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VOORWOORD

België maakt een ongekende gezondheidscrisis door met immense gevolgen voor de samenleving en economie.
Een curatieve behandeling werd nog niet gevonden. Na aanvang van de COVID-19 pandemie startten wereldwijd
diverse onderzoeksinstellingen en vaccinproducenten met de ontwikkeling van een vaccin tegen Sars-Cov-2.
Intussen tekende België in op 4 potentiële vaccins binnen de afgesloten koopopties van de Europese Commissie.
In de zomer werd daartoe een specifiek adviescomité opgericht dat alle aankoopdossiers analyseerde. De
aantallen zouden in principe moeten volstaan om alle doelgroepen te kunnen vaccineren. Vooralsnog werd geen
enkel vaccin goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) en kunnen we ze nog niet
wetenschappelijk beoordelen. Eenmaal dat het geval is, zal vermoedelijk begin 2021 een eerste beperkte
voorraad aan vaccins beschikbaar zijn voor België.
Recent legde de interministeriële conferentie alvast de principes vast van de vaccinatiestrategie. De doelstelling
is om minstens 70% van de bevolking te vaccineren. De vaccinatie is vrijwillig en gratis voor elke burger. Het hele
vaccinatieprogramma wordt gecofinancierd door de federale overheid en de deelstaten.
Om de uitrol van het vaccinatieprogramma in goede banen te leiden is er nu een taskforce ‘operationalisering
COVID-19-vaccinatiestrategie’ opgericht in de schoot van het Regeringscommissariaat Corona. Deze taskforce
bestaat uit wetenschappers, vertegenwoordigers van federale en deelstatelijke overheidsdiensten en, waar
nodig, andere vertegenwoordigers en werkgroepen. Terwijl het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en
Gezondheidsproducten instaat voor de aankoop en distributie, wordt de vaccintoediening op het terrein
georganiseerd door de deelstaten.
Dit advies omschrijft concreet hoe de prioritering en uitrol van de vaccinatiestrategie kan plaatsvinden, van
distributie tot toediening aan de patiënt, zorgverstrekker of burger. Daarbij is transparante informatie over wat
we weten over de vaccins de rode draad. Opnieuw zullen vele zorgverstrekkers en diverse bestuurlijke niveau’s
een belangrijk aandeel hebben in zowel het logistieke als organisatorische proces, maar ook in de communicatie.
De weg is nog lang, maar er schijnt enig licht aan het eind van de tunnel.
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1. INLEIDING
COVID-19 wordt veroorzaakt door het nieuwe SARS-CoV-2 coronavirus dat begin 2020 werd geïdentificeerd na een uitbraak van het virus in China eind 2019.
Half januari werd het aangetroffen in Thailand, Japan en Zuid-Korea en nog voor 1 februari 2020 in Europa, Australië, de Verenigde Staten (VS) en Canada. Op
11 maart 2020 riep de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak van SARS-CoV-2 uit tot een pandemie. Volgens de cijfers van de WHO is inmiddels
wereldwijd het aantal bevestigde ziektegevallen gestegen tot meer dan 61 miljoen en het aantal bevestigde sterfgevallen tot bijna 1.5 miljoen. Ten opzichte
van de totale wereldbevolking spreken we van 0.8% besmettingen (of 1/120 mensen) en 0.02% overlijdens (of 1/5400 mensen). De werkelijke aantallen zullen
nog veel hoger liggen omdat over de gehele wereld lang niet iedereen getest wordt op de aanwezigheid van een infectie, of de doodsoorzaak bij overlijden
wordt nagegaan.
Het zwaarst getroffen land is de Verenigde Staten, met ongeveer 13 miljoen bevestigde ziektegevallen en 260 000 bevestigde doden tot nu toe. In Europa
hebben Frankrijk, Spanje en Italië de hoogste prevalentiecijfers. Het sterftecijfer in Italië is het hoogst, met meer dan 50 000 doden. Ook in België is er sprake
van een hoge ziektelast – tot 28 november 2020 zijn ongeveer 570 000 bevestigde ziektegevallen (48 044/1milj. inwoners) en ruim 15 000 bevestigde
sterfgevallen gemeld (1339/1milj. inwoners) met momenteel een 14-daags cumulatief sterftecijfer van 18.5 per 100.000 inwoners. Bij het interpreteren van
deze gegevens moet rekening gehouden worden met verschillen in het testbeleid en de manier van rapporteren tussen landen. Daarnaast is ook wegens
aanpassingen van de teststrategieën aan de verschillende fasen van de pandemie niet iedereen die ziek is (geweest), ook getest op de aanwezigheid van SARSCoV-2 waardoor de werkelijke aantallen besmettingen vermoedelijk ook bij ons hoger liggen dan gerapporteerd.
COVID-19 resulteert in een luchtweginfectie die in de meeste gevallen mild verloopt met herstel na enkele dagen tot weken, hoewel langdurige klachten zoals
vermoeidheid kunnen voorkomen. De infectie kan ook zeer ernstig zijn met noodzaak tot ziekenhuisopname en sterfte tot gevolg. Dat laatste is het geval
wanneer het virus de lagere luchtwegen bereikt en de longblaasjes aantast, wat leidt tot een (dubbelzijdige) longontsteking. Het ziektebeeld kan plots
verergeren doordat vermeerdering van het virus en hyperreactiviteit van het immuunsysteem leidt tot verdere schade aan de longen wat kan resulteren in
een acuut respiratoir ‘distress’ syndroom, waardoor patiënten een nog groter zuurstoftekort oplopen en invasief beademd moeten worden op een intensieve
zorg eenheid (ITE). Naast luchtwegproblemen kan de infectie ook leiden tot (ernstige) cardiale problemen zoals ontstekingen van het hart en neurologische
klachten, waaronder ontstekingen in de hersenen. Het ziektebeeld kan verder verslechteren door stollingsproblemen, zoals een longembolie, hart- of
herseninfarct, septische shock en multi-orgaanfalen waaraan patiënten kunnen overlijden. Na herstel van COVID-19 kunnen patiënten last houden van long-,
hart- of neurologische klachten. Dit kan ook voorkomen bij patiënten die een milde infectie hebben gehad. Over de ernst en duur van deze klachten op lange
termijn is nog veel onbekend. ITE-patiënten kunnen te maken krijgen met het ‘post-intensive care’ syndroom – een verzameling van fysieke, psychische en
cognitieve klachten die jaren kunnen aanhouden.
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2. ZIEKTELAST COVID-19 IN BELGIE
2.1.

Epidemiologie

De eerste COVID-19 patiënt in België werd gemeld op 3 februari 2020; hij werd in quarantaine geplaatst na terugkeer uit Wuhan, China. Na de krokusvakantie
eind februari 2020 werd de verspreiding van het virus waarschijnlijk versneld na terugkeer van ski-reizigers uit Europese gebieden waar het virus reeds
circuleerde. Begin maart nam het aantal bevestigde ziektegevallen snel toe waarbij tot meer dan 6000 testen per dag werden uitgevoerd. Eind maart piekte
de epidemie met meer dan 30 % positieve testen. De dagelijkse ziekenhuisopnames bereikten een piek in week 14, rond 28 maart, en daalden aanvankelijk
snel tot week 20 met nadien een progressieve daling. In de eerste helft van april overleden er meer dan 250 mensen per dag.
De incidentie van bevestigde ziektegevallen lag in die weken (28 maart - 17 april) boven de 70 per 100 000 personen per week. Daarna namen de aantallen
af, veelal als gevolg van de maatregelen die de regering nam om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. De incidentie daalde in de maanden daarna
naar minder dan 100 bevestigde ziektegevallen per dag, maar sinds eind augustus is weer een duidelijke stijging te zien tot bijna 23 000 nieuwe gevallen per
dag in de laatste week van oktober met opnieuw meer dan 29% positiveitsratio. Sindsdien daalde het dagelijks percentage positieve testen tot minder dan 10
% eind november. In totaal telt België op 28 november 574 448 bevestigde gevallen (bijna 5 000/100 000 inwoners) en 16 461 (1/698 inwoners) bevestigde
sterfgevallen; per dag zijn er op dat moment gemiddeld ca. 2500 nieuwe bevestigde coronabesmettingen, 240 COVID-19 ziekenhuisopnames en 140
overlijdens.

2.2.

Effecten op de gezondheidszorg

De trends worden weergegeven op basis van vier kernindicatoren: de bevestigde gevallen, de nieuwe door het labo bevestigde ziekenhuisopnames, de
ingenomen bedden op intensieve zorgen en het aantal sterfgevallen.

