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Covid-19: Q&A betreft Covid-19 vaccinaties 

-          Wie laat zich voorlopig niet vaccineren?  
Zwangere vrouwen, borstvoeding, kinderen < 18 jaar, wie zich ziek voelt (griep, koorts, verkoudheid) 
Deze populatie werd niet betrokken in de eerste studies, en omwille van onzekerheid over de veiligheid en werkzaamheid bij deze 
patiëntengroepen wordt voorlopig afgeraden te vaccineren. Er wordt ook afgeraden zwanger te worden binnen de 2maand na de laatste dosis van 
het vaccin. 
Nederland heeft uitgesproken dat er geen redenen zijn om vaccinatie af te raden bij vrouwen die borstvoeding geven. België heeft vaccinatie bij 
deze groep vrouwen uitgesteld tot na stopzetting van de borstvoeding. 
 

-       Wat zijn de te verwachten bijwerkingen van het vaccin? 

Enkel milde bijwerkingen die gelijklopend zijn met andere vaccinaties (10%) (koorts(rillingen), vermoeidheid, spierpijn, hoofdpijn), vaker 

voorkomend na 2e dosis (want het is een reactogeen vaccin) 

55+ers ondervinden minder bijwerkingen dan jongere patiënten. Bijkomende info: 

         koorts en rillingen vanaf de avond van toediening tot maximaal 1e helft van de dag volgend op het toedienen van het vaccin, en 

daar heb je meeste kans op na 2e dosis (30%) 

         hoofdpijn en moeheid (grieperig gevoel) tot maximaal 3 dagen na toedienen van het vaccin, ook deze bijwerking komt meer voor na 

2e dosis 

         zoals bij alle andere vaccins wordt geadviseerd om paracetamol 1g te nemen vlak voor vaccinatie, extra dosissen kunnen tot max 3-

4g per dag (afhankelijk van gewicht patiënt) 

 

-          Mag ik een vaccin krijgen als ik allergisch ben? 
 Personen met een ernstige allergie voor een bestanddeel uit het vaccin (bijsluiter met hulpstoffen  is gepubliceerd) worden best niet gevaccineerd, 
bij twijfel vraag advies aan uw arts.  
Bij een andere allergie (latex, jood, voedingsallergie of hooikoorts) kan je veilig gevaccineerd worden.  
Dr. Lapeere (allergoloog) : “Anafylactische reactie is niet mogelijk, er zitten geen hulpstoffen in dit vaccin vervat die zou kunnen kruis reageren,  
voor anafylactische reacties houden we houden rekening met 0,1% kans, dit percentage is dezelfde als voor alle andere bestaande vaccins in België.  
Er zal een epipen of een antihistaminicum ter beschikking zijn in de vaccinatiecentra 
 

-          Wat als je ziek bent (corona of een andere ziekte), hoe lang wacht je best met vaccineren?  
Tot je 14 dagen symptoomvrij bent 
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-          Wat als je ziek wordt tussen de 1e en de 2e dosis?  
Zelfde regel, je bent best 14 dagen symptoomvrij vooraleer je de 2e dosis kan krijgen 
 

-         Zijn er risico’s voor (lange termijn) aantasting aan andere organen door deze vaccinatie?  
Het vaccin is een mRNA-vaccin, het bevat een deel van het DNA die codeert voor het spike-eiwit of uitsteeksel genoemd van het covid-19-virus. Dit 
mRNA-vaccin zit vervat in een sterke vetdruppel, het penetreert in de spier van de bovenarm en gaat dan verder naar de dichtstbijzijnde lymfeklier. 
De lymfeklier is de eindbestemming en de plaats waar de immunologische respons in gang gezet wordt, Het mRNA van het spike-eiwit blijft max 24u 
aanwezig in ons lichaam, en komt niet in onze lichaamscellen terecht. Er is geen verdere verspreiding in het bloed, en dus ook niet naar andere 
organen zoals de baarmoeder, waar geïnsinueerd werd invloed te hebben op de vruchtbaarheid van vrouwen 
 

-          Kan ik anderen nog besmetten als ik gevaccineerd ben? 
 Na vaccinatie is de kans groot dat u niet ziek wordt na besmetting met het covid19-virus. Op dit moment is het echter nog niet zeker of u anderen 
nog kan besmetten nadat u gevaccineerd bent. De toekomst zal dit moeten uitwijzen. Indien vaccinatie ook transmissie van het virus tegengaat, zou 
het zinvol zijn om ook kinderen te vaccineren (als het vaccin ook veilig blijkt te zijn voor kinderen). De preventieve maatregelen nl. social distancing, 
het dragen van een masker en goede handhygiëne blijven om die reden ook behouden. 
 

-        Ik heb al een covid-infectie gehad, moet ik mij dan nog laten vaccineren?  
Ja, over de duur van de immuniteit is nog weinig gekend na een doorgemaakte covid-infectie. Er zijn al herinfecties vastgesteld. Men verwacht dat 
de bescherming door een vaccinatie langer zal duren dan na het doormaken van de ziekte zelf. Tot nu toe is gekend dat er heel weinig kans bestaat 
dat u binnen 90 dagen na de infectie terug ziek wordt). U kan veilig gevaccineerd worden als u 14 dagen symptoomvrij bent 
 

-          Hoelang beschermt dit vaccin? 
 Deze gegevens zijn nog niet gekend, de studies over de geheugenimmuniteit zijn nog lopende, de eerste grote groepen zullen pas deze zomer 
worden gevaccineerd, daarna kan er misschien een antwoord komen op deze vraag 
 

-          Moet ik na vaccinatie nog een mondmasker dragen?  
Ja, alsook de handhygiëne en social distancing maatregelen, we willen deze pandemie zo snel mogelijk onder controle krijgen, maar experten 
moeten eerst meer kennis vergaren over de bescherming dat het vaccin biedt en over transmissie. 
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-          Zal dit vaccin ook werken bij gemuteerde varianten van het virus?  
De meeste virussen muteren over de tijd (zo is er ook elk jaar een ander griepvaccin). Mutaties hebben niet altijd een invloed op de werking van het 
vaccin. De recente mutaties in UK hebben geen invloed op de werking van het vaccin. Wetenschappelijke instanties zullen nauwgezet controleren 
en bij belangrijke mutatie het vaccin aanpassen (bij mRNA-vaccins is een aanpassing eenvoudiger dan bij andere designs)  
 

-          Waar vind ik alle praktische info gebundeld terug? https://www.laatjevaccineren.be/covid-19 
 

 -  Ik heb bijwerkingen ondervonden bij de eerste dosis ( hoofdpijn, spierpijn, koorts), hoe kan ik deze bijwerkingen vermijden bij de tweede dosis? 
              Je kan deze bijwerkingen voorkomen door preventief paracetamol 1g in te nemen, je mag tot 3x1g paracetamol innemen tot 2 dagen nadien, tot de 
              bijwerkingen verdwenen zijn 
 

-  Ik ben allergisch aan thiomersal, mag ik dan gevaccineerd worden? 
Er is geen thiomersal aanwezig in het vaccin van pfizer/bioNtech (enige vaccin voor az delta personeel) dus men kan zonder problemen gevaccineerd 
worden 

 
 

 

http://iportal.azdelta.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=48c5eb31-11f8-41de-9b3d-f43a9aa12ae7

