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Vragen?
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• Verloop antilichamen na x aantal maanden vaccinatie?
• Enig idee van ziekenhuis opname van gevaccineerd tov niet gevaccineerd en ook 

op intensieve zorgen. Verschillen tussen de regio’s
• Zijn babies beter beschermd bij borstvoeding door de vaccinatie van de moeder. 

Recente studies?
• Ontwikkeling pillen tegen covid (Merck, …)? Te verwachten evolutie en 

onderzoeksresultaten
• Waarom HA en zorgverleners momenteel nog niet voor de derde prik 

in aanmerking komen. Waarom de redenering wordt gevolgd dat ze hetzelfde 
zijn als de algemeen bevolking



Hospitalisatie gevaccineerden
versus niet-gevaccineerden
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Data sciensano week
30/8-5/9/2021

N=440 opnames owv COVID

• 19 volledig ingeënt

• 3 gedeeltelijk

• 58 niet ingeënt

• 81.8% vacc. status 
onbekend



Distributie van varianten in België
situatie 5/10/2021





Vaccindoeltreffendheid en 
herhalingsdosis
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herhalingsdosis
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Voor een extra dosis werden sinds september 2021 de mensen vanaf de leeftijd van 12 jaar opgeroepen met een verzwakt 

afweersysteem. De 3° dosis of 2° dosis voor wie J&J kreeg, is bedoeld als versterking van de basisvaccinatie bij mensen 

die meer kans hebben om een onvoldoende immuunantwoord op de 1° en/of 2° dosis te vormen. 

Tot deze groep behoren mensen met:

• aangeboren afweerstoornissen (waaronder bv. Ook Downpatiënten)

• chronische nierdialyse

• inflammatoire ziekten die behandeld worden met immunosuppressiva

• bloedkankers of andere kwaadaardige tumoren, die in actieve behandeling zijn/of waren de voorbije 3 jaren

• pretransplant-, stamcel transplant- en orgaantransplant patiënten

• HIV-patiënten waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed

▪

Deze mensen mogen dan reeds vanaf 28 dagen na hun vorige basisdosis een derde (en voor de J&J gevaccineerden een 2° dosis) ontvangen. 

Dit mag dus 28 dagen of meer zijn.

Dit zijn duidelijk andere risicogroepen dan degene die bij de start van het vaccinatieprogramma begin 2021 werden opgeroepen.

De prioriteit ligt dus nu om die reden anders. PRIORITEIT NU IS IMMUUNRESPONS EN NIET VATBAARHEID VOOR ERNSTIGE COVID19!

https://www.laatjevaccineren.be/extra-vaccinatiedosis-tegen-covid-19-bij-immuun-gecompromitteerde-personen-vanaf-12-jaar



Waarom HA en zorgverleners momenteel nog niet voor de derde prik 
in aanmerking komen. Waarom de redenering wordt gevolgd dat ze 
hetzelfde zijn als de algemeen bevolking?
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▪ Immunologisch inderdaad gelijk aan leeftijdsgenoten in de bevolking

▪ Aanbeveling  momenteel in VS, VK en israel

▪ Vraag ligt op de tafel van HGR en Task Force



In de WZC en ziekenhuizen is het zorgpersoneel al in 
januari en februari gevaccineerd. 2x op 3 weken tijd. Dus 
7 maand geleden. Bescherming daalt na 4-5 maanden. Is 
het niet aangewezen om de personen in de zorg een 3e x 
te vaccineren, om geen extra uitval te krijgen, om de 
gemoedsrust te waarborgen.
Het zijn al 18 zware maanden geweest.

