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Brussel, 5 september 2022 

Circulaire aan de ziekenhuizen, huisartsen, apothekers en verpleegkundigen  

Betreft: Informatie en richtlijnen betreffende de COVID-19-vaccinatie voor de herfstbooster 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij willen wij u meer informatie verstrekken over de COVID-19-vaccinatiestrategie. 

Huidige context 

Om bescherming te bieden tegen een mogelijke besmettingsgolf komende winter, heeft de Interministeriële 

Conferentie (IMC) Volksgezondheid op basis van de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad en de 

Taskforce Vaccinatie besloten om vanaf begin september een COVID-19-herfstbooster aan te bieden.    

Recente wetenschappelijke studies tonen aan dat de doeltreffendheid van de COVID-19-vaccins in de loop van 

de tijd afneemt, vooral bij de meest kwetsbare personen. De immuniteit op peil houden is dus uiterst belangrijk 

om ernstige gezondheidsproblemen of een eventuele ziekenhuisopname door COVID-19 te voorkomen.   

Deze vaccinatiecampagne zal ook helpen om het aantal ziekenhuisopnames door COVID-19 te beperken en de 

druk op de ziekenhuizen te verminderen zodat de continuïteit van de gezondheidszorg gewaarborgd blijft en 

we - niet onbelangrijk - daarnaast ook nog een "normaal" sociaal, cultureel en economisch leven kunnen 

leiden.  Risicogroepen krijgen voorrang voor het verkrijgen van deze booster.  

 

HERFSTVACCINATIECAMPAGNE 

Wanneer begint de COVID-19-herfstcampagne? 

De herfstvaccinatiecampagne begint op 12 september 2022 voor prioritaire personen en dit uitsluitend op 

afspraak. Vanaf 1 oktober zal de herfstbooster beschikbaar zijn voor alle personen van 18 jaar en ouder. 

De HGR adviseerde om de prioritaire personen zo snel mogelijk en uiterlijk eind september 2022 te vaccineren. 

Aangezien de aangepaste vaccins pas op 12 september beschikbaar zullen zijn, werd de start van deze 

campagne aangepast aan deze datum. De herfstvaccinatie zal bescherming bieden voor de herfst-

/winterperiode, wanneer de epidemiologische context mogelijk kritieker is. De voorspellingen van de 

wiskundige modellen van het SIMID-consortium wijzen op een piek van het aantal infecties midden oktober en 

een piek van het aantal ziekenhuisopnames begin november. 

Gelijktijdige vaccinatie tegen griep/COVID-19 

De HGR beveelt de griepvaccinatie voor een aantal risicogroepen aan (zie advies nr. 9699 van de HGR) vanaf 

midden oktober. Gelijktijdige toediening van het COVID-19- en griepvaccin is mogelijk. De covid-19 

herfstbooster mag echter in geen geval alleen om deze reden worden uitgesteld. 

Tot wie richt de herfstbooster zich? 
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Prioritaire personen uitgenodigd per brief (afspraak mogelijk vanaf 12 september 2022): 

- Personen van 65 jaar en ouder  

- Personen van 50 jaar en ouder (waarbij specifiek de personen met risicofactoren worden uitgenodigd) 

- Personen van 18 jaar en ouder met verlaagde immuniteit en/of comorbiditeiten 

- Personen actief in de zorgsector 

Daarenboven worden zwangere vrouwen en personen opgenomen in bovenstaande categorieën die geen 

uitnodiging zouden hebben ontvangen, eveneens beschouwd als prioritair voor de herfstbooster.  

Niet prioritaire personen (vanaf 1 oktober 2022)  

Vaccinatie met de herfstbooster is mogelijk voor alle personen van 18 jaar en ouder, en dit op individuele en 

vrijwillige basis. De vaccinatie is voor iedereen beschikbaar, zonder discriminatie op grond van statuut of 

woonplaats. Niettegenstaande kunnen alleen personen die in Brussel wonen en een rijksregisternummer (INSZ 

of BIS) hebben, een afspraak maken via de Bruvax-website. Voor de anderen geldt dat zij zonder afspraak 

welkom zijn.  

Enkele preciseringen omtrent bijzondere gevallen:  

• Jongeren van 12-17 jaar die een primovaccinatie en een 1e boosterdosis met een zogenaamd ‘klassiek’ 

vaccin hebben gekregen, komen niet in aanmerking voor een herfstbooster. 

• Jongeren van 12-17 jaar die een primovaccinatie maar (nog) geen 1e boosterdosis hebben gekregen, 

kunnen de herfstbooster krijgen met een aangepast vaccin.  

• Personen die de afgelopen maanden al een 2e boosterdosis hebben gekregen (buiten de 

vaccinatiecampagne), worden ook uitgenodigd voor deze herfstbooster (met een te respecteren 

interval van minstens 3 maanden na de laatst verkregen dosis). 

Welke vaccins worden gebruikt voor de COVID-19-herfstcampagne? 

• Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15µg/15µg) 

• Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1 (momenteel niet beschikbaar) 

Waar vind ik de indicaties en bewaargegevens van de vaccins?  