2.2.1. Aantal bevestigde Covid-19 gevallen
Tot 28 november 2020 werden in totaal 574 448 bevestigde gevallen gemeld; de spreiding per gemeenschap werd in kaart gebracht door Sciensano. Het
merendeel van deze besmettingen (85%) werd gemeld sinds 31 augustus. Gezien de indicatie tot testen tijdens de eerste golf veel enger was dan tijdens de
tweede golf zijn deze cijfers onder gerapporteerd en liggen de eigenlijke cijfers voor de eerste golf vermoedelijk hoger.

2.2.2. Ziekenhuisopnames
In totaal werden tussen 15 maart en 27 november 41 963 door het labo bevestigde COVID-19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 37 706 personen
verlieten het ziekenhuis. Gemiddeld zijn er eind november 240 COVID-19 ziekenhuisopnames per dag met een piek van 629 begin april en 879 begin november.
In vergelijking met het totale aantal bevestigde COVID-19 gevallen, zijn de gehospitaliseerde COVID-19-patiënten ouder. Wanneer we een vergelijking maken
met de structuur van de Belgische bevolking volgens leeftijd en geslacht, stellen we onder de opgenomen COVID-19 patiënten een oververtegenwoordiging
van ouderen vast alsook een frequenter voorkomen van ernstige COVID-19 infecties waarvoor een ziekenhuisopname nodig is bij mannen. In de eerste golf
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was de mediane leeftijd van opgenomen patiënten 71 jaar (vrouwen: 74 jaar en mannen: 68 jaar) en 76% van de patiënten was tussen de 50 en 89 jaar.
Patiënten afkomstig van de woonzorgcentra vertegenwoordigden 16% van de opgenomen patiënten en 25% van de patiënten ouder dan 65 jaar. Zeven
procent van de opgenomen personen tussen 18 en 70 jaar werd als gezondheidswerker geïdentificeerd.

2.2.3. Bezetting intensieve zorg eenheden
Het aantal patiënten op een ITE en ondersteund met invasieve beademing volgde de evolutie van de opnames. Op het moment dat de crisis haar piek bereikte
begin april lag iets meer dan 20% (1285/5759) van de opgenomen COVID-19 patiënten op een afdeling intensieve zorgen. Tijdens de 2de piek van de crisis was
dat net geen 20% (1474/7489). Van de COVID-19 patiënten die uit het ziekenhuis werden ontslagen (exclusief patiënten die naar een ander ziekenhuis werden
overgebracht) verbleef 12% (1696 patiënten) op een ITE. De helft van de patiënten die op een ITE werd opgenomen, was ouder dan 66 jaar (leeftijden van 0
tot 97 jaar). Deze patiënten zijn gemiddeld jonger in vergelijking met alle opgenomen patiënten. Tussen 15 maart en 28 november 2020 werden 42 174 door
het labo bevestigde COVID-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis (Figuur 1).
Figuur 1  Evolutie van het aantal gehospitaliseerde gevallen

Bron: Sciensano. Evolutie van het aantal gehospitaliseerde gevallen - Aantal deelnemende ziekenhuizen: 104 (28 november 2020) (https://covid19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Meest%20recente%20update.pdf).
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2.2.4. Mortaliteit en comorbiditeit
Zowel tijdens de eerste als de tweede golf werden significant meer overlijdens (alle oorzaken) geobserveerd dan verwacht.
Tussen 20 maart en 28 april werden er 7917 sterfgevallen meer dan verwacht (= 65% oversterfte) gerapporteerd waarvan 354 (21% oversterfte) extra
sterfgevallen in de leeftijdsgroep 0-64 jaar, 3345 extra sterfgevallen in de leeftijdsgroep 0-64 jaar, 3354 extra sterfgevallen (66% oversterfte) in de
leeftijdsgroep 65-84 jaar en 4250 extra sterfgevallen (79% oversterfte) in de leeftijdsgroep boven de 85 jaar. In deze periode was het aantal overtollige
sterfgevallen door alle oorzaken bijna gelijk aan het aantal geobserveerde COVID-19 sterfgevallen (7576), wat er op wijst dat 96% van deze oversterfte
hoogstwaarschijnlijk te wijten was aan COVID-19 of aan de daardoor veroorzaakte gezondheidscrisis.
In het najaar is het aantal sterfgevallen in België, ongeacht de oorzaak, significant verhoogd vanaf week 43 (19 tot 25 oktober) met tot nu toe 3349 sterfgevallen
meer dan verwacht (54% oversterfte), waarvan 1553 extra sterfgevallen (60% oversterfte) in de leeftijdsgroep 65-84 jaar en 1596 extra sterfgevallen (59%
oversterfte) in de leeftijdsgroep boven de 85 jaar. De oversterfte is vooral uitgesproken in Wallonië, met 1914 extra sterfgevallen (92% oversterfte) sinds week
43. In Vlaanderen zijn er 1074 extra sterfgevallen (31% extra sterfgevallen) en in Brussel is het aantal extra sterfgevallen 371 (65%). Voorlopig valt de piek van
de sterfgevallen door alle oorzaken op 7 november met 556 sterfgevallen, terwijl de piek van de COVID-19 sterfgevallen in de tweede golf op 6 november
wordt waargenomen met 214 sterfgevallen (Figuur 2).
Figuur 2 – Mortality all cause and related to Covid-19 in Belgium (week 47, 2020)

Bron: Sciensano, Be-Momo
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Het cumulatief totaal van de tot dusver gerapporteerde COVID-19 gerelateerde overlijdens in België bedraagt 16 339 sterfgevallen waarvan iets meer dan de
helft overleed in het ziekenhuis (56%) en 43% in de WZC. Het aantal bevestigde versus mogelijke gevallen verschilt naargelang de locatie van overlijden. In de
ziekenhuizen respectievelijk 96% vs. 4% en in de WZC 66% vs. 34%.
In de eerste golf piekt het aantal COVID-19 sterfgevallen per dag in België met 321 overlijdens op 8 april 2020. Eenentwintig procent van de patiënten die met
COVID-19 zijn opgenomen, is tijdens het verblijf in het ziekenhuis overleden. Voor de patiënten die op een ITE verbleven, stierf 40%. Bij mannen lag het
aandeel sterfgevallen iets hoger dan bij vrouwen (respectievelijk 23% en 19%). De leeftijd is de grootste risicofactor voor overlijden in het ziekenhuis met een
meerderheid aan sterfte (89,7%) bij 65-plussers. Het percentage overlijdens berekend onder de patiënten die uit het ziekenhuis zijn ontslagen is 21% (2880/13
462 patiënten). Einde juli was het aantal COVID-19 overlijdens per dag tot bijna 0 gezakt. Van 31 augustus tot 23 november 2020 bedraagt het cumulatief
totaal van de gerapporteerde COVID-19 gerelateerde overlijdens 6100 sterfgevallen. Twee derde overleed in het ziekenhuis (64%) en 35% in de WZC. Op 25
november zijn er gemiddeld 141 COVID-19 overlijdens per dag (7-daags gemiddelde).
Uit statistische analyse van de associaties tussen leeftijd, geslacht, aanwezigheid van comorbiditeiten en het risico op overlijden blijkt dat een hogere leeftijd,
het mannelijke geslacht, cardiovasculaire problemen, diabetes, chronische nier-, lever- of longziekte, neurologische- of cognitieve stoornissen en kanker het
risico op overlijden in het ziekenhuis door een COVID-19 infectie significant verhoogt. Gebaseerd op de momenteel beschikbare dataset zijn hypertensie en
obesitas geen onafhankelijke risicofactoren voor overlijden. Obesitas gaat echter wel gepaard met een hoger risico op overlijden bij patiënten jonger dan 65
jaar.

2.3.

Situatie in de woonzorgcentra (WZC)

2.3.1. Residenten
Sinds het begin van de registratie (18 maart 2020) waren 56.8% van het totaal aantal COVID-19 sterfgevallen in België bewoners van een WZC waarvan 77%
overleed in het WZC en 23% in het ziekenhuis (situatie op 22 november 2020), met een groter sterftecijfer in de eerste golf (tot 21 juni 2020) in vergelijking
met de tweede golf (sinds 31 augustus 2020), waarbij respectievelijk 63.4% en 46.5%.
Sinds 31 augustus omvat het aantal COVID-19 overlijdens (bevestigde en mogelijke) bij WZC bewoners (alle plaatsen) in totaal 2763 personen waarvan 75%
overleed in het WZC en 25% in het ziekenhuis. Voor de 2de golf worden enkel de bevestigde gevallen gerapporteerd omdat testen in de tweede golf wel
mogelijk was in de woonzorgcentra.

