vertrouwde techniek,  die in het verleden ook reeds voor 
andere vaccins gebruikt werd. 
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Wetenschappelijk voortschrijdend inzicht. 

Wenst u zich te laten vaccineren? 

Het vaccin Novavax is beschikbaar vanaf 1 maart. Dit nieuwe vaccin is enkel beschikbaar in de 
volgende 4 vaccinatiecentra: Anderlecht, Molenbeek, Pacheco of Vorst.

Gezien de voorraad voor dit vaccin eerder beperkt is, raden wij u aan om niet te lang te wachten 
indien uw dit vaccin wenst. 

Vaccineren is mogelijk zonder afspraak (behalve in het Militair Hospitaal Koningin Astrid). 

Indien gewenst, kan u toch een afspraak maken via het platform Bru-Vax of via het call center 
02/214.19.19 dat bereikbaar is van maandag tot vrijdag van 09.00 u. tot 17.30 u. en op zaterdag 
en zondag van 10.00 u. tot 17.30 u.

Als uw twijfel aanhoudt ondanks deze inzichten, raden wij u aan om u bij het nemen van een 
beslissing te laten bijstaan door een medisch geschoold persoon. Wend u tot personen die u 
ook in andere omstandigheden zou vertrouwen, als het op uw gezondheid aankomt zoals 
bijvoorbeeld uw huisarts of apotheker.  U kan ook gratis bellen naar het nummer 1730, waar 
een arts u steeds te woord kan staan. 

Personen die eerder nog niet gevaccineerd waren omdat ze allergisch waren aan coronavaccins 
die eerder beschikbaar waren en personen vanaf de leeftijd van 50 jaar krijgen voorrang om zich 
te laten vaccineren met dit nieuwe Novavax vaccin. 

 Het is wetenschappelijk onomstotelijk bewezen dat het coronavirus u ernstig ziek kan 
maken op korte en lange termijn (Covid Long) en de gevolgen van deze ziekte nog ernstiger 
zijn bij niet gevaccineerde personen, kwetsbare personen en personen met onderliggende 
aandoeningen (personen met overgewicht, suikerziekte, hart- , vaat-, long- en nieraandoeningen,…). 

 Momenteel is er minder viruscirculatie en kan men de coronamaatregelen progressief 
versoepelen. Dit is mogelijk omdat het besmettingsgevaar afnam voor het grootste gedeelte 
van de bevolking dat zich eerder wel liet vaccineren. Vaccinatie ligt dus aan de basis van deze 
herwonnen vrijheid. Toch is het belangrijk om waakzaam te blijven, en dit allermeest indien u 
een niet gevaccineerd of kwetsbaar persoon bent of met kwetsbare personen in contact komt. 

 Omdat steeds meer mensen zich momenteel beroepen op het resultaat van zelftesten, 
en er steeds minder PCR testen worden afgenomen zal het virus veel eerder onopgemerkt 
circuleren. Ook is de opkomst van nieuwe varianten nog niet uitgesloten. Om die reden is het 
momenteel nog belangrijker dat de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk reikt en iedereen 
maximaal beschermd is. Enkel zo maken we het meest kans om een nieuwe piek in de 
pandemie te voorkomen en de gewone medische zorg niet opnieuw te ondermijnen.  

 Momenteel is 61,9 % van de totale wereldbevolking reeds gevaccineerd met minstens 1 
dosis van het Covid-19 vaccin. Er werden in totaal al meer dan 10,4 biljoen dosissen toegediend 
en dit aan personen vanaf de leeftijd van 5 jaar. Er is heden dus voldoende wetenschappelijk 
bewijs voorhanden dat alle eerder goedgekeurde Covid-19 vaccins veilig en doeltreffend zijn. De 
bijwerkingen van vaccinatie die tot dusver opgetekend werden, zijn verwaarloosbaar in vergelijking 
met de schade die het coronavirus kan veroorzaken. Het voordeel van vaccinatie is groter, dan het 
mogelijke nadeel. Vaccinatie blijft wetenschappelijk aanbevolen. 
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Vaccinatie is gratis en vrijwillig.

U kan gebruik maken van gratis publiek transport van en naar uw vaccinatieafspraak. 
Indien u dat wenst kan u dit aangeven op het moment dat u een afspraak maakt. 

Hou er rekening mee dat het aantal vaccinatiepunten in de nabije toekomst zal afnemen 
en u vandaag nog gemakkelijk een vaccinatiepunt zal vinden in uw nabije omgeving. 

Wij hopen dat de informatie in deze brief u zal helpen bij het maken van uw keuze. 

Met vriendelijke groet, 

Nathalie Noël  
Leidend Ambtenaar  
Diensten van het verenigd College - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 

Blijf de hygiënemaatregelen nog een ruime tijd goed volgen. Er is nog steeds 
viruscirculatie en besmettingsgevaar in ons land. Blijf in de nabije toekomst ook alert voor 
informatie omtrent de eventuele opkomst voor nieuwe (meer ziekmakende) varianten. 

Het is voor iedereen, maar meer nog voor u, belangrijk dat u een zo gezond 
mogelijke levensstijl hanteert. Covid-19 kan ook ernstige gevolgen hebben voor 
personen die jong, sterk en gezond zijn ook al leert de ervaring ons dat personen met 
overgewicht of onderliggende aandoeningen meer kans hebben op ernstige gevolgen ten 
gevolge van Covid-19. Het is dus belangrijk wanneer u besloten heeft om u niet te laten 
vaccineren dat u waakzaam blijft over uw goede gezondheid. Eet gezond, beweeg 
regelmatig, vermijd overgewicht en ga als u zich niet lekker voelt, wat sneller naar uw 
huisarts. 

Hou er ook rekening mee dat wanneer u naar het buitenland reist dat u rekening dient 
te houden met het coronabeleid dat geldt in het land waarheen u wenst af te reizen. In 
vele landen gelden beperkingen voor niet gevaccineerde personen. Informeer u dus goed 
alvorens  u reisplannen maakt.  

Beslist u alsnog om u niet te laten vaccineren ondanks dat vaccinatie wetenschappelijk 
aanbevolen blijft? 

Dan raden wij u stellig het volgende aan: 

Uw persoonsgegevens werden enkel benut door de bevoegde overheden en verwerkers van deze uitnodiging tot vaccinatie in het kader 
van het Koninklijk Besluit van 24 december 2020 betreffende de registratie en verwerking van gegevens met betrekking tot vaccinaties 
tegen Covid-19. 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie- Belliardstraat 71, bus 1 - 1040 Brussel 

Aanvullende wetenschappelijk betrouwbare informatie over het coronavirus kan u vinden op de 
volgende websites:
www.coronavirus.brussels - www.laatjevaccineren.be - www.info-coronavirus.be/nl/

De openingsuren van de vaccinatiecentra zijn te vinden op: 

https://coronavirus.brussels/nl/vaccinatie-covid-menu/waar-kan-ik-me-laten-vaccineren/
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