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Poll: Antwoord via de chatbox op volgende vragen.

Hoeveel % van de Belgische 
bevolking is al in het ziekenhuis 
opgenomen omwille van Covid?



Poll:  Antwoord via de chatbox op volgende vragen.

Hoeveel % van de Belgische bevolking 
is tot nu al ooit besmet geweest met 
Covid-19? 



Much tot do about nothing????
Loont het de moeite om te vaccineren???
Moeten we het virus niet vrij laten circuleren???

• 10% in 
Vlaanderen

• 18% in Wallonië
• 26% in Brussel. 

Bron: Sciensano, Rode Kruis België



Ken je een vrouw, ouder dan 65, die je graag 
ziet?  Moeder? Oma? Tante? Buurvrouw? ...

Wat zou er met haar gebeuren indien het virus vrij 
spel krijgt? 



Zonder Vaccin.... Zal je moeder, oma, tante, 
vriendin.....sterven aan covid in % 

Leeftijd Overlijdens

65-74 12%
75-85 29%

85+ 53%

Minder dan 20% van de bevolking heeft reeds 
antistoffen = Nog 80% te gaan. 
Zonder Vaccin= Méér dan 80.000 overlijdens aan 
covid 

Presentator
Presentatienotities
Bron: Cijfers Sciensano  tot 2 feb 2021De ramingen hebben een brede vork, zeker met de nieuwe varianten: Gaan van 80.000 tot 270.000



Poll: Antwoord met 1 of 2

1. Ik kies voor een vaccin
2. Ik kies voor natuurlijke immuniteit



Wat kies je: Natuurlijke immuniteit na infectie? Of 
Vaccin? 

Manaus, Brazilië
2019: tourisme

Presentator
Presentatienotities
Manaus: Britisch Medical Journal feb 2021. Manaus: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00183-5/fulltextSamengevat: Covid is geen griepje. Indien we het virus vrij laten circuleren, dan zullen er in België  tussen 80,000 en 270,000 mensen sterven.  Hierbij zijn – tot nu- vooral de oudere mensen kwetsbaar.  Maar ook mensen met een laag inkomen hebben dubbel zoveel kans om te sterven. Het voorbeeld van Manaus in Brazilië leert ons dat de natuurlijke immuniteit niet voldoende is om ons te beschermen.  



Gelukkig wel= triomf van de 
wetenschap 

• China: na 48h genetische code  >< 
SARS1 (2003) > één jaar geduurd

• Research aan 250 univ. 
• De “nieuwe” technologie bestaat al 15 

jaar
• Reeds 8 miljoen kanker-patiënten 

behandeld met mRNA vaccins 
• Overheden investeerden véél geld
• Uitgebreid getest. Vb Biontech  bij 

40.000 proefpersonen >< normaal: 
2.000

Ter vergelijking

Is het vaccin (te) snel ontwikkeld?

• SARS-1 (2003) na 9 jaar stop
• Ebola: 10 jaar....
• HIV: 40 jaar, geen vaccin

• Moderna: 18€ . (600 miljoen vaccins) 
• Biontech/pfizer: 12€ (1,5 miljard 

vaccins!)
• Oxford /AstraZenic: 1,7€ 

Er zijn  véél  € / $ mee gemoeid

Waarom zo snel? 

Presentator
Presentatienotities
Nog nooit werd een vaccin zo snel ontwikkeld.  De ontwikkeling van het vaccin tegen de eerste golf van Corona virus, SARS nummer 1, in China in 2003, werd stopgezet na 9 jaar... Wegens: geen economische interest. Men werkt al 10 jaar aan een Ebola vaccin.  Er is nog steeds geen vaccin voor HIV. Idem voor Malaria.... Maar dat zijn overwegend arme landen ziektes....Maar de ontwikkeling van de kandidaat-vaccins zijn zeer nauwgezet verlopen.Nog nooit hebben zoveel onderzoekers en vaccinontwikkelaars zich gelijktijdig op de ontwikkeling van een vaccin geworpen. Het werd prioriteit nummer 1. Bovendien moesten de wetenschappers niet van een wit blad beginnen. De basistechnologieën waarop de vaccins gebouwd zijn, waren de voorbije jaren al in ontwikkeling (bv. SARS-vaccin). Er is ook veel tijd gewonnen omdat er geen fondsen gezocht moesten worden, maar diverse overheden middelen voorzien hebben.  Strenge veiligheidsprocedureDe administratieve procedure is verkort, maar niet de veiligheidsprocedure. Alle veiligheidsstappen zijn ingezet . Elk vaccin is uitgebreid getest bij een grote groep mensen, ook bij oudere en kwetsbare personen. Alle studies zijn kritisch en onafhankelijk onderzocht door het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA). De Europese goedkeuring garandeert dat het stuk voor stuk veilige vaccins zijn.Conclusie: triomf van de wetenschap, om 



Werken die vaccins wel? 

