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Ter attentie van eerstelijnszorgverleners in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

      

        Brussel, 1 maart 2022  

 

 

Betreft: Informatie over het COVID-19 vaccin NOVAVAX  

 

 

 

 

Epidemiologische situatie & Vaccinatiegraad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

 

Op dit moment stabiliseren of dalen de meeste Covid-19 epidemiologische indicatoren. Deze positieve 

evolutie zet het licht op groen om de coronamaatregelen opnieuw te versoepelen.  

Niettegenstaande is het in deze gewijzigde context nog belangrijker om oog te blijven hebben voor de 

meer kwetsbare personen in onze samenleving. Viruscirculatie blijft soms onopgemerkt omdat niet 

iedereen getest wordt door middel van een PCR/RAT test en velen laten zich zelfs helemaal niet meer 

testen. Ook is de kans dat nieuwe varianten in de nabije toekomst opduiken niet geheel uitgesloten.  

Het belang van een hoge vaccinatiegraad bij de populatie in het algemeen en meer nog bij 

zorgverleners die vanuit hun functie in aanraking komen met kwetsbare personen blijft in deze context 

essentieel. 

Momenteel is 75% van de Brusselse 18+ populatie gevaccineerd met een eerste dosis. 73% van de 

volwassenen Brusselaars heeft een volledig vaccinatieschema (2 dosissen) doorlopen. Echter tot op 

vandaag heeft slechts 44% van de Brusselse 18-plussers een boosterprik gehad vs. 73% op nationaal 

niveau (Bron Sciensano 16/02/2022). 
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De vaccinatiegraad bij zorgverleners (volledig gevaccineerd) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

bedraagt op dit moment gemiddeld 76%. Wallonië en Vlaanderen overstijgen dit percentage met 

respectievelijk 87% en 96%. 

 

Bron Sciensano 07/02/2022 

 

Voor de verschillende groepen van zorgverleners varieert de vaccinatiegraad (volledig gevaccineerd) 

in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tussen de 64% en 92%. 

 

Bron Sciensano 13/02/2022 
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Een belangrijk deel van het zorgpersoneel heeft zich tot op vandaag nog niet laten vaccineren met een 

boosterprik, voornamelijk bij het Brussels zorgpersoneel is er nog veel potentieel. 

 

Bron Sciensano 13/02/2022 

 

Het blijft dus onze ambitie om de vaccinatiegraad in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te 

verhogen en dit allermeest bij de zorgverleners.  

Vaccinatie is nog steeds de beste bescherming tegen Covid-19 en blijft belangrijk om het aantal 

gehospitaliseerde personen in de ziekenhuizen zo laag mogelijk te houden.  

De inzet van een nieuw type vaccin biedt beslist nieuwe primovaccinatie opportuniteiten voor 

zorgverleners die tot op heden niet werden gevaccineerd.  

 

Novavax, een alternatief vaccin voor nog niet gevaccineerde personen.  

Op 20 december 2021 heeft het Europees Geneesmiddelenbureau het vaccin Nuvaxovid met de 

codenaam NVX-CoV2373 van het Amerikaanse bedrijf Novavax goedgekeurd als vijfde vaccin voor 

Covid-19-vaccinatie in Europa en dit voor gebruik bij personen vanaf de leeftijd van 18 jaar.  

Novavax is een zogenaamd "sub unit" proteïnevaccin. Het betreft een inert vaccin dat geen intacte of 

volledige viruspartikels bevat maar één of meerdere gezuiverde of semi-gezuiverde eiwitten waarbij 

andere viruscomponenten zijn verwijderd. Het bevat kleine deeltjes die het coronavirus Spike-eiwit 

nabootsen, waartegen het lichaam antilichamen aanmaakt. 

Zelfs al is vandaag wetenschappelijk vastgesteld dat vaccins die gebruikmaken van de mRNA-techniek 

volkomen veilig en effectief zijn, kan Novavax een alternatief zijn voor twijfelaars.  

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zuivering_(fysico-chemisch)&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%AFne
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Vaccins tegen tetanus, HPV, meningokokken meningitis, hepatitis B, kinkhoest, pneumokokkenziekte, 

Japanse encefalitis, rabiës, en sommige vaccins tegen influenza zijn vaccins die met een gelijkaardige 

traditionele techniek werden ontwikkeld als het Novavax vaccin. 

Om die reden zal het Novavax vaccin worden aangeboden aan personen die tot op heden nog niet 

tegen Covid-19 konden gevaccineerd worden.  

De IMC Volksgezondheid heeft vervolgens beslist om het nieuwe Novavax vaccin met voorrang aan te 

bieden aan: 

• mensen met een hoog risico op ernstige allergische reacties op de bestanddelen van de vaccins 

die momenteel in de Belgische vaccinatiecampagne worden gebruikt; 

• mensen die al een ernstige bijwerking hebben gehad na vaccinatie met een van deze vaccins. 

Personen die reeds gekend zijn in de referentiecentra voor allergologie of voorheen een attest van hun 

specialist ontvingen, kunnen op basis hiervan gevaccineerd worden. 