2.3.2. Personeel
In de tweede golf (vanaf 31 augustus) bleef het aantal nieuwe bevestigde COVID-19 gevallen per 1000 personeelsleden stabiel in alle gemeenschappen /
gewesten tot week 33 (12/08 -18/08) waarna het aantal nieuwe bevestigde COVID-19 gevallen per 1000 personeelsleden steeg tot week 44 (28/10 – 03/11).
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Analoog met het aantal infecties volgde het aantal personeelsleden dat afwezig is omwille van een mogelijke of bevestigde COVID-19 infectie. Vanaf week 45
(04/11 – 11/11) kan een daling geobserveerd worden. Het aantal afwezigheden door COVID- 19 hebben invloed op de werking van het WZC en is een
onderschatting van het totale absenteïsme, aangezien personeelsleden die langdurig afwezig zijn omwille van andere redenen, zoals burn-out, depressie…
niet meegeteld worden.

2.4.

Besluit

Op basis van de beschreven huidige epidemiologische situatie en de hoge ziektelast door COVID-19 in België is vaccinatie van de bevolking wenselijk om de
virusverspreiding en ernstige ziekte en sterfte in de populatie terug te dringen.
De verspreiding van SARS-CoV-2 heeft naast individuele ook collectieve negatieve gevolgen in de samenleving. Hoe meer mensen besmet geraken, hoe groter
de nadelen. Die collectieve nadelen hebben niet alleen betrekking op de volksgezondheid maar ook op sociaaleconomisch (werkloosheid of
onderwijsachterstand) of sociaal-emotioneel (eenzaamheid) vlak en nemen toe naarmate de pandemie langer aanhoudt.
Naast de klassieke, medische doelen voor vaccinatie, dringt zich bij de COVID-19 pandemie ook nog en derde doel op: het behoud van de vitale infrastructuur
van de samenleving. ‘Lockdowns’ en beperkende maatregelen (zoals het sluiten van scholen, horeca, en de kunst- en cultuursector) ontwrichten de
maatschappij. Ook ziekteverzuim (of erger: sterfte) onder mensen met een cruciaal beroep bedreigt de vitale infrastructuur van de samenleving. Dit leidt
momenteel in de zorgsector tot het afschalen van de reguliere zorg en vergt een grote inspanning om noodzakelijke zorg in stand te houden. Vaccinatie kan
bijdragen aan het voorkomen van de maatschappelijke ontwrichting wanneer deze gericht is op groepen die van belang zijn voor het in stand houden van de
zorg en behoud van de vitale infrastructuur (veiligheidsdiensten, openbaar bestuur, voedselketen).
Alle genoemde aantallen zijn terug te vinden op de COVID-19 website van WHO, ECDC en Sciensano, alsook via https://www.info-coronavirus.be/nl en
https://www.coronaviruscovid19.be/coronavirus-cijfers.
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3. VACCINS: WAT WETEN WE TOT NU TOE WETENSCHAPPELIJK?
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) waren er op 12 november 2020, 212 vaccins in ontwikkeling. Hiervan bevinden er zich 164 in de zogenaamde
"preklinische" fase en voor 48 vaccins vinden er momenteel klinische proeven plaats, 11 daarvan zitten in fase 3. De WHO heeft een tabel opgesteld waarin
de 48 kandidaat-vaccins die op datum van 12 november 2020 in de fase van de klinische evaluatie zitten, in perspectief worden geplaatst. Deze tabel wordt
regelmatig herzien en kan worden geraadpleegd op de website van de WHOa.
Op 30 november 2020 evalueert het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het EMA de voorlopige gegevens over deze COVID-19
vaccins aan de hand van zijn continue evaluatieprocedure voor 3 kandidaat-vaccins: AstraZeneca/Oxford, BioNtech-Pfizer en Moderna. De kenmerken en
eigenschappen van deze 3 vaccins worden hieronder beschreven en samengevat in Tabel 1.

3.1.

Het AstraZeneca/Oxford vaccin

Het is een recombinant vectorvaccin (ChAdOx1), ontwikkeld door het Britse laboratorium AstraZeneca en de Universiteit van Oxford. Het maakt gebruik van
een vectorvirus (een adenovirus dat voorkomt bij chimpansees maar niet bij mensen) waaraan genetisch materiaal van SARS-CoV-2 is toegevoegd. De
genetische materiaalcodes voor het SARS-CoV-2-eiwit S (spike). Vaccinatie bestaat uit twee doses die met een interval van minstens vier weken worden
toegediend. ChAdOx1 nCoV-19 is klinisch getest met proeven die zijn gestart in het Verenigd Koninkrijk en werden uitgebreid tot Brazilië, Zuid-Afrika en de
Verenigde Staten. De resultaten van fase II (N=560) toonden aan dat het vaccin een vergelijkbare immuunrespons produceerde bij oudere en jongere
deelnemersb. Er werden geen ernstige ongewenste voorvallen in verband gebracht met het kandidaat-vaccin. Lokale reacties varieerden van 61% tot 88%;
systemische reacties van 65% tot 86%, met een betere tolerantie bij ouderen. Na de tweede vaccinatie werd een vergelijkbaar deel van de lokale symptomen
gemeld als na de eerste vaccinatie. Bijwerkingen waren meestal mild en deden zich binnen 5 dagen na de vaccinatie voor. De ernst van de systemische reacties
is na de tweede dosis niet toegenomen. Inductie van humorale immuniteit en T-cel reacties IFNỿ werd aangetoond bij de meeste personen na de eerste dosis,
met een verdere toename van de humorale immuniteit na de tweede dosis van het vaccin. T-cel reacties piekten op de 14e dag na de eerste dosis. De
tussentijdse resultaten van fase III, gebaseerd op 131 gevallen, werden beschikbaar gesteld via een persberichtc (23 november 2020). Ze suggereren dat het
vaccin tot 90% effectief kan zijn wanneer een halve dosis wordt gegeven, gevolgd door een volledige dosis een maand later bij proefpersonen tot de leeftijd
van 55 jaar (analyse op 2741 personen). Wanneer twee volledige doses worden toegediend met een interval van een maand (analyse op 8895 personen,
inclusief personen ouder dan 65 jaar), is de werkzaamheid 62%. Het vaccin kan worden bewaard bij koelkasttemperatuur (2-8°C).

aWHO.

Ontwerplandschap van kandidaat-vaccins voor COVID-19 - 12 november 2020; beschikbaar op: https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidatevaccines

b

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32466-1/fulltext

c

https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2020/azd1222hlr.html
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3.2.

Het BioNtech-Pfizer vaccin

Het BNT162b2-vaccin van Pfizer en BioNTech is een mRNA-vaccin waarvan het genetisch materiaal codeert voor de proteïne S. De vaccinatie bestaat uit twee
doses (D1 en D21). Fase I/II evalueerde de veiligheid, humorale en cellulaire immuunresponsen voor verschillende concentraties van vaccindoses met een
interval van 21 dagen. Er werd een gunstig veiligheidsprofiel en een goede immuunrespons waargenomen voor de vaccindosis geselecteerd voor Fase III. Dit
is het eerste kandidaat-vaccin dat aan de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) wordt voorgelegd voor toelating voor dringend gebruik. De
resultaten van Fase III, met meer dan 43.000 deelnemers, werden op 18 november 2020 in een persbericht gepubliceerd. Analyse van de gegevens wijst op
een werkzaamheidsgraad van het vaccin van 95% bij deelnemers zonder een voorgeschiedenis van SARS-CoV-2-infectie (eerste hoofddoelstelling) en ook bij
deelnemers met en zonder een voorgeschiedenis van SARS-CoV-2-infectie (tweede hoofddoelstelling), telkens gemeten vanaf 7 dagen na de tweede dosis (28
dagen na de eerste dosis). De analyse is gebaseerd op 170 gevallen van COVID-19, waarvan 162 gevallen van COVID-19 werden waargenomen in de
placebogroep tegenover 8 gevallen in de BNT162b2-groep. Volgens de persberichten van BioNtech-Pfizer was de werkzaamheid consistent rekening houdend
met demografische gegevens rond leeftijd, geslacht, ras en etniciteit. De doeltreffendheid die werd waargenomen bij volwassenen boven de 65 jaar was
groter dan 94%. Uit de gegevens blijkt dat het vaccin in alle populaties goed werd verdragen, met meer dan 43.000 ingeschreven deelnemers; er werden geen
ernstige veiligheidsproblemen vastgesteld; de enige bijwerkingen van graad 3 met een frequentie van meer dan 2%, waren vermoeidheid bij 3,8% en hoofdpijn
bij 2,0%. Het vaccin moet worden opgeslagen bij een temperatuur onder -75°C±15°C.