Presentator
Presentatienotities
Ik leg je een studie voor die gisteren publiek gemaakt werd. �According to the research, conducted by the universities of Edinburgh and Strathclyde and Public Health Scotland, the chance of hospitalisation from four to six weeks after vaccination was 85 per cent lower after receiving one shot of the BioNTech/Pfizer vaccine and 94 per cent lower after one shot of the Oxford/AstraZeneca vaccine. https://www.ft.com/content/20576254-422b-4545-91ab-20b4d005bbf3 



Oordeel zelf...

• 191 milioen vaccins toegediend
• 100% bescherming tegen sterfte
• 90% bescherming tegen ziekte
• Volgens huidige gegevens: 80% 

bescherming tegen verdere 
besmetting. 

Vergelijk met Covid 19 infectie 

Werken de  Co-19 
vaccins wel? 

• = Hoge mortaliteit
• = 20% heeft “long covid”
• = 15%-20% heeft blijvende 

schade aan de longen, hersens
• = Méér vroeg geboortes, méér 

baby’s met laag 
geboortegewicht

• = Véél emotionele, sociale en 
economische schade. 

Vaccins: eerste doel:=ziekte en dood vermijden

Presentator
Presentatienotities
Om te weten of een vaccin nuttig is, moet men het vergelijken met de schade die de ziekte zelf aanricht. 



Poll: Antwoord met JA of NEEN

Ik ben bang van de bijwerkingen als ik mijn 
vaccin krijg.



Poll: Antwoord met JA of NEEN

Ik neem soms één van volgende pijnstillers: 
•paracetamol, 
•dafalgan, 
•perdolan ...



bijwerkingen
paracetamol

• trombocytopenische purpura
• leukopenie
• pancytopenie
• Hemolytische anemie
• Agranulocytose. 
• Allergieën 
• Afwijkende leverfunctie, leverfalen, 
• levernecrose en geelzucht 
• Huiduitslag, jeuk, zweten, purpura en netelroos/galbulten (urticaria) 
• Depressie, verwardheid, hallucinaties
• Trillen, hoofdpijn 
• Wazig zien
• oedeem
• Maagbloeding, maagpijn, diarree, misselijkheid, braken 
• Duizeligheid, niet lekker voelen, koorts en slaperigheid 
• Ernstige huidreacties , huiduitslag (exantheem) 
• Bronchospasme
• Hypo glycemie
• Nierfunctiestoornis, interstiële nefritis, steriele pyurie, anurie 
• Toxische epidermale necrolyse. 
• Stevens-Johnsonsyndroom
• Leververgiftiging

Agranulocytose = Sterfte in 6-10% 

Levernecrose= Sterfte  binnen 2 weken

Steven Johnson =sterfte in 7,5%

Mogelijke 
bijwerkingen
paracetamol

Presentator
Presentatienotities
Dit zijn de nevenwerkingen van een banale, dagelijks tienduizenden keren gebruikte pijnstiller...In de UK is de belangrijkste oorzaak van acuut leverfalen , paracetamol. En ook een van de belangrijkste oorzaken voor levertransplantatie. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4695560/#:~:text=The%20commonest%20causes%20of%20AFHF,syndrome%5B23%2D26%5D. 



Wat kan er gebeuren als mijn 
covid vaccin krijg? 



Wat kan er gebeuren de eerste dag(en) na mijn 
vaccin?

• Pijn op de plaats van inspuiting. (bovenarm) 

• Ik voel me alsof er een camion over mij gereden heeft.

Hoofdpijn
Spierpijn

Gewrichtspijn
Koorts 

24h
Pijnstiller
Rust

= goede, heftige reactie van ons afweersysteem



Het is een RNA vaccin, 
dat kan mijn DNA veranderen

Poll: Antwoord met JA of NEEN



Ik kan daar later enge ziektes van krijgen, 
want mijn eigen afweersysteem gaat 
antistoffen maken tegen mijn eigen 
lichaam

Poll: Antwoord met JA of NEEN



Hoe werkt mRNAvaccin? 

Code Covid 19 virus
wordt uitgeknipt
= mRNA 

mRNA Code wordt 
vermenigvuldigd 
in fabriek

Menselijke Witte Bloedcel produceert, 
volgens de  mRNA code “spikes-eiwitten”
dat immuunsysteem activeert