De meest recente en bijgewerkte informatie voor elk type vaccin is beschikbaar op de website van het EMA: 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-

19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines  

  

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines
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Waarom aangepaste vaccins? 

De aangepaste vaccins zijn ontwikkeld om beter afgestemd te zijn op de circulerende SARS-CoV-2-varianten. De 

aangepaste vaccins kunnen de bescherming tegen verschillende varianten verbreden en zouden dus moeten 

helpen een optimale bescherming tegen COVID-19 te bieden naarmate het virus evolueert. 

Uit studies is gebleken dat de aangepaste vaccins die specifiek gericht zijn tegen de BA.1-subvariant een 

significante immuunrespons tegen Omicron BA.1 en tegen de oorspronkelijke SARS-CoV-2-stam kunnen 

opwekken bij eerder gevaccineerde personen. De aangepaste vaccins waren meer bepaald doeltreffender dan 

de oorspronkelijke vaccins in het opwekken van immuunrespons tegen de BA.1-subvariant. De waargenomen 

bijwerkingen van de aangepaste vaccins zijn vergelijkbaar met die van de oorspronkelijke vaccins en zijn over 

het algemeen mild en van korte duur. 

Wat als iemand geen volledig vaccinatieschema heeft? 

Als een persoon zijn primovaccinatie niet heeft voltooid (primovaccinatie in 1 dosis voor het vaccin van Johnson 

& Johnson en primovaccinatie in 2 dosissen voor de vaccins van Moderna, Pfizer en Novavax), moet het 

primovaccinatieschema eerst worden voltooid met een klassiek vaccin en kan minstens 3 maanden later een 

herfstbooster worden gegeven. 

Wat te doen als een persoon (nog) geen boosterdosis heeft gekregen? 

Indien een persoon zijn primovaccinatieschema heeft voltooid maar geen boosterdosis heeft gekregen, is het 

niet aangewezen een reeks boosterdoses toe te dienen, maar mag alleen de herfstbooster worden toegediend.  

Wat te doen als een persoon onlangs met Covid-19 besmet was ? 

Bovendien beveelt de HGR aan om een boostervaccinatie toe te dienen ongeacht de voorgeschiedenis van 

COVID-19-infectie (zie advies nr. 9721 van de HGR). Een minimum van 14 dagen na een positieve test of het 

einde van de symptomen is vereist. 
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COVID-19-VACCINATIE IN HET ALGEMEEN 

Vaccinatieplaatsen in Brussel (buiten de artsenpraktijken & thuis) 

Plaats Beschikbare vaccins Beschikbaarheid 

Vaccinatiecentrum 
Sint-Pieters-Woluwe 
& Vorst 

- Comirnaty 30µg (RTU) 
- Comirnaty Original/Omicron BA.1 

(15µg/15µg) (gebruiksklaar) 

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

Vaccinatiecentrum 
Molenbeek & Pacheco 

- Comirnaty 30µg (RTU) 
- Comirnaty Original/Omicron BA.1 

(15µg/15µg) (gebruiksklaar) 
- Comirnaty pediatrie 10µg (te 

verdunnen) 

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

Partnerapotheken 
- Comirnaty 30µg (RTU) 
- Comirnaty Original/Omicron BA.1 

(15µg/15µg) (RTU) 

https://upb-avb.be/nl/vaccinatie-in-de-
apotheek/ 

 

Vaccins voor primovaccinatie  

Farmaceutisch bedrijf Naam van het vaccin Beschikbaarheid 

Pfizer 

Comirnaty 30µg (RTU) Vaccinatiecentrum (VC), apotheken 

Comirnaty pediatrie 10µg (te verdunnen) VC Molenbeek en Pacheco & op aanvraag 

Comirnaty 30µg (te verdunnen) Alleen op aanvraag 

Moderna Spikevax 100µg® Alleen op aanvraag 

Janssen Jcovden® Alleen op aanvraag (tot eind september) 

Novavax Nuvaxovid® Momenteel niet beschikbaar 

AstraZeneca Vaxzevria® Niet langer beschikbaar 

 

Vaccins voor de herfstbooster 

Pfizer 
Comirnaty Original/Omicron BA.1 
(15µg/15µg) (RTU) 

Vaccinatiecentrum, apotheken 

Moderna 
Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 
(50µg/50µg) (RTU) 

Momenteel niet beschikbaar. Zal enkel ter 
beschikking zijn op aanvraag en dit ten 
vroegste eind september. 