3.3.

Het Moderna vaccin

Het mRNA-1273-vaccin, ontwikkeld door het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Moderna in samenwerking met het Amerikaanse National Institutes of Health
(NIH), is een mRNA-vaccin dat het S-proteïne codeert. De resultaten van fase 1 lieten geen significante veiligheidsproblemen zien, met milde lokale en
systemische bijwerkingen, waaronder pijn op de injectieplaats, rillingen, vermoeidheid, spierpijn en koorts, die binnen enkele dagen na de vaccinatie optreden.
In de Verenigde Staten zijn fase 3-proeven aan de gang. Ongeveer 30.000 mensen zullen deelnemen aan de Fase 3-proef. Een persbericht van 16 november
2020d geeft een werkzaamheidsgraad van 94,5% aan. Het voornaamste evaluatiecriterium van deze Fase 3-studie is gebaseerd op de analyse van bevestigde
COVID-19 gevallen beoordeeld vanaf twee weken na de tweede dosis van het vaccin. Deze eerste tussentijdse analyse was gebaseerd op 95 gevallen, waarvan
90 gevallen van COVID-19 werden waargenomen in de placebogroep tegenover 5 gevallen in de mRNA-1273-groep. Een secundaire analyse richtte zich op
ernstige gevallen van COVID-19 en omvatte 11 ernstige gevallen. Alle 11 gevallen deden zich voor in de placebogroep en geen enkele in de mRNA-1273vaccinatiegroep. De 95 gevallen van COVID-19 omvatten 15 volwassenen van 65 jaar en ouder. Een opslagtemperatuur van -20°C is vereist.

d

https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/modernas-covid-19-vaccine-candidate-meets-its-primary-efficacy
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Tabel 1  Vaccinkenmerken in de rolling review van het EMA (volgens de tussentijdse resultaten die op 30 november 2020 zijn gepubliceerd)
Vaccinontwikkelaar

Type vaccin

Onderwerpen

Dosis

Immunogeniteit

Veiligheid

Doeltreffendheid

Opslag

AstraZeneca
Oxford
Fase 3

Niet-replicerende
virale vector
S-eiwit
ChAdOx1-S

Gezonde
of
stabiele
zieke
volwassenen
+18 jaar
11.636
onderwerpen
Gezonde
of
stabiele
zieke
volwassenen
41.135
onderwerpen
30.000
onderwerpen
+18 jaar

Twee
doses
28d
uit
elkaar

Robuuste
immuunrespons

Geen
ernstige
veiligheidsincidenten
Goed getolereerd

62%
90%

2-8 °C.

Twee
doses
21d
uit
elkaar

Sterke
immunogeniciteit

Geen
ernstige
veiligheidsincidenten
Goed getolereerd

95%

-75 °C±15 °C

Twee
doses
28d
uit
elkaar

Robuuste
immuunrespons

Geen
ernstige
veiligheidsincidenten
Goed getolereerd

94.5%

-20°C

/

BioNTech-Pfizer
Fase 3

RNA
3 LNP-mRNA's

Moderna
Fase 3

RNA
LNP ingekapseld
mRNA
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4. VACCINS: EUROPEES EN BELGISCH BELEID
4.1.

Procedure voor de aankoop van vaccins

Op 17 juni 2020 stelde de Europese Commissie haar strategie voor om de ontwikkeling, productie en beschikbaarheid van veilige en effectieve vaccins tegen
COVID-19 te versnellene. In ruil voor het recht om binnen een bepaalde termijn een bepaald aantal doses vaccin aan te schaffen, financiert de Commissie een
deel van de initiële investeringen van de vaccinproducenten in de vorm van voorafgaande koopovereenkomsten. De toegekende financiering wordt
beschouwd als een voorschot op de vaccins die daadwerkelijk door de lidstaten zullen worden aangekocht op basis van voorafgaande koopcontracten. Dit
voorschot wordt in mindering gebracht op de prijs die bij aankoop door de lidstaten per dosis in het contract wordt vastgesteld.
Deze overeenkomsten zorgen voor een snelle toegang tot vaccins zodra deze zijn goedgekeurd voor gebruik in de EU. De overeerkomsten stellen de
fabrikanten ook in staat hun productiecapaciteit te verhogen in functie van de wetenschappelijke ontwikkeling van de vaccins, wat de bevoorrading en de
levering na goedkeuring versnelt.
De Europese Commissie onderhandelt dus namens de lidstaten over de procedures voor de aankoop van vaccins tegen COVID-19 en legt deze contracten voor
aan de lidstaten. Contracten voor de aankoop van kandidaat COVID-19 vaccins door de Belgische overheid staan los van de procedure voor het verkrijgen van
een vergunning voor het in de handel brengen (VHB). Indien de kandidaten geen vergunning voor het in de handel brengen ontvangen, zijn eerder afgesloten
contracten niet meer geldig.
In België is binnen het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) een adviescomité opgericht om de aankoopdossiers te
analyseren aan de hand van verschillende criteria zoals beschikbare wetenschappelijke gegevens, technische kenmerken en wettelijke en financiële
overwegingenf. Op 2 december 2020 heeft België overeenkomsten gesloten voor de aankoop van de kandidaat-vaccins van AZ, Janssen, Pfizer/BioNTech,
Curevac en Moderna. Deze contracten hebben momenteel betrekking op de aankoop van ongeveer 20 miljoen doses. De eerste doses vaccins zouden eind
2020, begin 2021, kunnen worden geleverd, op voorwaarde dat de vaccins in de EU op de markt mogen worden gebracht.
De voorafgaande koopovereenkomsten gaan niet in tegen de wetgeving noch de farmaceutische wetgeving noch de productaansprakelijkheidswetgeving. De
contracten bevatten wel clausules die de financiële gevolgen van gebeurlijke aansprakelijkheid verdelen. De aansprakelijkheid voor voorzienbare schade,
zijnde schade veroorzaakt door fouten onder de farmaceutische wetgeving, blijven volledig ten laste van de farmaceutische firma. De exoneratie betreft enkel
de onvoorspelbare fouten. In de praktijk betreft het onvoorziene ernstige bijwerkingen van het vaccin op grond waarvan de farmaceutische firma tot
schadevergoeding wordt veroordeeld onder de productaansprakelijkheidswetgeving. Het aantonen van aansprakelijkheid onder deze wetgeving is trouwens

e

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1597339415327&uri=CELEX%3A52020DC0245