mRNA-Code 
verpakt in vaccin  

Labo productie vaccinatie In de mens

dr. harrie dewitte

Presentator
Presentatienotities
Men maakt onderscheid tussen 3 grote soorten vaccins.  Whole virus vaccins, (cfr griepvaccin, sommige chinese vaccins) DNA vaccins. (reeds gekende techniek gebruikt voor vaccin tegen gele koorts) en mRNA vaccins (nieuwe technologie)  Het vaccin van Biontech/pfizer; Moderna en CureVac zijn mRNA vaccins. Hoe werkt een mRNA vaccin?  “m” staat voor “messenger”  of “boodschapper” RNA. De mRNA code wordt uit het Covidvirus gehaald en wordt in een farmabedrijf vermendigvuldigd.  Dat mRNA wordt in een vetbolletje gekapseld. mRNA is zeer kwetsbaar, vandaar bewaring op zeer lage temperatuur.  Het vaccin wordt in gespoten en de bepaalde menselijke witte bloedcellen nemen die vetbolletjes op en het mRNA komt vrij.  Op basis van dat mRNA worden  in speciale witte bloedcellen eiwitten gevormd die (bijna) identiek zijn aan de eiwitten van het Covid virus.  En nog andere witte bloedcellen (T cel)  produceren dan antistoffen tegen die spikes.  Wanneer een gevaccineerde persoon besmet geraakt met het virus, dan blokkeren deze antistoffen het virus.  En de mensen worden niet / minder ziek. 



Productie antistoffen tegen covid

“Spikes”
productieAntistoffen

productie

Antistoffen tegen
spikes

Covid virus

Antistoffen blokkeren virus

dr. harrie dewitte

Presentator
Presentatienotities
En nog andere witte bloedcellen (T cel)  produceren dan antistoffen tegen die spikes.  Wanneer een gevaccineerde persoon besmet geraakt met het virus, dan blokkeren deze antistoffen het virus.  En de mensen worden niet / minder ziek. Het ganse immuun systeem tegen Covid19 is nog veel gecompliceerder, maar is niet noodzakelijk om het vaccin te begrijpen. 



Kan mRNA  ons DNA veranderen? 
Lego en Duplo 

• Een hoofdje van een duplo figuurtje, past niet op een figuurtje 
van Lego. En omgekeerd. 

• DNA = onze erfelijke code. Zit opgesloten in een doosje, onze 
celkern.  Is zeer complex, maar bevat slechts 4 bouwstenen. = 
Legoblokjes met 4 kleuren.  

• mRNA = zeer klein stukje code van een ander soort = Duplo 
ook met 4 kleuren. 

dr. harrie dewitte

Presentator
Presentatienotities
Meer technische uitleg. Onze lichaam bevat duizenden en duizenden mRNA codes. Dat zijn de gietvormen waarop eiwitten aangemaakt worden. Eiwitten zijn  de matrix , het weefsel, de essentie van ons lichaam. 



Auto-immun ziektes....

• Infecties zijn dikwijls de oorzaak van auto-immuunziektes. Vb 
Lyme na Borellia. Vb reuma aan hartklep, na keelonsteking. 

• Vaccin nog nooit auto-immune ziektes gegeven. 

dr. harrie dewitte

• Wat is dat? 
• Reuma, colitis ulcerosa, Guillain Barré, MS, ziekte van Lyme 

Presentator
Presentatienotities
Voorbeelden van ziekten die waarschijnlijk auto-immuunziekten zijn:Auto-immuun hepatitis.Coeliakie.Colitis Ulcerosa.Diabetes type 1.GPA (Wegener)Guillain-Barré syndroom.Idiopatische trombocytopenische purpura (ITP)Multipele sclerose (MS)1)Het is al goed bekend dat infecties belangrijk vertrekpunt vormen van latere auto-immune ziektes.  Vb. Ziekte van Lyme en reuma, vb Streptokokken (keelonsteking) en nierziekte, reuma aan het hart, ... Maar tot nu toe is dat nog nooit aangetoond in goed uitgevoerde epidemiologische studies bij vaccinaties .   2)Ondertussen zijn er reeds overvloedige publicaties die de overactivering van het immuunsysteem door Covid-19 documenteren.   Mogelijks vult die het rijtje aan van uitlokkers van auto-immune aandoeningen. 3)In de resultaten die nu beschikbaar zijn, zijn er nog geen gevallen beschreven van dergelijke auto-immune reactie na vaccinatie met BionTech vaccin. Daarvoor is het ook nog te vroeg. Het is natuurlijk nooit uitgesloten dat eiwitstukjes van het door de mens geproduceerde Spikes eiwit (na vaccinatie) terug te vinden zijn in sommige lichaamseigen eiwitten. (proteoom) maar een dergelijke overeenkomst is nog niet beschreven in  “Human Proteome Map”.  Veel eenvoudiger uitgedrukt:  Het mRNA vaccin wordt opgenomen door fagocyten en komt niet in de kern en/of  het DNA van de cellen. Dit mRNA stukje wordt zeer snel gedesactiveerd.  Het immuunsysteem wordt wel aan het werk gesteld via de beperkte productie van de spikes eiwitten en dat is ook self limiting.  Autoimmunity: From Bench to Bedside . Anaya JM, Shoenfeld Y, Rojas-Villarraga A, et al., editors Bogota (Colombia): El Rosario University Press; 2013 Jul 18. Chapter 19 Infection and autoimmune diseases. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK459437/ Do Vaccines Have a Role as a Cause of Autoimmune Neurological Syndromes? Nicola Principi; Susanna Esposito. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.00361/full Vaccination and autoimmune disease: What is the evidence?  The Lancet 362(9396):1659-66https://www.researchgate.net/publication/8998144_Vaccination_and_autoimmune_disease_What_is_the_evidenceRapid Response: Could COVID-19 mRNA vaccines cause autoimmune diseases?https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4347/rr-6 mRNA vaccine shows promise in autoimmunity Alexandra Flemming  Nature Reviews Immunology (2021) https://www.nature.com/articles/s41577-021-00504-3 Research on the Human Proteome Reaches a Major Milestone: >90% of Predicted Human Proteins Now Credibly Detected, According to the HUPO Human Proteome Project.  Gilbert S. Omenn*, J. Proteome Res. 2020, 19, 12, 4735–4746.  Publication Date:September 15, 2020 https://doi.org/10.1021/acs.jproteome.0c00485  https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jproteome.0c00485 Mining of epitopes on spike protein of SARS-CoV-2 from COVID-19 patients.https://www.nature.com/articles/s41422-020-0366-x 



