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Verduidelijking rond het melden van bijwerkingen na vaccinatie tegen COVID-19 
Het FAGG krijgt veel vragen over de noodzaak om bepaalde bijwerkingen te melden, zoals lokale 
reacties, hoofdpijn, spierpijn, die naar verwachting kunnen optreden na vaccinatie tegen COVID-19. Het 
FAGG wil dit punt dan ook verduidelijken. 
 
Gezien de hoge reactogeniciteit van de vaccins tegen COVID-19 en het aantal gevaccineerden, worden 
veel van dergelijke reacties verwacht. 

 
• Het FAGG stelt voor om zich in de eerste plaats bij het melden te richten op de volgende 

reacties. 
 

1 Bijwerkingen van bijzonder belang (adverse events of special interest, AESI) bepaald door de 

Brighton Collaboration 

 
Het gaat om ongewenste voorvallen of bijwerkingen die niet noodzakelijk zijn waargenomen in klinische 
proeven, maar die van wetenschappelijk en medisch belang zijn en waarvoor voortdurende monitoring en 
vroegtijdige communicatie kunnen zijn aangewezen. Dergelijke ongewenste voorvallen of bijwerkingen 
kunnen nader onderzoek vereisen om ze beter te karakteriseren en te begrijpen. 
 

AESIRationale to include as AESI (1, 2, 3, 4 and/or 5) 

AESI included because they are seen with COVID-19 Disease3,4 

Acute respiratory distress syndrome  
Multisystem inflammatory syndrome (children and adults)  

Acute cardiovascular injury(includes: myocarditis/pericarditis, microangiopathy, heart failure, 
stress cardiomyopathy, coronary artery disease arrhythmia) 
Myocarditis/pericarditis 
Coagulation disorder (includes: thrombotic disorders, bleeding disorders) 
Bleeding disorder  
Anosmia, ageusia  

Chilblain – like lesions  

Erythema multiforme  
Single Organ Cutaneous Vasculitis  
Acute kidney injury  
Acute liver injury  
Acute pancreatitis  
Rhabdomyolysis  
Subacute thyroiditis  

AESI included because they have a proven or theoretical association with immunisation in 
general 

Anaphylaxis1,2 
Thrombocytopenia1,2,3,4  

Generalized convulsion1,2  
Acute disseminated encephalomyelitis4  
Guillain Barré Syndrome3,4 

AESI included because they have a proven or theoretical association with specific vaccine 
platform(s) 

Acute aseptic arthritis  
Aseptic meningitis  
Encephalitis / Encephalomyelitis  
Idiopathic Peripheral Facial Nerve Palsy  
Vaccine associated enhanced disease1,2,5  

 
1 Proven association with immunization encompassing several different vaccines 
2 Proven association with vaccine that could theoretically be true for novel COVID-19 vaccines 
3 Theoretical concern based on wild type disease immunopathogenesis 
4 Theoretical concern related to viral replication during wild type disease 
5 Theoretical concern because it has been demonstrated in an animal model with ≥ 1 vaccine platform 

 

https://brightoncollaboration.us/wp-content/uploads/2021/01/COVID-19-updated-AESI-list.pdf
https://brightoncollaboration.us/wp-content/uploads/2021/01/COVID-19-updated-AESI-list.pdf


 
2 Ernstige bijwerkingen 

 
Volgens de Europese wetgeving wordt een bijwerking als “ernstig” beschouwd als de bijwerking heeft 
geleid tot (i) een overlijden, (ii) een levensbedreigende situatie, (iii) een ziekenhuisopname of een 

verlengde ziekenhuisopname, (iv) een belangrijke of blijvende arbeidsongeschiktheid of invaliditeit 
(volgens de mening van de melder), (v) een aangeboren afwijking/misvorming of (vi) een andere 
medisch belangrijke gebeurtenis. 
 

3 Onverwachte bijwerkingen 

 
Dit zijn bijwerkingen waarvan de aard, de ernst en/of de evolutie niet overeenstemt met de samenvatting 

van de kenmerken van het product (SKP) en de bijsluiter van het vaccin. 
 

4 Verdachte bijwerkingen 

 

Dit zijn bekende bijwerkingen waarvan de frequentie, de ernst of de uitkomst abnormaal is. 
 

 
• De meest voorkomende verwachte bijwerkingen per vaccin 

 
Volgens de SKP van Comirnaty (Pfizer/BioNTech) zijn de meest frequent voorkomende bijwerkingen:  
 

o injectieplaatspijn (> 80 %) 
o vermoeidheid (> 60 %) 

o hoofdpijn (> 50 %) 
o myalgie en koude rillingen (> 30 %) 
o artralgie (> 20 %) 
o pyrexie en zwelling van injectieplaats (> 10 %).  

 
Ze waren doorgaans licht of matig intens en verdwenen binnen een paar dagen na vaccinatie. Een iets 
lagere frequentie van reactogeniciteitsvoorvallen ging gepaard met een hogere leeftijd. Een hogere 

frequentie van koorts (pyrexie) is waargenomen na de tweede dosis. 