f

https://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/covid_19/vaccins
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niet eenvoudig omdat hier enerzijds causaal verband tussen vaccinatie en schade moet worden aangetoond door de eisende partij en een state of the artverdediging mogelijk is.
4.2. Goedkeuringsprocedure voor de vaccins
De goedkeuring van de kandidaat-vaccins tegen COVID-19 moet door de Europese Commissie worden verleend na een gecentraliseerde evaluatieprocedure
die door het EMA wordt gecoördineerd. Een goedkeuringsprocedure wordt gebruikt om de doeltreffendheid, de farmaceutische kwaliteit en de veiligheid van
het vaccin aan te tonen en zo te garanderen dat de producten die aan de patiënten worden toegediend, van de juiste kwaliteit zijn en een positieve
baten/risico-verhouding hebben. Voor kandidaat-vaccins die als genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) worden beschouwd (Richtlijn 2001/18/EG),
omvat de goedkeuringsprocedure ook een milieurisicobeoordeling.
Als er voldoende gegevens beschikbaar zijn om de kwaliteit, de werkzaamheid en de veiligheid van een vaccin in termen van de baten/risico-verhouding te
beoordelen, zal het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) het EMA aanbevelen om het goed te keuren als de baten/risico-verhouding
gunstig is. Op basis van deze aanbeveling legt de Europese Commissie deze aanbeveling ter goedkeuring voor aan het Geneesmiddelencomité. Deze
goedkeuring maakt het mogelijk het product in de Europese Unie op de markt te brengen.
Voor COVID-19 behandelingen en vaccins past het EMA een versnelde procedure toe, namelijk een doorlopende evaluatie, de zogenaamde “rolling review”.
De doorlopende evaluatie is een van de regelgevingsinstrumenten die het EMA gebruikt om de evaluatie van veelbelovende geneesmiddelen of vaccins tijdens
een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid te bespoedigen. Normaal gesproken moeten alle gegevens over de werkzaamheid, veiligheid en
kwaliteit van een geneesmiddel en alle vereiste documenten aan het begin van de beoordeling worden ingediend door middel van een formele aanvraag voor
een vergunning voor het in de handel brengen. In het geval van een doorlopende evaluatie analyseert het CHMP de gegevens naarmate de lopende studies
beschikbaar worden, voordat het besluit wordt genomen dat de gegevens voldoende zijn en dat een formeel verzoek moet worden ingediend door het bedrijf.
Wanneer een beoordeling is afgerond, heeft het EMA de mogelijkheid om een voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen aan te bevelen. Een
voorwaardelijke VHB wordt aanbevolen voor een geneesmiddel dat voorziet in onvervulde medische behoeften ("unmet medical need") van patiënten op
basis van minder volledige gegevens dan normaal vereist is. De reeds beschikbare gegevens moeten rechtvaardigen dat de voordelen van het geneesmiddel
groter zijn dan de risico's ervan en dat de aanvrager in de toekomst volledige klinische gegevens moet kunnen verstrekken. Op 30 november 2020 evalueert
het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het EMA de voorlopige gegevens over deze vaccins tegen COVID-19 aan de hand van zijn
doorlopende evaluatieprocedure voor 3 kandidaat-vaccinsg: AstraZeneca/Oxford, BioNtech-Pfizer en Moderna. Ervan uitgaande dat een gunstige baten/risicoverhouding wordt bevestigd, worden de eerste goedkeuringen ten vroegste eind 2020 of in het eerste kwartaal van 2021 verwacht.

g

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines-covid-19
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Elke partij die op de markt wordt gebracht, moet worden gecontroleerd door een officieel controlelaboratorium, zoals vereist door de EU-wetgeving. In België
maakt Sciensano deel uit van dit netwerk van controlelaboratoria.

4.3.

Verdeling en opslag van de vaccins

Farmaceutische bedrijven zullen de vaccins rechtstreeks leveren aan de vaccinatiecentra of, over het algemeen, aan een door elke lidstaat aangewezen hub.
Het FAGG heeft gekozen voor één centrale hub, omdat het hele grondgebied gemakkelijk vanuit één hub zal worden bediend (zoals eerder voor de verdeling
van de geneesmiddelen naar ziekenhuizen en apothekers tijdens de eerste golf van Covid-19). Deze centrale hub beschikt over gekwalificeerd personeel en
ruime opslagcapaciteit.
Vaccins vereisen drie soorten opslag- en transportomstandigheden: 2-8°C, -20°C en -80°C. Daarom moeten de plaatsen waar ze in de vaccinatiecentra zullen
worden bewaard, worden uitgerust als nodig en door gekwalificeerd personeel worden behandeld. De vaccins zullen daarom worden verdeeld onder
vaccinatiecentra (bijvoorbeeld in ziekenhuizen) die zijn uitgerust, bemand en indien nodig opgeleid. Het FAGG zal ondersteuning aanbieden om dit te
garanderen.
De bestellingen van de vaccinatiecentra zullen worden gecentraliseerd en de leveringen zullen vertrekken vanuit de centrale hub of van bij de firma naar
gelang de instructies van het FAGG. Deze instructies zullen deel uitmaken van de algemene vaccinatiestrategie (vaccinatieplaats, fase, keuze van het vaccin,
doelgroep, enz.).
Daarnaast zal de centrale hub alle benodigde vaccinatieapparatuur leveren aan de vaccinatiecentra: naalden, spuiten, NaCl en droogijs om de vaccins bij
ultralage temperaturen op te slaan. Deze leveringen zullen worden aangepast aan de bestellingen van de vaccinatiecentra, in functie van hun specifieke
behoeften (leveringsfrequentie, soort materiaal, hoeveelheid).
Indien het nodig is om vaccins te vervoeren van een groot vaccinatiecentrum naar andere kleinere vaccinatiepunten (zoals rusthuizen), zal het FAGG toezicht
houden op het transport zodat het wordt uitgevoerd door gespecialiseerde en erkende partijen die de opslagcondities tijdens het transport en een perfecte
traceerbaarheid garanderen.
Zodra de vaccins aan de vaccinatiecentra en kleinere vaccinatiepunten zijn geleverd, nemen de gefedereerde entiteiten de uitvoering van de vaccinatie zelf
over.
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5. STRATEGIEËN IN ANDERE EUROPESE LANDEN
Verschillende Europese landen hebben hun strategieën voor de uitvoering van de vaccinatie van hun bevolking gepubliceerd. Tabel 2 vat de belangrijkste
principes samen.
Tabel 2  Beschrijvende tabel van de vaccinatiestrategieën van andere Europese landen
Land

Immunisatiestrategie

Frankrijk

Voorlopige aanbevelingenh: de gezondheidswerkers en medisch-sociale professionals uit de eerste lijn zullen de onvermijdelijke prioriteit krijgen voor
vaccinatie, om zo in te zetten op individuele en collectieve preventie en het in stand houden van de essentiële activiteiten van het land tijdens een
epidemie.
Bovendien zullen mensen die het risico lopen op ernstige vormen van de ziekte en die de hoogste prijs betalen in termen van ziekenhuisopname en
overlijden (mensen ouder dan 65 jaar en mensen met comorbiditeit), ook voorrang krijgen voor vaccinatie zodra een gunstige risico/baten-verhouding is
vastgesteld.

Duitsland

Er is een position paperi gepubliceerd, maar de definitieve vaccinstrategie zal gebaseerd zijn op de STIKO-aanbeveling die voor het einde van 2020 is
gepland (Ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut - English: Standing Committee on Vaccination at the Robert Koch Institute).

Luxemburg

In de aanbevelingenj worden de volgende prioriteitscategorieën onderscheiden:
-

Personen van 65 jaar en ouder
Personen met chronische longziekten, hartziekten, met name hoge bloeddruk, diabetes, chronische nierziekten, levercirrose, progressieve
hematologische of kankerpathologie, immuunsuppressie of obesitas (BMI>30).
Vaccineren van gezondheidswerkers, die meer bepaald tijdens hun werk worden blootgesteld, wordt aanbevolen om het
gezondheidszorgsysteem functioneel te houden en het risico op infecties gerelateerd aan de zorg te verminderen.

h

https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2020-07/rapport_strategie_vaccination_covid_19_vf.pdf

i

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coronavirus/Impfstoff/German_National_COVID-19_Vaccination_Strategy_long_eng_061120.pdf

j

https://sante.public.lu/fr/espace-professionnel/recommandations/direction-sante/000-covid-19/000-covid-191-annexes/recommandation-csmi-strategie-vaccinale-contre-la-covid.pdf
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Verenigd
Koninkrijk

De Britse gezondheidsdiensten volgen de aanbevelingen van het Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI)k. Dit comité heeft een voorlopige
prioriteitsrangschikking voorgesteld, die een combinatie is van stratificatie van klinische risico's en een op leeftijd gebaseerde aanpak, die zowel de
doelgerichtheid als de uitvoeringscapaciteit moet optimaliseren.
De voorlopige prioriteitsrangschikking voor risicopersonen wordt hieronder weergegeven:
-

ouderen die in woon- en zorgcentra wonen en werknemers in die centra
alle 80-plussers en gezondheids- en maatschappelijk werkers
iedereen die 75 jaar is en ouder
iedereen die 70 jaar is of ouder
iedereen die 65 jaar is of ouder
risicovolle volwassenen onder de 65 jaar
gematigd risicovolle volwassenen onder de 65 jaar
iedereen die 60 jaar is of ouder
iedereen die 55 jaar is of ouder
iedereen die 50 jaar is of ouder
de rest van de bevolking (prioriteit nog te bepalen)