Covid vaccins bevatten giftige stoffen... zoals 
aluminium, formaldehyde...
Aluminium veroorzaakt dementie... 

Wie eet er fruit? 
Wie drinkt er water? 
Wie ademt er? 



dr. harrie dewitte



Oxford/ AstraZenica is minder betrouwbaar

• Het werkt niet voor oude mensen
• Het geeft minder bescherming
• Het geeft meer nevenwerkingen. 

dr. harrie dewitte



Presentator
Presentatienotities
Ik leg je een studie voor die gisteren publiek gemaakt werd. �According to the research, conducted by the universities of Edinburgh and Strathclyde and Public Health Scotland, the chance of hospitalisation from four to six weeks after vaccination was 85 per cent lower after receiving one shot of the BioNTech/Pfizer vaccine and 94 per cent lower after one shot of the Oxford/AstraZeneca vaccine. https://www.ft.com/content/20576254-422b-4545-91ab-20b4d005bbf3 



Wordt je onvruchtbaar 
na covid vaccin? 
• Van waar komt dat verhaal? 

Gelijkenis covid eiwit, placenta 
eiwit. 

• Codes en eiwitten = cijfers van je 
pincode.  We gebruiken allemaal 
dezelfde cijfers, maar hebben niet 
dezelfde pincode.

• Duizenden eiwitten, codes die voor 
een zéér klein stukje gelijkend zijn.  
Maar je hebt de ganse code 
nodig... 

dr. harrie dewitte



dr. harrie dewitte



Vergelijk risico vaccin 
met Covid 19 infectie

• Covid-19 = meer risico op vroeggeboorte
• Covid-19 = meer kans op kinderen met te laag 

geboortegewicht.
• Covid-19 = meer risico voor de moeder. 
• Covid-19 = “neurotroop” virus. Het tast ons zenuwstelsel aan.  

Geurverlies door covid = aantasting van onze reukzenuw. 

dr. harrie dewitte



Vaccineren of niet?

• Moeders die risico lopen op covid infectie = vaccineren
• Te bespreken met huisarts of gynaecoloog. 
• Borstvoeding = vaccineren. Antistoffen van de moeder 

beschermen ook de baby. 

dr. harrie dewitte



JA

• Gelatine in veel vaccins
• Vaccin is toegestaan

• Islam: gelatine is bewerkt dus zuiver
• Joden: vaccin niet via mond dus zuiver

• Geen gelatine in momenteel 
beschikbare Coronavaccins 

• Ramadan
• The International Islamic Fiqh

Academy
• Vaccinatie is toegelaten, geen 

voedende waarde

Zijn Coronavaccins koosjer en halal? Wat met de 
Ramadan?

Koosjer en halal?

Presentator
Presentatienotities
Veel vaccins bevatten gelatine, een eiwit dat uit varkensafval gehaald wordt. Zowel voor joden als moslims is varkensvlees verboden.Beide geloofsovertuigingen staan vaccins echter toe. Voor moslims omdat de gelatine bewerkt werd en dus als zuiver beschouwd kan worden. Voor joden omdat de vaccins niet via de mond ingenomen worden.De momenteel beschikbare vaccins bevatten geen gelatine.‘The International Islamic Fiqh Academy’ oordeelde dat alle vaccins die in de spieren of de bloedvaten worden toegediend, het vasten niet verbreken. Enkel injecties die een voedende werking hebben zijn gelijkgesteld met voeding en doorbreken het vasten. Wanneer die toegediend worden, moet het vasten op een later tijdstip worden ingehaald. Het coronavaccin heeft geen voedende werking en doorbreekt het vasten daarom ook niet, wat ervoor zorgt dat vaccineren tijdens de Ramadan toegestaan is.

https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/zijn-coronavaccins-koosjer-en-halal


Zitten er cellen in van  menselijke foetussen in 
de covid vaccins? 