 
Volgens de SKP van het Modernavaccin zijn de meest frequent voorkomende bijwerkingen:  
 

o injectieplaatspijn (92 %) 
o vermoeidheid (70 %) 

o hoofdpijn (64.7 %) 
o myalgie (61.5 %) 
o artralgie (46.4 %) 
o koude rillingen (45.4 %) 
o misselijkheid/braken (23 %) 
o axillaire zwelling/gevoeligheid (19.8 %) 
o koorts (15.5 %) 

o zwelling op de injectieplaats (14.7 %)  
o roodheid (10 %).  

 
Bijwerkingen waren doorgaans licht tot matig in intensiteit en verdwenen binnen een paar dagen na 
vaccinatie. Een iets lagere frequentie van reactogeniciteit ging gepaard met een hogere leeftijd. Lokale en 

systemische bijwerkingen werden vaker gemeld na dosis 2 dan na dosis 1. 
 

Volgens de SKP van het AstraZenecavaccin zijn de meest frequent voorkomende bijwerkingen:  
 

o gevoeligheid van de injectieplaats (63,7 %) 
o injectieplaatspijn (54,2 %) 
o hoofdpijn (52,6 %) 
o vermoeidheid (53,1 %) 

o myalgie (44 %) 
o malaise (44,2 %) 
o pyrexie, waaronder koortsigheid (33,6 %) en koorts > 38 °C (7,9 %) 

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_nl.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_nl.pdf
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210106150575/anx_150575_nl.pdf
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210106150575/anx_150575_nl.pdf
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210129150842/anx_150842_nl.pdf
https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210129150842/anx_150842_nl.pdf


 
 

o koude rillingen (31,9 %) 
o artralgie (26,4 %)  
o misselijkheid (21,9 %).  

 
De meeste bijwerkingen waren licht tot matig van aard en ze verdwenen doorgaans binnen een paar 
dagen na vaccinatie. In vergelijking met de eerste dosis waren bijwerkingen die werden gemeld na de 
tweede dosis lichter van aard en kwamen ze minder vaak voor. 
 
 
• Autopsie in geval van overlijden na COVID-19-vaccinatie 

Het FAGG krijgt vragen over de noodzaak om al dan niet een autopsie te verrichten in geval van 
overlijden na COVID-19-vaccinatie. 
 
Een autopsie wordt normaal gezien niet geëist door het FAGG. Een autopsie kan worden 
uitgevoerd als de arts van mening is dat er elementen zijn die een autopsie noodzakelijk 

maken. Deze beslissing wordt meestal genomen in samenspraak met de familie. 

 
 
• Bijkomende informatie 
- Vragen en antwoorden over vaccins tegen COVID-19 
- Geneesmiddelenbewaking voor COVID-19 vaccins 
- Vragen en antwoorden over bijwerkingen en geneesmiddelenbewaking 
- Aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad inzake SARS-CoV-2-vaccinatie met behulp van een 

mRNA-vaccin van zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die 
borstvoeding geven (versie van 21.01.2021)  

- Aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad inzake SARS-CoV-2-vaccinatie: anafylaxie (versie van 
21.01.2021) 

 
 

https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/covid_19/vaccins/vragen_en_antwoorden_over_vaccins
https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/covid_19/vaccins/vragen_en_antwoorden_over_vaccins
https://www.fagg.be/nl/menselijk_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/covid_19/vaccins/geneesmiddelenbewaking_voor_covid
https://www.fagg.be/nl/menselijk_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/covid_19/vaccins/geneesmiddelenbewaking_voor_covid
https://www.fagg.be/nl/menselijk_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/covid_19/vaccins/vragen_en_antwoorden_over
https://www.fagg.be/nl/menselijk_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/covid_19/vaccins/vragen_en_antwoorden_over
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/210111%20HGR%209618%20vaccinatie%20zwangere%20borstvoeding%20vrouw.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/210111%20HGR%209618%20vaccinatie%20zwangere%20borstvoeding%20vrouw.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/210111%20HGR%209618%20vaccinatie%20zwangere%20borstvoeding%20vrouw.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/210111%20HGR%209618%20vaccinatie%20zwangere%20borstvoeding%20vrouw.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/210111%20HGR%209618%20vaccinatie%20zwangere%20borstvoeding%20vrouw.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/210111%20HGR%209618%20vaccinatie%20zwangere%20borstvoeding%20vrouw.pdf
https://www.health.belgium.be/nl/advies-9618-vaccinatie-covid19-anafylaxie
https://www.health.belgium.be/nl/advies-9618-vaccinatie-covid19-anafylaxie
https://www.health.belgium.be/nl/advies-9618-vaccinatie-covid19-anafylaxie
https://www.health.belgium.be/nl/advies-9618-vaccinatie-covid19-anafylaxie