De prioritering zou aanzienlijk kunnen veranderen als de eerste beschikbare vaccins niet geschikt of effectief worden geacht voor ouderen.
Risicogroepen: In het Verenigd Koninkrijk wordt gewerkt aan de verfijning van de identificatie van personen die het risico lopen op ernstige ziekten en
sterfte als gevolg van een besmetting met COVID-19. Naast de leeftijd en de onderliggende comorbiditeit, merkt het comité op dat er vroegtijdige signalen
zijn vastgesteld met betrekking tot andere potentiële risicofactoren, waaronder sociaaleconomische risicofactoren en etniciteit.
Spanje
NB.: Persbericht
op de officiële
website van het
ministerie
van
Volksgezondheid

Aanvankelijk waren er vier bevolkingsgroepen die prioriteit kregen l: bewoners, gezondheidswerkers en sociaal gezondheidspersoneel in instellingen voor
ouderen en gehandicapten; eerstelijnsgezondheidswerkers; overige gezondheidswerkers en sociaal gezondheidspersoneel en afhankelijke personen die
niet in een instelling wonen
De resterende groepen die in de tweede en derde fase moeten worden gevaccineerd, zullen geleidelijk aan worden gedefinieerd naarmate de doses
binnenkomen, de beschikbaarheid toeneemt, de informatie over de uiteindelijke kenmerken van het vaccin en de immuniteit toeneemt.

k

https://www.gov.uk/government/publications/priority-groups-for-coronavirus-covid-19-vaccination-advice-from-the-jcvi-25-september-2020/jcvi-updated-interim-advice-on-priority-groupsfor-covid-19-vaccination

l

https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?metodo=detalle&id=5148

Regeringscommissariaat Corona
Coronacommissariaat van de overheid
Pedro Facon

Om de prioriteiten vast te stellen, werden 15 bevolkingsgroepen beoordeeld. De interterritoriale raad van de NHS zal de verschillende prioriteiten voor
elke fase formeel goedkeuren. Het Ministerie van Volksgezondheid en de Autonome Regio's werken sinds september aan de strategie, die zal worden
aangepast naarmate de kennis over de vaccins toeneemt, evenals aan het tijdschema voor de toelating en de beschikbaarheid
Nederland

Nederland overweegt 4 mogelijke vaccinatiestrategieën in geval van beperkte beschikbaarheid van COVID-19 vaccins.m
De doelstellingen van de eerste drie strategieën zijn respectievelijk: vermindering van ernstige morbiditeit en mortaliteit, vermindering van de overdracht
en preventie van sociale ontwrichting. Een vierde strategie vloeit voort uit de combinatie van deze doelstellingen.
De doelgroepen zijn:
Gekoppeld aan de doelstelling van het beperken van ernstige morbiditeit en mortaliteit,
-

Groepen met een verhoogd risico op morbiditeit en mortaliteit als gevolg van een virale infectie, op basis van persoonlijke kenmerken
(gezondheidsgerelateerde kwetsbare groepen)*
Groepen die het risico lopen om personen te besmetten die tot medische risicogroepen behoren, ondanks preventieve maatregelen of omdat
preventieve maatregelen niet beschikbaar of mogelijk zijn;
Groepen met een verhoogd risico op een virale infectie vanwege hun werk- of leefomgeving

Gekoppeld aan de doelstelling om de overdracht te verminderen
-

Groepen die een verhoogd risico lopen om anderen bloot te stellen aan het risico op schade. ("risicoscheppers")

Gekoppeld aan de doelstelling om sociale ontwrichting te voorkomen
-

Groepen die belangrijk zijn voor het veilig stellen van de zorg en het behoud van vitale infrastructuur

* De hoogste prioriteit wordt gegeven aan personen ouder dan 60 jaar die ook tot medische risicogroepen behoren, d.w.z. personen met ernstige hartof ademhalingsziekten, diabetes mellitus, chronisch nierfalen, immunosuppressiva die leiden tot verminderde weerstand tegen luchtweginfecties, en
personen met een mentale handicap die in instellingen en rusthuizen wonen.

m

https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2020/11/19/strategieen-voor-covid-19-vaccinatie
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6. ORGANISATIE EN IMPLEMENTATIE VAN DE VACCINATIESTRATEGIE
6.1. Definitie van de doelgroep en de prioritaire groepen
6.1.1. Het advies van de Hoge Gezondheidsraad
Om te bepalen hoeveel doses vaccin in het kader van een groepsaankoop op Europees niveau moeten worden geleverd, werd elke lidstaat gevraagd zijn
doelgroep voor de vaccinatie te definiëren. Deze vraag werd in mei 2020 door de Risk Management Group (RMG) aan de Hoge Gezondheidsraad (HGR) gesteld.
Bij het formuleren van haar aanbevelingen heeft de HGR zich gebaseerd op de wetenschappelijke literatuur over de risicofactoren voor de ontwikkeling van
een ernstige Covid-19 pathologie en op de Belgische gegevens, die sinds het begin van de pandemie verzameld werden en door Sciensano zijn geanalyseerd.
Twee belangrijke parameters werden bestudeerd: het opnamepercentage op intensieve zorgen en het sterftecijfer van Covid-19 patiënten in de ziekenhuizen.
Een analyse van de comorbiditeit van Covid-19 patiënten jonger dan 65 jaar, opgenomen op intensieve zorgen en overleden, gaf een volledig beeld van de
patiënten met risico op overlijden na besmetting.
Naar aanleiding van deze analyse heeft de HGR in juli 2020 advies 9597 & 9611 gepubliceerdn. In dit advies wordt aanbevolen om op basis van de beschikbare
statistische gegevens voorrang te geven aan de volgende groepen voor de vaccinatie tegen Covid-19:




Alle werknemers in de gezondheidszorg (met inbegrip van diegenen die in instellingen voor langdurige zorg werken) om hun gezondheid en een
functionele gezondheidszorg te waarborgen in het geval van de volgende golf van Covid-19 of een pandemie.
Alle personen ouder dan 65 jaar;
Patiënten tussen 45 en 65 jaar met de volgende co-morbiditeiten en met een risico op het ontwikkelen van een ernstige Covid-19 pathologie:
obesitas, diabetes, hypertensie, cardiovasculaire ziektes, chronische long-, nier- en leverziekten en hematologische maligniteiten tot 5 jaar na de
diagnose en alle recente solide kankers (of recente kankerbehandelingen).

Toen dit advies werd opgesteld, waren de schattingen voor elke categorie van de prioritaire groep zeer benaderend; er zijn in totaal 4.006.739 personen naar
voren geschoven die met voorrang moeten worden gevaccineerd. Bij de schatting van het aantal beroepsbeoefenaars (jonger dan 65 jaar) in de
gezondheidszorg werden de volgende categorieën onderscheiden: beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg (artsen, tandartsen, fysiotherapeuten,
apothekers, paramedisch personeel, verpleegkundigen, verloskundigen, verzorgers, klinisch psychologen, medisch assistenten, technici en assistenten);
andere werknemers (buiten de gezondheidszorg) in de rusthuizen, waaronder vrijwilligers, stagiairs en studenten; andere werknemers in de ziekenhuizen:
loontrekkenden die geen arts zijn, administratief en ander personeel; andere werknemers in andere instellingen en mantelzorgers.

nHoge

Gezondheidsraad. Vaccinatiestrategie tegen Covid-19 in België. Adviezen 9597 & 9611. Gepubliceerd op 16/07/2020; toegankelijk op https://www.health.belgium.be/fr/avis-9597strategie-de-vaccination-covid-19
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De HGR verduidelijkt echter dat andere prioriteiten binnen de bovengenoemde groepen overwogen kunnen worden als er een beperkte hoeveelheid aan
vaccins beschikbaar zou zijn. Bovendien kunnen nieuwe gegevens en informatie over de immunogeniciteit en de werkzaamheid van het (de) beschikbare
vaccintype(s) mogelijk leiden tot een herziening van deze lijst. Met name zouden er aanbevelingen kunnen komen voor zwangere vrouwen, andere
immuungecompromitteerde patiënten of voor bepaalde categorieën van de bevolking, afhankelijk van hun sociaaleconomische en etnische achtergrond.