• In geen enkel Co-19 vaccin dat hier gebruikt wordt.
• Van waar komt dat verhaal? Sommige vaccins worden gemaakt 

op cellen die hun oosprong vinden in een menselijke tumor.  
Vb de HELA Cell Line.  Die wordt gekweekt in laboratoria. 

dr. harrie dewitte

Presentator
Presentatienotities
Om bepaalde vaccins te produceren, zijn afgezwakte, voor de gezondheid onschadelijke virussen nodig die worden gekweekt op een cultuur van cellen. Op zichzelf kunnen virussen immers niet groeien. Daarvoor hebben ze een levende ‘gast’ nodig: menselijk of dierlijke cellen. Sommige virussen zoals onder andere het windpokkenvirus, groeien enkel goed op menselijke cellen.De HeLa-cellijn is een voorbeeld van zo’n menselijke cellijn die sinds de jaren ‘50 wordt gebruikt in labo’s over de hele wereld. De cellen zijn afkomstig van 1 persoon, een dame met baarmoederkanker waarvan de baarmoeder verwijderd werd. Hieruit zijn dan cellen geselecteerd die makkelijk gekweekt kunnen worden. En dat kan eeuwig verder gaan.Als het specifiek over foetussen gaat, moet dat toch even genuanceerd worden. Het gaat hier dan niet over foetussen in een ontwikkeld stadium, uit abortus, … integendeel. Als een koppel moeilijkheden heeft om zwanger te raken, worden eicellen bevrucht en ingevroren. Nadien worden die dan bij de moeder ingebracht. Als alles goed gaat en de ouders hun kinderwens vervuld is, schenken ze soms hun overgebleven, ingevroren bevruchte eicellen aan de wetenschap. Hieruit wordt dan een stamcel getrokken waarmee verder gekweekt wordt. �Uiteraard is dat een ethische kwestie, in sommige landen is het verboden, in andere dan weer toegestaan. Vaccins die recent ontwikkeld zijn en geen gebruik maken van afgezwakte virussen, worden niet meer op menselijke of dierlijke cellen geproduceerd, maar op (semi)synthetische culturen, gist en insectencellen.Van de verschillende soorten coronavaccins maakt enkel het vaccin van Sanofi gebruik van afgezwakte virussen. Dit vaccin wordt echter ten vroegste in 2022 verwacht.



NEE

• Indien je je uitnodiging annuleert, 
kom je helemaal achteraan aan 
de beurt. 

• Het is niet mogelijk om een 
vaccin te kiezen. Dit is afhankelijk 
van de beschikbaarheid van de 
vaccins wanneer jij aan de beurt 
bent.

Ik kies zelf welk vaccin ik toegediend krijg. Indien ik een 
uitnodiging ontvang voor vaccin X, annuleer ik deze en wacht 
ik op een volgende afspraak.



?

• Persoonlijke uitnodiging
• Bevestigen, weigeren of verplaatsen
• Locatie  (o.b.v. woonplaats)
• Iedereen die geregistreerd is

• Niet-geregistreerden, dak- of thuislozen, … ???
• Klein verlet

• Vaccinatie is gratis
• Vaccinatiebewijs

• Vaccinnet
• Vaccinatiekaartje 

• Minder mobiel?
• Oplossingen uitgewerkt i.s.m. lokale besturen

• Taxi
• Minder Mobielen Centrale
• Mobiele teams
• …

Folder ‘Laat je vaccineren’

Waar en wanneer word ik gevaccineerd?

Presentator
Presentatienotities
Je krijgt als het zover is een persoonlijke uitnodiging om je te laten vaccineren, via sms, brief of mail. Daarbij krijg je de optie om te bevestigen, te weigeren of de afspraak te verplaatsen. Op die uitnodiging staat ook waar je inenting zal plaatsvinden. Dat is gebaseerd op je woonplaats. Als je bijvoorbeeld werkt in een ELZ, maar woont in een andere, zal je in het vaccinatiecentrum van de ELZ van je woonplaats gevaccineerd worden. De vaccinatie wordt geregistreerd in vaccinnet en je ontvangt een vaccinatiekaartje. Interessant om weten is dat er een akkoord is tussen vakbonden en werkgeversorganisaties om klein verlet toe te staan (met behoud van loon) voor de (korte) duur die nodig is voor de vaccinatie.�Het is ook mogelijk om een gemaakte afspraak te verplaatsen, bijvoorbeeld omwille van ziekte. Je belandt dan niet achteraan de lijst, maar je wordt dan in functie van een aantal parameters (zoals beschikbaarheid vaccins, vrije plaatsen, … ) ingepland.  Als je een afspraak weigert of mist, word je gecontacteerd door het callcenter en heb je de kans om een nieuwe afspraak vast te leggen. �Iedereen die geregistreerd is, krijgt een uitnodiging. Niet-geregistreerden, dak- of thuislozen, … bereiken is moeilijker. Daarvoor lijkt een belangrijke rol weggelegd voor organisaties die op dat vlak actief zijn. Individuele begeleiding lijkt hier noodzakelijk. Over gevangen of mensen met een enkelband is momenteel nog niets geweten.Naast de vaccinatiestrategie en doelgroepenbepaling (volgorde van vaccineren), bepaalt de federale overheid ook wie tot de kwetsbare groepen behoort, welke de essentiële beroepen zijn, … Over sommige zaken lopen de discussies nog.Voor mensen die minder mobiel zijn, wordt er i.s.m. de lokale besturen aan oplossingen gewerkt. Denk daarbij bv. aan mobiele teams, taximogelijkheden, minder mobiele centrale, … Hoe dat precies zal verlopen, wordt zo snel mogelijk uitgeklaard.De Folder ‘Laat je vaccineren’ zit bij oproepingsbrief. De versie achter de link is een aangepaste versie (laagdrempelig taalgebruik) en is beschikbaar in 29 talen (Agentschap Integratie en Inburgering).