Aangezien deze twee voorwaarden betrekking hebben op een beperkt aantal burgers – naar schatting 

een 3.000-tal personen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kan het Novavax vaccin tevens aan 

andere groepen aangeboden worden volgens het beginsel "first come, first served". 

De andere groepen werden gedefinieerd als volgt: 

• nog niet gevaccineerd ziekenhuis- en zorgpersoneel; 

• personen die een fobie ontwikkeld hebben voor andere vaccins, waarvan de werkzaamheid en 

veiligheid nochtans uitgebreid wetenschappelijk bewezen is; 

• andere tot op heden nog niet gevaccineerde personen, met de klemtoon op personen ouder 

dan 50 jaar.  

 

De beschikbaarheid van het vaccin Novavax 

Er werden 50.000 doses van het Novavax vaccin ter beschikking gesteld voor onze Brusselse regio. 

Met deze levering kunnen 25.000 mensen worden gevaccineerd. We moeten er rekening mee houden 

dat deze mensen wellicht ook een booster nodig zullen hebben in de toekomst. Hiervoor wordt 

gewacht op verdere wetenschappelijke gegevens. 

De vaccinatiecampagne met Novavax vangt aan op 1 maart 2022.  

 

Het vaccinatieschema van Novavax 

Het basisvaccinatieschema met Novavax bestaat uit 2 doses, die met een interval van ten minste 3 

weken worden toegediend. Zeven dagen na de tweede prik is men maximaal beschermd tegen ernstige 

gevolgen van het coronavirus en neemt het besmettingsgevaar af voor de persoon in kwestie en diens 

(mogelijk kwetsbare) contacten.  

Uit de klinische studies is gebleken dat Novavax na de tweede prik in 90% van de gevallen bescherming 

biedt tegen ziekte door het coronavirus. Dit betekent dat van de 100 mensen die zonder prik COVID-19 

zouden krijgen, er na vaccinatie nog maar 10 mensen zijn die COVID-19 krijgen. Uit de onderzoeken 

blijkt dat mensen die na een vaccinatie toch besmet raakten met het coronavirus, minder ernstig ziek 

werden.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_B
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kinkhoest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pneumokok
https://nl.wikipedia.org/wiki/Japanse_encefalitis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rabi%C3%ABs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Influenza
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Welke bijwerkingen heeft het vaccin Novavax?  

De bijwerkingen die tot nog toe zijn vastgesteld, zijn vergelijkbaar met deze van andere Covid-19 

vaccins. In de meeste gevallen zijn ze zeer mild en gingen ze na een aantal dagen voorbij. De meest 

voorkomende bijwerking is gevoeligheid in de arm waar het vaccin werd toegediend. Ook 

vermoeidheid, spierpijn, hoofdpijn, algemene malaise, gewrichtspijn, misselijkheid of overgeven 

kwamen af en toe voor.  

 

Waar wordt het Novavax vaccin toegediend?  

 

Het vaccin wordt toegediend in ziekenhuizen.  

Het Novavax vaccin kan toegediend worden binnen een ziekenhuis vanaf een bestelling van minstens 

1 doos van 10 flacons, overeenkomstig 100 dosissen.  

Ziekenhuizen kunnen het vaccin vanaf 1 maart bestellen op voorwaarde dat zij een bestelling plaatsen 

van minstens 100 dosissen en dit voor volgende personen:  

• personen die een hoog risico lopen op ernstige allergische reacties op de bestanddelen van de 

vaccins die momenteel in de Belgische vaccinatiecampagne worden gebruikt of voor personen 

die reeds een ernstige bijwerking hebben gehad na vaccinatie met een van deze vaccins, op 

aanraden van hun allergoloog/specialist 

• nog niet gevaccineerd zorgpersoneel binnen hun entiteit, ongeacht hun woonplaats. 

 

Daarnaast zal het vaccin ook toegediend worden in de vaccinatiecentra Anderlecht, Molenbeek, 

Pacheco of Vorst.  

Men kan hier terecht zonder afspraak. Indien gewenst, kan er toch een afspraak gemaakt worden via 

het platform Bru-vax of via het call center 02/214.19.19 in de hierboven vermelde vaccinatiecentra. 

Let wel, Novavax is tot nader order niet beschikbaar in andere vaccinatiecentra.  

De openingsuren van deze centra zijn te vinden op:  

https://coronavirus.brussels/nl/vaccinatie-covid-menu/waar-kan-ik-me-laten-vaccineren/ 

We hopen met de inzet van dit nieuwe vaccin de vaccinatiegraad in onze regio verder te kunnen 

optimaliseren. In de overtuiging dat u als eerstelijnsverzorger deze informatie zal delen met personen 

voor wie deze informatie hoogst relevant is, danken wij u alvast om hieraan opnieuw uw bereidwillige 

medewerking te willen verlenen.  

 

 

 

Nathalie Noël         
Leidend Ambtenaar        
Diensten van Het Verenigd College - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie    

 

https://coronavirus.brussels/nl/vaccinatie-covid-menu/waar-kan-ik-me-laten-vaccineren/