-belangrijk argument dat ook wordt meegenomen

17



Regeringscommissariaat Corona
Commissariat Corona du Gouvernement 20

Herhalingsprik of ‘booster’ met mRNA-vaccin (Pfizer)

• Mensen met verlaagde immuniteit 12+ (incl Down-patiënten)

• Bewoners woonzorgcentra

Wanneer? Min 4 weken na laatste vaccin. Wordt momenteel gegeven

• 65 jaar en ouder 

• Patiënten van assistentiewoningen, dagverzorgingscentra, psychogeriatrische voorzieningen en 
psychiatrische verzorgingstehuizen 

Wanneer?

o min 4m na laatste dosis AZ en J&J

o min 6m na 2e dosis Pfizer of Moderna
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Additional doses to immunocompromised people (12+)

Source: https://observablehq.com/@tf-vaccination/belvax

Last update 29/09/21

Average across Belgium:  25%

Percentage of immunocompromised people aged 12 years and over who have received an additional dose with an 
mRNA vaccine within their primary vaccination scheme, i.e. after a complete vaccination scheme

https://observablehq.com/@tf-vaccination/belvax
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▪ Minimum 28 dagen bij immuungecompromitteerden

▪ Minimum 4 tot 6 maanden bij 65-plussers 

▪ Wat indien 3 maanden?

▪ Zal nog steeds booster effect hebben

▪ 4 en 6 maanden zijn richtcijfers, maar er is wel speling mogelijk

▪ Immuungecompromitteerden hebben meestal maar in 50% van de gevallen 

Immunologisch gereageerd – vandaar best sneller een extra dosis – dus minimum 28 dagen

Interval herhalingsvaccin na basisvaccinatie



• Waarom worden de patiënten die 

Simponi (golimumab) krijgen niet uitgenodigd als 

risicopatiënt ikv verminderde immuniteit?

Er wordt momenteel gewerkt aan een oplossing 

voor deze en soortgelijke TNF-medicatie –

Idem voor asplenie en splenectomie
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Antilichamen en borstvoeding
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▪ N=18 women infected with laboratory confirmed SARS-CoV-2 

▪ No SARS-CoV-2 RNA in BM indicating no transmission of the virus via breastfeeding

▪ SARS-CoV-2-specific IgA and IgG in BM 

▪ Neutralizing capacity of BM from infected women against SARs-CoV-2

Pace et al. Mbio 2021.  

Is COVID-19 transmitted through breastfeeding? 
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Correlation of antibodies in blood and breastmilk

Collier et al. JAMA 2021
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Perl et al. 

Changes in levels of IgA and IgG in breastmilk over time



Co-administratie
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VACCINATIONS CONCOMITANTES
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• In het begin werd beslist om 1 tot 2 weken tussen toediening van verschillende vaccins te houden
omdat er geen data waren over mogelijke secundaire effecten op grote schaal, meer specifiek voor
dit nieuwe vaccinatieplatform

• Nu er meer dan honderden miljoenen mensen gevaccineerd zijn, hebben we een beter zicht op
de mogelijke bijwerkingen. Er is geen reden meer om tijd te laten tussen COVID-19 en andere
vaccinatie

• Er was op zijn minst een theoretische bezorgdheid dat er een interactie zou zijn waardoor
een/of beide van de toegediende vaccins minder bescherming zou geven

• Voor influenza toont de ComFluCov studie aan dat er geen probleem is voor co-administratie:
‘The ComFluCOV trial indicates that co-administration of the influenza and COVID-19 vaccines is generally
well tolerated with no reduction in immune response to either vaccine. Therefore, the two vaccines may
be co-administered where operationally practical.’

• Studies over pneumokokkenvaccinatie zijn nog lopende, meer resultaten worden eind dit jaar
verwacht

VACCINATIONS CONCOMITANTES



• Verschillende landen (Frankrijk,…) hebben reeds beslist om vaccinatie simultaan toe te

dienen, zoals de Verenigde Staten (CDC):

VACCINATIONS CONCOMITANTES



CONCLUSIE (1/2)

• Op basis van bovenvermelde studies en eerdere ervaring met simultane vaccinatie, kan men 

volgens de HGR simultaan vaccineren tegen seizoensgriep en COVID-19 

• Over concomitante vaccinatie van COVID-19 met andere vaccins dan seizoensgriep zijn 

op dit moment nog weinig gegevens beschikbaar. Toch is de NITAG van mening dat simultaan 

vaccineren met andere vaccins dan seizoensgriep ook mogelijk is. 