https://integratie-inburgering.be/sites/default/files/atoms/files/laat_je_vaccineren_NL.pdf


2

• Huidige vaccins: 2
• Pfizer na 3 weken.
• Moderna na 4 weken
• AstraZenic na 12 weken. 

Hoeveel dosissen krijg ik?

Presentator
Presentatienotities
Het aantal dosissen dat je krijgt, is afhankelijk van het vaccin. Van de meeste vaccins heb je twee dosissen nodig, die met een tussentijd van drie tot vier weken toegediend worden. Om goed en langdurig beschermd te zijn, is het belangrijk dat je beide dosissen ontvangt.Pfizer na 3 weken.Moderna na 4 wekenAstraZenic na 12 weken. Stel dat je ziek wordt voor je tweede vaccinatie, dan is er wat speling mogelijk. Momenteel is er wetenschappelijk bewijs dat als de tweede vaccinatie binnen de 42 dagen na de eerste gebeurt, de werking van het vaccin niet in het gedrang komt. Momenteel speelt het idee om bv. thuis- en daklozen met het Johnson-vaccin te vaccineren. Hiervan is slechts 1 vaccinatie nodig wat al bepaalde drempels wegwerkt. Dit vaccin wordt wel pas in het najaar verwacht.



JA, MAAR…

• Geen vaccin bij ernstige 
allergische reactie bij een 
vroegere vaccinatie. 

• Bespreek dit met huisarts!
• Andere allergieën

• Geen bewaarmiddelen in vaccin
• Geen latex in de dopjes

Ik heb een allergie, mag ik het vaccin krijgen?

Presentator
Presentatienotities
Je krijgt beter geen vaccinatie als je  vroeger bij een vaccinatie al een ernstige allergische reacties (bv. anafylactische reacties) hebt ontwikkeld. Bespreek dit met je huisarts. De vaccins zelf bevatten geen bewaarmiddelen. Het dopje van het flacon van de vaccins bestaat niet uit latex. Allergische reacties treden meestal ook zeer snel op na (meestal binnen het kwartier) contact met het product waarop iemand allergisch reageert. Vandaar dat je na toediening van het vaccin nog 15 minuten onder toezicht in een wachtruimte blijft.



• Tekens van infectie: 2 weken 
uitstellen. 

• Ernstig ziek of besmet met 
coronavirus

• Vaccinatie uitstellen tot 2 weken na 
genezing

• Chronisch ziek
• Vaccinatie is belangrijk

• Bescherming complicaties Covid-19
• Vaccinatie en kanker

• Vaccinatie is belangrijk
• In overleg met behandelende arts / 

oncoloog

Ik ben (chronisch) ziek, mag ik het vaccin krijgen?

Neen

Ja

Presentator
Presentatienotities
Bij milde symptomen van ziekte laat je je toch best vaccineren. Ben je echt ziek of besmet met het coronavirus, dan stel je de vaccinatie beter uit tot 2 weken na genezing.Bij twijfel vraag je best raad aan de huisarts.Heb je een ernstige of langdurige ziekte, dan is vaccinatie tegen Covid-19 sterk aanbevolen om je te beschermen tegen ernstige complicaties ten gevolge van Covid-19.Een chronische ziekte vormt geen contra-indicatie voor de vaccinatie.Wat als ik in behandeling ben voor kanker of kanker heb gehad?Wie kanker heeft gehad mag zich gerust laten vaccineren. Wie een behandeling krijgt, mag zich ook laten vaccineren. We raden wel aan om contact op te nemen met de oncoloog of behandelende arts om het beste moment ten opzichte van de behandeling te plannen, om de werkzaamheid van het vaccin zo efficiënt mogelijk te maken.



JA

• Virussen muteren altijd
• Vaccins activeren op een andere 

manier het immuunsysteem dan 
de ziekte zelf. 

• Mogelijks moeten vaccins 
aanpast worden zoals bij griep

• Wetenschap en toezichthouders
• Volgen varianten op
• Toezicht op bescherming vaccins

Ben je beschermd tegen varianten?

