
INFORMATIEBRIEF COVID19-VACCIN 

Wat is het belang van het vaccin? 

COVID-19 de wereld uithelpen is iets wat we allemaal samen moeten doen.  Door je te laten 

vaccineren en anderen te wijzen op het belang ervan, maak je écht het verschil. 

Met vaccinatie voorkom je dat je ernstig ziek wordt én red je levens.  Je draagt bij aan de 

groepsimmuniteit en helpt de verspreiding van het virus te stoppen.  Je laten vaccineren is dus 

ontzettend belangrijk.  Niet alleen voor jezelf, maar ook voor elkaar. 

 

Hoe werkt het vaccin tegen COVID-19? 

Het vaccin stimuleert je immuunsysteem waardoor je lichaam antistoffen aanmaakt om de 

virusdeeltjes te bestrijden.  

 

Hoe goed beschermt het vaccin? 

Studies waarbij 40.000 vrijwilligers gevaccineerd werden, wezen uit dat de eerste vaccins die we in 

ons land toedienen, voor meer dan 90% werkzaam zijn.  

 

Welk vaccin krijgen we toegediend? 

Het type vaccin die wordt toegediend in deze eerste vaccinatieronde is een mRNA-vaccin.  De 

meeste vaccins die wij kennen bevatten de ziekteverwekker zelf, een nieuwere technologie levert 

vaccins die genetisch materiaal (mRNA of DNA) bevatten dat een eiwit van de ziekteverwekker in het 

lichaam zal produceren en niet de ziekteverwekker zelf.  Ons lichaam gebruikt dit mRNA om 

bepaalde eiwitten van het virus zelf aan te maken.  Tegen deze eiwitten zal ons afweersysteem 

reageren. Het lichaam zal bij een latere infectie zich deze eiwitten herinneren en ze herkennen, de 

juiste antistoffen aanmaken en de juiste cellen activeren om het virus te vernietigen om ons tegen de 

ziekte te beschermen.   

 

Kunnen we kiezen welk vaccin we krijgen? 

Nee, want dat zou het vaccinatieproces alleen maar vertragen. Bovendien zijn alle vaccins 

goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA). Ze zijn dus allemaal veilig en 

werkzaam.  De vaccins worden in België in deze fase aangeleverd door Pfizer (zie faseplan blz. 4). 

 

Hoe zit het met de veiligheid? 

De veiligheid van vaccins is één van de criteria van de beoordeling of een vaccin een 
marktvergunning krijgt.  Pas als er voldoende is aangetoond dat een vaccin veilig is, wordt er een 
positief advies voor de marktvergunning gegeven.  De COVID-19-vaccins moeten aan dezelfde 
strenge eisen voldoen als alle andere vaccins.  Dit wordt nauwkeurig bekeken door onder andere de 
experten van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en het FAGG.  
Zoals voor alle nieuwe geneesmiddelen zullen zowel de farmaceutische bedrijven als de bevoegde 
autoriteiten deze vaccins nauwgezet opvolgen nadat ze op de markt zijn gebracht. 
 
 
 
 



Kunnen we ziek worden van dit vaccin? 

Nee, de vaccins tegen COVID-19 die binnenkort beschikbaar zullen zijn in België bevatten geen 
afgezwakte of niet-levende virussen (enkel de eiwitten die ze maken).  Ze kunnen de ziekte dus niet 
veroorzaken.  Het is wel mogelijk dat de gevaccineerde persoon kort vóór of kort na de vaccinatie 
besmet raakt. Het lichaam heeft enkele weken nodig om zich te beschermen na de vaccinatie. 
 
Na vaccinatie worden de deeltjes in het vaccin die het mRNA bevatten snel opgenomen in de 
lichaamscellen. Het mRNA kan niet naar de kern van onze cellen, waar ons eigen DNA zich bevindt. 
Ons eigen DNA wordt dus niet veranderd of beschadigd. Het mRNA wordt ook relatief snel door ons 
lichaam afgebroken. 
 

Hoe wordt het vaccin toegediend? 

Je krijgt een injectie in de bovenarm. De vaccinatie neemt maar enkele minuten in beslag. 

 

Wat zijn de bijwerkingen van het Pfizer-vaccin? 
 

Zoals alle geneesmiddelen kan het vaccin bijwerkingen veroorzaken. Ze komen wel niet bij iedereen 
voor. Het gaat meestal om lichte tot matige bijwerkingen die uit zichzelf verdwijnen na enkele dagen.  

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (kan voorkomen bij meer dan 1 op 10 personen): 

• pijn of zwelling op de injectieplaats, 
• vermoeidheid, 
• hoofdpijn, 
• spierpijn, gewrichtspijn, 
• koorts, 
• rillingen. 

Vaak voorkomende bijwerkingen (kan voorkomen bij minder dan 1 op 10 personen, maar bij meer 
dan 1 op 100 personen): 

• misselijkheid, 
• roodheid op de injectieplaats. 

Soms voorkomende bijwerkingen (kan voorkomen bij minder dan 1 op 100 personen, maar bij meer 
dan 1 op 1.000 personen): 

• zwelling van de lymfeklieren, 
• onwel zijn (malaise). 
• pijn in een lidmaat 
• slapeloosheid 
• jeuk ter hoogte van de injectieplaats 

Ernstige bijwerkingen, zoals zware allergische reacties of bijwerkingen die langer duren zijn zeer 
zeldzaam maar kunnen, net zoals voor elk ander geneesmiddel, niet worden uitgesloten. Symptomen 
van een allergische reactie zijn: netelroos (kleine bultjes op de huid die vaak jeuken, zwelling van het 
gezicht, tong of keel of moeite met ademhalen. Iemand die deze symptomen heeft, moet 
onmiddellijk een arts contacteren. 

https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/covid_19/vaccins/vragen_en_antwoorden_over_vaccins#A2


WAT NA DE VACCINATIE? 

Ook nadat je gevaccineerd bent, is het belangrijk om de coronamaatregelen te blijven volgen.  

Dat betekent: 

• gebruik een mondmasker 

• was/ontsmet je handen regelmatig 

• hou afstand 

• beperk je nauwe contacten 

• volg de richtlijnen vanuit de overheid. 

 

 

 

ALLE INFORMATIE, MET NOG GEDETAILLEERDERE UITLEG, KAN MEN TERUGVINDEN OP DE WEBSITES VAN: 

 

 

 

- het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), 

https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/covid_19/va

ccins/vragen_en_antwoorden_over_vaccins 

https://www.fagg.be/nl/menselijk_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/covid_19/vac

cins/geneesmiddelenbewaking_voor_covid 
 

- de website van de Belgische overheid, 

https://www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie/ 

 

- de website van de Vlaamse overheid, 

https://laatjevaccineren.be 

 

- Zorgnet Icuro. 

https://zorgneticuro.be 
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