 

Vaccins voor toekomstige camagnes (indien van toepassing) 

Pfizer Comirnaty Omicron BA.4. & BA.5 (RTU) 
Momenteel niet beschikbaar (onder 
voorbehoud van goedkeuring voor gebruik, 
beschikbaarheidsdatum ongekend)   

 

https://coronavirus.brussels/nl/vaccinatie-covid-menu/waar-kan-ik-me-laten-vaccineren/
https://coronavirus.brussels/nl/vaccinatie-covid-menu/waar-kan-ik-me-laten-vaccineren/
https://coronavirus.brussels/nl/vaccinatie-covid-menu/waar-kan-ik-me-laten-vaccineren/
https://coronavirus.brussels/nl/vaccinatie-covid-menu/waar-kan-ik-me-laten-vaccineren/
https://coronavirus.brussels/nl/vaccinatie-covid-menu/waar-kan-ik-me-laten-vaccineren/
https://coronavirus.brussels/nl/vaccinatie-covid-menu/waar-kan-ik-me-laten-vaccineren/
https://upb-avb.be/nl/vaccinatie-in-de-apotheek/
https://upb-avb.be/nl/vaccinatie-in-de-apotheek/
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Bevoorradingslogistiek voor de vaccins van Pfizer: Comirnaty 30µg RTU (gebruiksklaar), Comirnaty Original/Omicron BA.1 (15µg/15µg)   

Gelieve voor de aanvraag van andere vaccins contact op te nemen met vacci-hub@ggc.brussels. 

Aflevering Wie kan bestellen? Bestelkanaal 
Flacons of 

spuiten? 
Details 

Apotheken 

 

Ter plaatse  

 

Via levering (op 

voorwaarde dat 

dit door de 

apotheker 

wordt 

georganiseerd) 

Professionele 

zorgverleners 

Bestellen via de 

partnerapotheken 

 

https://upb-avb.be/nl/vaccinatie-

in-de-apotheek/  

Bereide spuiten 

met één dosis 

 

Flacons met 

meerdere doses 

De aflevering van vaccins is onderworpen aan een medisch voorschrift op naam of 

een groepsvoorschrift. Op het voorschrift moeten de naam, de voornaam en het 

INSZ-nummer (of INSZ-BIS) van de patiënt worden vermeld. 

Bij de aflevering van vaccins wordt een afhaal-/leveringsbewijs overgemaakt. Dit 

bewijs bevat de volgende informatie: gegevens van de apotheek, gegevens van de 

voorschrijver, naam van het vaccin, lotnummer, ontdooiingsdatum, vervaldatum, 

bewaargegevens om de naleving van de koudeketen te waarborgen en de 

overdracht van de verantwoordelijkheid van de apotheker aan de persoon die de 

vaccins ontvangt.  

Bovendien wordt elke spuit individueel gelabeld met de volgende gegevens: datum, 

tijdstip van bereiding en vervaldatum, naam van het vaccin en lotnummer. 

Om te garanderen dat de koudeketen wordt gehandhaafd en de vaccins geldig zijn, 

wordt verzocht niet meer flacons te bestellen dan dagelijks nodig is en de vaccins 

toe te dienen binnen de 12 uur na de afhaling of de ontvangst van de levering. Er 

mogen dus geen voorraden worden aangelegd. 

Bij de levering wordt het volgende materiaal verstrekt: injectiespuiten (indien 
injectieflacons worden besteld) en vaccinatiekaarten. Voor de rest van het 
materiaal moet worden gezorgd. 

Levering door  

de logistieke 

partner of de 

HUB Kruidtuin 

De professionele 

zorgverleners die 

betrokken zijn bij een 

vaccinatie in een 

rusthuis 

Bestellen via het platform 

https://coll.brussels.doctena.be/  

Flacons met 

meerdere doses 

De ziekenhuizen die de 

vaccinatie (strikt) voor 

hun personeel en voor 

hun patiënten wensen te 

organiseren 

Bestellen via  

vacci-hub@ggc.brussels 

Flacons met 

meerdere doses 

Te verstrekken informatie: het gewenste vaccin, het aantal dozen (van 10 flacons), 

de voorziene bewaartemperatuur (-80°C of 2-8°C), de gewenste leveringsdatum 

(termijn van een week), de gegevens van de ziekenhuisapotheek. 

mailto:vacci-hub@ggc.brussels
https://upb-avb.be/nl/vaccinatie-in-de-apotheek/
https://upb-avb.be/nl/vaccinatie-in-de-apotheek/
https://upb-avb.be/nl/vaccinatie-in-de-apotheek/
https://coll.brussels.doctena.be/
mailto:vacci-hub@ggc.brussels
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Technische aangelegenheden 

Deskundigheid Contact Telefoon E-mail 

Medisch Aurélie Detollenaere 0490 67 23 37 health.academy@ggc.brussels  

Apotheek Zakaria Bouzid 0470 66 39 23 health.academy@ggc.brussels 

Tools Bastien Brack - health.academy@ggc.brussels  

Bevoorrading Hanne Van Gompel 0491 86 96 55 vacci-hub@ggc.brussels 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd over de COVID-19-vaccinatie en willen u nogmaals 

bedanken voor uw langdurige inspanningen in de strijd tegen het coronavirus. 

In bijlage kunt u de volgende documenten terug vinden : 

- Product information - Comirnaty - All vaccines 

- Product information - Comirnaty - Original/Omicron BA.1 adapted vaccine 

- Vaccinatie schema's (FR&NL) 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Nathalie Noël          

Leidend ambtenaar         

Diensten van het Verenigd College - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie      
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