6.1.2. Aanpassing van de HGR-aanbevelingen door de Taskforce
Vier maanden na de publicatie van deze aanbevelingen zijn er nieuwe gegevens beschikbaar, uit epidemiologische studies en resultaten van lopende klinische
proeven in het kader van fase 3. Buurlanden zoals Duitsland, Nederland of Frankrijk publiceren op hun beurt hun nationale vaccinatiestrategieën. Het
Raadgevend Comité voor Bio-ethiek heeft veel documenten verzameld die gezondheids- en sociale kwesties in perspectief plaatsen. Ten slotte geven de
overeenkomsten die met de farmaceutische bedrijven zijn gesloten voor de levering van vaccins aan de lidstaten een nauwkeuriger beeld van het aantal voor
België gereserveerde vaccindoses en het tijdschema voor de levering ervan.
De huidige informatie is nog steeds onvolledig en zowel het advies van de HGR van juli als het huidige voorstel leiden tot overgangsbesluiten die kunnen
worden herzien als nieuwe wetenschappelijke gegevens dit rechtvaardigen. Ook de Position Paper (info-coronavirus.be), die door de Taskforce werd
aangenomen, is in de eerste plaats bedoeld om de bevoegde autoriteiten en de gezondheidsdiensten in staat te stellen zich adequaat voor te bereiden op de
start van een breed opgezette vaccinatiecampagne, zodat de bevolking zo snel mogelijk kan genieten van de bescherming die de vaccinatie biedt, te beginnen
met de groepen die er het meeste baat bij zouden hebben.
Afhankelijk van de beschikbaarheid van de vaccins en de hoeveelheid geleverde doses, zal de toediening van de vaccins binnen deze groepen ofwel sequentieel
ofwel bijna gelijktijdig plaatsvinden. De Taskforce heeft dus bepaald welke groepen prioritair moeten worden gevaccineerd, namelijk:
1.
2.
3.

4.

o

Bewoners en personeelo in woonzorgcentra voor ouderen, gevolgd door de collectieve zorginstellingen, met inbegrip van de vrijwilligers.
Zorgprofessionalso in ziekenhuizen en zorgprofessionalso die in de eerste lijn werken. Deze categorie omvat alle personen die een hoog risico op
besmetting lopen door nauw contact met Covid-19 patiënten in het kader van hun beroepsactiviteit.
Andere medewerkers in ziekenhuizen en gezondheidsdiensten met inbegrip van structuren die investeren in preventie (bijvoorbeeld vaccinatieen kankerscreening centra, Kind & Gezin en Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE). Deze categorie omvat alle personen die in het kader van
hun beroepsactiviteit een lager risico op besmetting lopen.
Personen van 65 jaar en ouder, ofwel zonder onderscheid, ofwel in aflopende leeftijdscategorieën, afhankelijk van de beschikbaarheid van het
vaccin.

De stagiairs in opleiding voor de uitoefening van een gezondheidsberoep worden voor de vaccinatie op gelijke voet behandeld als de gediplomeerde gezondheidsberoepen.
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5.

6.

Personen van 45-65 jaar met specifieke comorbiditeiten: obesitas (BMI ≥ 30), diabetes, hypertensie, cardiovasculaire ziektes, chronische long-,
nier- en leverziekten en hematologische maligniteiten tot 5 jaar na de diagnose en alle recente solide kankers (of recente kankerbehandelingen).
De lijst van comorbiditeiten is nog niet definitief afgesloten. Uitbreiding moet worden overwogen als uit wetenschappelijke gegevens blijkt dat er
nieuwe groepen zijn voor prioritaire vaccinatie (effect op de overdracht).
Personen die een essentiële maatschappelijke en/of economische functies uitoefenen, volgens criteria die verder zullen bepaald worden.

6.2. Implementatieplan
6.2.1. Algemene principes
Op basis van de beschikbare informatie van de vaccins en ook de specifieke omstandigheden van de COVID-19 epidemie, zal een gecentraliseerde
vaccinatiestrategie nodig zijn en zal de vaccinatie in een eerste fase niet kunnen plaatsvinden via de klassieke, gedecentraliseerde, kanalen. De belangrijkste
redenen van praktische aard zijn de specifieke opslagvereisten zoals (erg) lage temperatuur en de levering van het vaccin in multi-dose verpakking. Dit
impliceert dat op relatief korte tijd vele honderden vaccins gegroepeerd moeten kunnen toegediend worden.
Er zullen initieel maar een erg beperkt aantal vaccins beschikbaar zijn, waardoor een prioritering van de risicogroepen noodwendig is. Dit werd in het
voorgaande hoofdstuk uitgebreid toegelicht.
In analogie met een aantal buurlanden, waarbij vooral Duitsland, Nederland en Frankrijk recent interessante leidraden ontwikkelden, bevat dit advies een
naar de lokale context aangepast voorstel. Het moet toelaten om de vaccinatiestrategie zo doelmatig en gecontroleerd mogelijk uit te rollen het komende
jaar. Een belangrijk principe dat bij het uittekenen van dit proces gehanteerd wordt, is dat er maximaal gebruik gemaakt wordt van bestaande structuren. Dat
laat immers een meer efficiënte en snellere uitrol toe en geeft enige tijd om de vaccinatiestructuren voor een volgende fase te organiseren.
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen fase Ia met gecentraliseerde vaccinatietoediening aan de hoog prioritaire doelgroepen en fase Ib met
uitbreiding van de doelgroepen en een hogere beschikbaarheid van vaccins. Pas in fase II kunnen we spreken van wijdverspreide vaccinatie naar ook laagrisicogroepen (zie Figuur 3). De aanvang van elke fase wordt bepaald door de beschikbaarheid en eigenschappen van het vaccin en de daaruit volgende
consequenties op het vlak van de distributie.
In Fase Ia zijn de prioritaire doelgroepen de woonzorgcentra (bewoners en personeel), gevolgd door andere zorginstellingen, en de zorgprofessionals. Vanuit
de redenering dat het vaccineren van zorgprofessionals de beschikbaarheid van essentiële zorgvoorzieningen, kritisch voor de opvang van COVID-19 patiënten
(in een eventuele volgende golf) waarborgt en bijkomend ook het belangrijk aandeel uitgestelde zorg met belangrijke impact op het gezondheidszorgsysteem
vrijwaart, volgt hieruit dat in bijvoorbeeld een ziekenhuis, en zo noodwendig bij onvoldoende beschikbare vaccins, de directe zorgprofessionals met een direct
zorgcontact (leidraad hierin is KB 78), gevolgd door personeel met een verhoogd risico op contact met COVID-19 patiënten en verder het andere personeel
gevaccineerd kunnen worden.
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Voor de (simultane) toediening aan de bewoners en personeel in de WZC zullen de samenwerkingsverbanden - en vermoedelijk enige geografisch criterium tussen WZC en algemeen ziekenhuis (of ziekenhuisnetwerk) van groot belang zijn. Omwille van de specifieke vereisten zullen de vaccins aan de
ziekenhuisapotheker geleverd worden en daar kunnen voorbereid worden en getransporteerd naar de rusthuizen in de omgeving, dan wel zo mogelijk
rechtstreeks geleverd aan de WZC. De toediening aan personeel in een WZC en een ziekenhuis kan in analogie met bv. griepvaccinatie plaatsvinden via of in
samenwerking met de interne of externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk (IDPBW en EDPBW). Voor de eerstelijnszorgprofessionals bestaan
er wel afspraken, bijvoorbeeld vanuit de Eerstelijnszone, de Huisartsenkring of huisartsenwachtpost, maar die zijn niet overal aanwezig. Hiertoe dienen dus
lokale afspraken gemaakt om de gecentraliseerde vaccinatie toe te laten. Test- en triagecentra die dichtbij een ziekenhuis liggen, kunnen hiertoe
infrastructureel ingeschakeld worden. Een graduele uitrol naar andere collectieve voorzieningen en gezondheidswerkers buiten hogerstaande categorieën
volgt daarna.