*Huidige vaccins beschermen tegen  
de tot nu gekende variante
*Nog onbekend: 
Nieuwe Braziliaanse  variant 

Presentator
Presentatienotities
Meestal muteren virussen. Dat wil zeggen dat het genetisch materiaal in het virus verandert. Dat gebeurt aan verschillende snelheden voor verschillende virussen. Mutaties hebben niet noodzakelijkerwijs een invloed op hoe goed het vaccin tegen het virus werkt. Voor de variant bijvoorbeeld, die in het Verenigd Koninkrijk momenteel ernstige proporties aanneemt en zich ondertussen ook in andere landen verspreidt, tonen de eerste labo-gegevens met het Pfizer-vaccin  dat de vaccin-geïnduceerde antistoffen de variant van het virus kunnen neutraliseren.Sommige vaccins blijven vele jaren na hun ontwikkeling werkzaam en bieden langdurige bescherming, zoals vaccins tegen mazelen of rubella.Aan de andere kant veranderen virusstammen voor ziekten zoals griep zo vaak en in die mate dat de vaccinsamenstelling jaarlijks moet worden bijgewerkt om werkzaam te zijn.De wetenschappelijke gemeenschap en toezichthouders zullen controleren of het coronavirus in de loop van de tijd verandert en of de vaccins mensen kunnen beschermen tegen infectie met nieuwe varianten.



NOG NIET

• Geen gegevens beschikbaar
• Momenteel studies in jongere 

leeftijdsgroepen
• Pfizer-vaccin vanaf 16 jaar

Kunnen kinderen gevaccineerd worden?

Presentator
Presentatienotities
Er zijn geen gegevens beschikbaar van vaccinatie bij kinderen. Enkele fase 3-studies liepen vanaf de leeftijd van 16 jaar en daarom kan er met het Pfizer-vaccin vanaf de leeftijd van 16 jaar gevaccineerd worden.Momenteel lopen er studies in jongere leeftijdsgroepen, zodat we over een aanzienbare tijd (niet meer in 2021) voldoende gegevens hebben om een aanbeveling te kunnen maken over vaccinatie bij kinderen. Daarom is het ook belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren, zodat we door groepsimmuniteit ook onze kinderen kunnen beschermen.



JA

• Besmetting
• Immuunsysteem deels aangetast
• Antistofvorming in gedrang
• Bescherming beperkte duur

• Vaccinatie
• Immuunsysteem ‘gestimuleerd’
• Antistofvorming ‘geboost’
• Bescherming langere duur

• Opvolgstudies
• Al dan niet herhaling of booster nodig

• Opbouw immuniteit
• 3-tal weken na 2de vaccinatie

Kan ik nog besmet raken met Covid-19 na 
vaccinatie?

Presentator
Presentatienotities
Het virus tast tijdens de infectie een deel van ons afweersysteem aan. Daardoor komt de antistofvorming deels in het gedrang. We kunnen dus de situatie na een virusinfectie niet zomaar vergelijken met de situatie na vaccinatie.We weten dat bescherming na een infectie een paar maanden kan duren en we verwachten dat dit na vaccinatie langer is. Want bij een vaccinatie wordt het immuunsysteem niet aangetast maar net gestimuleerd om antistoffen aan te maken. De opvolgstudies bij gevaccineerden zullen ons hier snel meer duidelijkheid over geven. Momenteel weten we dus nog niet of herhalingsinentingen of boosterdosissen nodig zullen zijn.De vaccins bieden in +/- 90% van de gevallen een bescherming tegen Covid-19. Je immuniteit is ook pas optimaal opgebouwd na een 2 à 3-tal weken na de tweede vaccinatie. Daarvoor ben je dus zeker nog vatbaar voor besmettingen. Dat bleek ook uit de berichten van nieuwe besmettingen in WZC na een eerste vaccinatie. Op sommige plaatsen is toen iets soepeler omgesprongen met de regels met nieuwe besmettingen als gevolg. Het is dus belangrijk om de maatregelen te blijven volhouden, ook na vaccinatie.



NEE

• Maatregelen blijven volgen
• Groepsimmuniteit

• 70% van bevolking gevaccineerd
• Controle over virus en verspreiding

• Laat je vaccineren om anderen te 
beschermen, die zich niet kunnen 
/ mogen laten vaccineren

Mag alles weer nadat ik gevaccineerd ben?

Presentator
Presentatienotities
Ook nadat je gevaccineerd bent, is het belangrijk om de coronamaatregelen te blijven volgen. Pas als voldoende mensen gevaccineerd en beschermd zijn, kunnen we onze vrijheid weer herwinnen.Als je gevaccineerd bent, kan je nog steeds kleine virale ladingen overdragen. Iemand die niet gevaccineerd is kan ziek worden. Iemand die wel gevaccineerd is, zal die kleine virale lading vrijwel onmiddellijk afbreken door het immuunsysteem, nog voor het doorgegeven kan worden.Pas als 70% van de bevolking gevaccineerd is, is er controle op het virus en op de verspreiding ervan.Het is dus heel belangrijk dat we ons laten vaccineren, niet alleen om onszelf te beschermen, maar vooral ook om anderen te beschermen. Anderen die zich niet kunnen om mogen laten vaccineren, zoals kinderen, mensen met zware allergische reacties, …



Welk scenario kies je?  