VACCINATIONS CONCOMITANTES



Vragen…



Vragen?
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▪ Horen de patiënten met een splenectomie ook 

niet in die extra risicogroep van 

immuungecompromitteerden?

▪ Splenectomie is een risico voor bacteriële 

Infecties, maar niet onmiddellijk op vlak 

van respons op een vaccinatie



- Vaccinatie blijft vrijwillig!
- 3° vaccinatie is bedoeld om werkzaamheid tegen hospitalisatie te 
verlengen
- 65 en ouder: op basis van wetenschappelijke data
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• Ik heb de vraag gekregen van twee patiënten, allebei net 65 jaar, zelf Covid 

doorgemaakt in de eerste golf. Allebei dubbel gevaccineerd, ook wel wat 

bijwerkingen gehad op de vaccins. Is er voor deze mensen een meerwaarde dat zij 

een boostervaccin krijgen? Ze hebben geen onderliggende aandoeningen, enkel dus 

hun leeftijd als risicofactor.  
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• In de EU beveelt 50% van de landen een volledige vaccinatie na doormaken van COVID, 
en 50% slechts één dosis.

• Niet geweten wat het beste is op langere termijn!
• Herhalingsdosis met een RNA-vaccin geeft meer kans op langere werkzaamheid

• beetje aansluitend: ik heb vanuit de HGR een document gelezen (zie bijlage)waarin 

staat dat, wanneer mensen covid hebben doorgemaakt, dat ze na een eerste 

vaccinatie met een mRNA vaccin een immuunrespons bereiken die na een tweede 

vaccinatie quasi niet meer stijgt. ik denk dat men om deze reden in Nederland 

mensen die Covid hebben doorgemaakt geen twee maal vaccineren maar slechts 1 

vaccin toedienen. Is het bij deze mensen (reeds covid doorgemaakt én volledig 

vaccinatieschema doorlopen) nodig van een booster te geven? Of gaat het hier om 

de cellulaire immuniteit die moeilijk te meten is en waarvan men niet kan zeggen of 

deze vooral opgebouwd wordt door natuurlijke infectie versus vaccinatie? 
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• AZ is niet langer besteld!

• gaan er nog Astrazeneca vaccins toegediend worden in deze vaccinatiecampagne, als 

deze terug geleverd worden? Ik wil bij deze al wel meegeven dat het extreem 

moeilijk zal zijn om mensen te kunnen overtuigen om zich met AZ te laten 

vaccineren. Dit omwille van de gekende redenen zijnde de bijwerkingen maar ook de 

visie van de mensen op AZ als men hoort dat we nu massaal Pfizer inzetten voor de 

derde prik en de boostervaccinatie. Men gaat AZ meer en meer als inferieur 

beschouwen... En we hebben niet altijd voldoende argumenten om deze visie te 

ontkrachten... 



Ontwikkeling pillen tegen covid (Merck, …)? Te 
verwachten evolutie en onderzoeksresultaten?
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▪ Molnupiravir

▪ Indicatie: mensen die positief testen op SARS-CoV-2 

en hoger risico op ernstig verloop

▪ Inname: binnen 5 dagen na positieve test

▪ Fase 3: placebo 14% hospitalisatie/ medicatiegroep 7% hospitalisatie

interim-resultaten 



Moeten de mensen met risico op anafylaxie, die 
voorheen in het ziekenhuis werden gevaccineerd
Terug in het ziekenhuis worden gevaccineerd?
Terug via de allergoloog passeren voor risico-anlyse?

Voor elke derde dosis volgen we dezelfde procedure als 
voor en eerste dosis, ook indien nieuwe samenstelling van 
een vaccin!
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We zien dat de effectiviteit van de vaccine na 20 weken 
afneemt. Is dit door het interval tussen vaccine en 
mogelijke besmetting of heeft dit te maken met de 
opkomst van de delta variant? 
Waarom zijn de 3e dosissen nog geen Pfizer vaccine die 
aan deze variant aangepast zijn en wanneer zullen deze 
beschikbaar zijn?

Nieuwe samenstelling Pfizer/Moderna… moet nog 
goedgekeurd worden door FDA/EMA…
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