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Geachte dokter, geachte zorgverstrekker, 

 

 

Begin 2021 zal de vaccinatiecampagne starten in ons land. De vaccinatie is vrijwillig en 

gratis. 

 

Alle vaccins die door het Europees geneesmiddelenagentschap EMA en het FAGG 

potentieel goedgekeurd worden, zullen aan alle eisen inzake veiligheid, werkzaamheid en 

kwaliteit  moeten voldoen. EMA zal zich in principe uiterlijk op 29 december uitspreken 

over het vaccin van Pfizer-BioNtech. De vaccins van Moderna en AstraZeneca volgen 

later. 

 

Alle volwassenen (18+) zullen toegang hebben tot de vaccinatie en dat in meerdere 

fases. De eerste fase - tussen januari en maart 2021 – richt zich op bewoners en 

personeel van woonzorgcentra, zorgprofesssionals in ziekenhuizen en zorgprofessionals 

in de eerste lijn.  

 

De komende weken en maanden zal er meer wetenschappelijke informatie over de 

vaccins beschikbaar worden. Recent zagen we al de eerste wetenschappelijke publicaties 

over de fase III gerandomiseerde klinische studies van de vaccins van Astra 

Zeneca/Oxford1 en van Pfizer/BioNTech2. De evidentie over de COVID-19 vaccins zal de 

komende weken en maanden verder groeien. Bijkomend zal ook het EMA aanvullende 

wetenschappelijke gegevens over kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid publiek maken.   

 

Alle leden van de Task Force Vaccinatiestrategie zijn er zich sterk van bewust dat 

informatie en transparante communicatie aan artsen en zorgprofessionals, maar ook aan 

het brede publiek, een cruciaal element zal zijn voor het welslagen van de 

vaccinatiecampagne in 2021. Als zorgverstrekker zal u vaak het eerste aanspreekpunt en 

vertrouwenspersoon zijn voor de patiënt of burger die meer wil weten over de COVID-19 

vaccins. 

 

In nauwe samenwerking tussen de verschillende overheden worden momenteel 

verschillende communicatiekanalen opgezet. We denken daarbij aan webinars telkens er 

nieuwe wetenschappelijke informatie bekend wordt en ook aan een regelmatige 

nieuwsbrief aan zorgprofessionals. We wensen dit in goede afstemming met de experten 

van de verschillende wetenschappelijke verenigingen te doen. Bij deze onderstrepen we 

ook onze appreciatie voor de diverse initiatieven die door onder meer de huisartsen 

worden genomen in de respectievelijke deelstaten. 

Meer informatie over vaccins en vaccinatiestrategie kan u alvast terugvinden 

https://www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie/ en www.laatjevaccineren.be . Het FAGG 

biedt nu up-to-date geneesmiddeleninformatie over de vaccins via: FAQ FAGG.  

 

Gelieve reeds in uw agenda te noteren dat we een eerste webinar plannen op 18 

december om 16u. Deze wordt in goede banen geleid door Econoom Peter De Keyzer 

 

Via deze link kan u zich registreren voor de webinar: 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5518786821535318030 

 

 

 
1 https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32661-1/fulltext 
2 https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577 

https://www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie/
http://www.laatjevaccineren.be/
https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/covid_19/vaccins/vragen_en_antwoorden_over_vaccins
https://attendee.gotowebinar.com/register/5518786821535318030
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Gelieve uw vragen ten laatste donderdagavond 17 december in te zenden via 

faqvaccin@commissariat.fed.be.  

 

We zijn u erg dankbaar voor al uw inspanningen. We wensen u verder veel moed en 

doorzettingsvermogen en hopen verder op u te kunnen rekenen bij het bestrijden van 

deze pandemie. 

 

 

Met hoogachting, 

 

Pedro Facon  

Regeringscommissaris  

 

Prof. Dr. Dirk Ramaekers 

Voorzitter Taskforce Vaccinatie  

 

Prof. Dr. Yvon Englert  

Voorzitter Cel communicatie en maatschappelijke dialoog  

 

Prof. Dr. Jean-Michel Dogné 
(gewoon hoogleraar, Universiteit Namur) 
 
Prof. Dr. Pierre Van Damme 
(gewoon hoogleraar, Universiteit Antwerpen) 
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