• Vaccins werden op voorhand 
getest bij ouderen . 

• 21 % testpersonen > 65 jaar
• 4 % testpersonen > 75 jaar

• Co-19 vaccins geven > 85% 
bescherming bij oudere mensen.

Worden ouderen gebruikt als testpubliek

• 95% van de sterft is bij oudere 
mensen. 

• Catastrofe in WZC: laten 
gebeuren of niet? 

Presentator
Presentatienotities
Er zijn in de testgroepen van de verschillende vaccins ouderen betrokken. Het aandeel ouderen was zelfs groter dan in de testfases van eerder ontwikkelde vaccins.Zie studies in Israël en de UK. 



EVEN NUANCEREN…

• Genuanceerde communicatie
• Juist omgaan met info
• Rol media en sociale media

De overheid houdt veel info achter

Presentator
Presentatienotities
De overheid probeert genuanceerd te communiceren. Maar dit zijn boodschappen die moeite vragen van degene voor wie de info bedoeld is om juist met de info om te gaan of verder te communiceren.Het is een moeilijke afweging tussen welke info relevant is voor bijvoorbeeld het brede publiek, en welke niet. Hoewel de communicatie niet altijd even duidelijk is of lijkt, mag ook de rol van de media en sociale media zeker niet onderschat worden. Door de hoeveelheid aan info, de kritische blik die de media heeft (moet hebben) en de lange tijd waarin we al in deze situatie zitten, maakt he voor mensen heel moeilijk om in te schatten welke info correct is en welke niet.Op sociale media verspreiden bepaalde theorieën zich razendsnel. Het is heel moeilijk (quasi onmogelijk) om dit te counteren. 



NEE

• Voorbeelden
• Corona bestaat niet
• 5G-netwerk is verantwoordelijk
• Controle door overheid
• Chip inplanten
• Ik wacht nog even tot er meer bekend 

is over het vaccin
• …

• Hoe reageren?
• Geen discussie
• Waarom overtuigd en is bron 

geloofwaardig?

Omgaan met twijfel en angst

Complottheorieën en twijfel

Presentator
Presentatienotities
Bij mensen die rotsvast overtuigd zijn van deze theorieën, helpt het niet om in discussie te treden. Je kan enkel de logica van de bronnen of de theorieën in twijfel trekken.Vraag bijvoorbeeld waarom ze overtuigd zijn en ze die bronnen wel als geloofwaardig beschouwen?Het is ook logisch dat mensen twijfels hebben en daardoor hun vaccinatie liever nog wat uitstellen. Daar zijn mensen uiteraard vrij in, maar je hebt nog altijd kans om ziek te worden door corona. Maar de vaccins zijn geen nieuwe vaccins dus neveneffecten zijn gekend en wereldwijd zijn al miljoenen mensen gevaccineerd. 70% halen is doelstelling, liefst dit jaar nog en vermits bijvoorbeeld kinderen niet gevaccineerd worden, moet in de groep die wel gevaccineerd wordt, het aandeel nog hoger zijn dan die 70%. De vraag is vooral waarom ze twijfelen en kan deze twijfel weggewerkt worden met reeds aangetoonde kennis over het vaccin?

https://www.laatjevaccineren.be/sites/default/files/atoms/files/COVID-19-vaccinatie_infofiche_omgaan-met-twijfel_A4.pdf


• www.laatjevaccineren.be
• Communicatiemateriaal

• Brede bevolking
• Vertalingen en eenvoudig taalgebruik

• Meertalige informatie
• www.integratie-inburgering.be

• Eenvoudig taalgebruik en beeldtaal
• www.wablieft.be

• Wetenschappelijke info voor burgers en professionals
• www.gezondheidenwetenschap.be

• https://factcheck.vlaanderen

Meer info?

http://www.laatjevaccineren.be/
https://www.laatjevaccineren.be/vertalingen-campagnematerialen-covid-19-vaccinatie
https://integratie-inburgering.be/nl/corona-meertalige-info
http://www.integratie-inburgering.be/
https://www.wablieft.be/nl/corona-in-eenvoudige-taal
http://www.wablieft.be/
https://www.gezondheidenwetenschap.be/dossiers/coronavirus
http://www.gezondheidenwetenschap.be/
https:///
https://factcheck.vlaanderen/


Covid-19 vaccinatie
Webinar Feiten en fabels

Vragen?



Contact
logo@logolimburg.be

Presentator
Presentatienotities
Programmamanagement vaccinatiecentra: Gitte en Rani (ELZ)Informeren en sensibiliseren: vragen best via Logo om ELZ niet te overbelasten
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