Regeringscommissariaat Corona

Coronacommissariaat van de overheid
Pedro Facon

Figuur 3  Organisatie en implementatie vaccinatiestrategie
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Vanaf Fase Ib zijn er voldoende voorraden om te starten met de vaccinatie van de ambulante 65-plussers en de risicopatiënten. Beschikbare vaccins zullen
mogelijks minder hoge eisen stellen op het vlak van bewaring op lagere temperatuur. Tegen dat moment dienen er ambulante vaccinatiecentra opgezet te
zijn, waarbij de lokale eerstelijn en lokaal bestuur een sterke verantwoordelijkheid zullen krijgen. Het opsporen en verwittigen van de 65-plussers volgens
neergaande leeftijdscategorie kan plaatsvinden op basis van beschikbare administratieve gegevens lokaal. De risicopatiënten van 45-65 jaar bereiken is een
meer complexe uitdaging. Hiertoe is momenteel een specifieke werkgroep in oprichting die samen met de eerstelijn zal onderzoeken welke gegevens hiertoe
al dan niet gebruikt kunnen worden (Elektronisch medisch dossier, administratieve gegevens…).
Het voorbije jaar werden er vele test- en triagecentra opgericht. Zij beschikken vaak over de nodige infrastructuur en passen consequent
veiligheidsmaatregelen toe. Bijkomend zijn de zorgverstrekkers die deze centra bemannen ook competent om vaccins toe te dienen en is er administratieve
ondersteuning aanwezig. Tevens kan het bestaande afsprakensysteem voor testing gebruikt worden voor inplannen van de vaccinatie. Een belangrijk deel van
deze bestaande centra kan infrastructureel gebruikt worden op voorwaarde dat de lokale incidentie van Sars-Cov-2 besmettingen laag is en blijft. Een
potentiële 3e golf zal dus ernstige consequenties hebben op de vaccinatiecapaciteit in dit scenario.
Aanvullend hierop zal het zeker in grote steden aangewezen zijn om meer grootschalige initiatieven te nemen voor massa-vaccinatie. Daartoe worden al een
aantal stappen gezet momenteel, vaak vanuit bestaande initiatieven als ‘teststraten’ of ‘griepvaccinatiedagen’.
In fase II zijn er grote hoeveelheden vaccins meer wijdverspreid beschikbaar die in een koelkast kunnen bewaard worden. Op dat ogenblik zullen naast multidose ook single dose op de markt beginnen te komen. Dit impliceert dat op dat ogenblik progressief de reguliere kanalen via eerste lijn en andere bestaande
vaccinatiecentra de vaccins zullen beginnen toedienen. Ook de IDPBW’s en de EDPBW’s zullen hun rol moeten blijven spelen, bv. bij indiensttreding van
nieuwe medewerkers. In de WZC mag verwacht worden dat nieuwe residenten reeds gevaccineerd werden in fase Ib, maar ook daar blijft vigilantie
aangewezen.

6.2.2. Verdere fasering en praktische uitrol
De effectieve toediening op het terrein is niet alleen afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare vaccins, maar ook van de vaccinatiecapaciteit in
zorginstellingen, arbeidsgeneeskundige diensten, vaccinatiecentra en anderen, waardoor praktisch de verschillende fases telkens zullen overlappen (zie Error!
Reference source not found.). Vermits in de fasering progressief andere toedieningskanalen worden ingeschakeld, is dit eerder een voordeel en zal het de
uitrol bespoedigen.
Op basis van de voorlopige informatie waarover het FAGG beschikt, zouden mogelijks in fase Ia vanaf januari 2021 340 000 personen kunnen gevaccineerd
worden, 210 000 vanaf februari en 620 000 vanaf maart. In deze aantallen wordt er rekening mee gehouden dat sommige vaccins twee toedieningen vergen.
Tussen april en juni 2021 neemt in de huidige schatting het aantal gradueel toe met meer dan 3 miljoen personen. Deze aantallen zijn nog sterk onderhevig
aan verandering.
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Figuur 4  Fasering uitrol

Het maximaal aantal toe te dienen vaccins kan globaal ingeschat worden per fase op basis van beschikbare gegevens van FOD Volksgezondheid, het RIZIV, de
deelstaten en andere bronnen. Dat leidt tot het volgende voorlopige overzicht voor fase Ia (Tabel 3).

Regeringscommissariaat Corona
Coronacommissariaat van de overheid
Pedro Facon

Tabel 3 – Overzicht Fase Ia
Kandidaten om te vaccineren

Voorlopige ramingen

Bewoners WZC

150 000

Personeel WZC

60 000

Zorgprofessionals 1e lijn

120 000

Zorgprofessionals algemene ziekenhuizen

140 000

Andere gezondheidswerkers

(meer dan) 200 000

Voor fase Ib bedraagt het aantal 65-plussers 2 050 000 personen en levert een eerste inschatting 1 300 000 risicopatiënten tussen 45-65 jaar.
Wanneer de vaccinatiecentra in fase Ib van start kunnen gaan is moeilijk exact in te schatten momenteel omwille van de onzekerheden over de
vaccinleveringen. Een eerste simulatie maakt eind februari, begin maart 2021 een realistische streefdatum met dan volledige uitrol in Q2. Inschatten wanneer
fase II van start zal kunnen gaan is nog niet mogelijk.

6.3. Bevoegdheidsverdeling en tentatieve tijdslijn
In de hele vaccinatiestrategie dienen verschillende opeenvolgende stappen elkaar naadloos te volgen: aankoop van het/de vaccins en bijhorend materiaal,
distributie naar de plaats van voorbereiding (ingeval van multidose naar een decentrale hub) of plaats van toediening (mono-dose) op basis van gevalideerde
bestellingen, toediening in de zorginstelling of in het vaccinatiecentrum en finaal registratie (via VaccinNet plus) en surveillantie.
De tijdslijn is sterk afhankelijk van de al dan niet goedkeuring van een vaccin bij EMA en vervolgens nog enkele verdere reglementaire stappen in België die in
principe weinig tijd in beslag nemen. Onderstaande tijdslijn gaat uit van een goedkeuring van een eerste vaccin in de 3e week van december 2020. Dit zou
impliceren dat in de 1e helft van januari 2021 er een beperkte hoeveelheid vaccins beschikbaar wordt en de eerste vaccins volgens bovenstaande
vaccinatiestrategie kunnen verdeeld en toegediend worden. In elk geval dienen de nodige verdere voorbereidingen voor fase Ia en Ib (zie verder) niet te
wachten op de exacte datum van goedkeuring van een vaccin.
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6.3.1. Overzicht bevoegdheden voor vaccinatie
In het vaccinatiebeleid zijn er in België meerdere actoren en instellingen betrokkenp. Het FAGG is de bevoegde overheid die instaat voor de kwaliteit, de
veiligheid en de doeltreffendheid van vaccins, vanaf hun productie tot gebruik. Sinds de 6e Staatshervorming waarbij een meer homogene
bevoegdheidsverdeling werd nagestreefd, behoort preventie en vaccinatie tot de bevoegdheden van de deelstaten (gemeenschappen en gewesten).
Voor de Vlaamse Gemeenschap (in Vlaanderen en Brussel) is het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) het centrale orgaan verantwoordelijk voor het
vaccinatiebeleid, op advies van de ‘Vlaamse Vaccinatiekoepel’. In de Franse Gemeenschap (Fédération Wallonie-Bruxelles, FWB) zijn de
verantwoordelijkheden verdeeld over verschillende agentschappen, zoals: het ONE. Het Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) is bevoegd voor de
volwassenen in Wallonië. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (COCOM) is bevoegd voor het vaccinatiebeleid met betrekking tot de
bicommunautaire instellingen en bewoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De Duitstalige Gemeenschap (Deutschsprachige Gemeinschaft) heeft
haar eigen vaccinatieprogramma.
De financiering en terugbetaling verloopt verschillend in functie van het vaccinatiebeleid van de deelstaat. In het kader van de COVID-19 vaccinatiestrategie
werd evenwel een 80/20 verdeelsleutel afgesproken, waarbij 80% door de federale overheid en 20% door de deelstaten wordt gefinancierd.
De complexe staatsstructuur impliceert dat in het kader van de pandemische COVID-19 vaccinatiestrategie multiple partijen dienen samen te werken, maar
tegelijkertijd hun specifieke bevoegdheden kunnen blijven uitoefenen. Dat maakt de opdracht van de TaskForce Operationalisering van de vaccinatiestrategie
er ogenschijnlijk niet eenvoudig op. Anderzijds laat de bevoegdheidsverdeling en de eerder in het kader van de COVID-19 crisis gemaakte afspraken, wel toe
om enerzijds de federale opdrachten inzake aankoop van vaccins en materialen en hun distributie en anderzijds de eigenlijke organisatie van de
vaccintoediening door de deelstaten van elkaar te onderscheiden.
6.3.2. Tentatieve tijdslijn en te nemen acties
Op basis van de eerste analyses van de TaskForce en het onderhavige organisatorische voorstel voor de implementatie van de vaccinatiestrategie, konden
alvast volgend tijdsschema en onmiddellijke acties geïdentificeerd worden (Tabel 4).

p

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/diseases/Documents/Vaccinatiebeleid.pdf
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Tabel 4  Belangrijke maatregelen voor het welslagen van fase Ia
Stappen
Aankoop

Maatregelen die zijn genomen
Vaccins (portefeuille 1): Pfizer, Astra Zeneca/Oxford,
Moderna, Curevac, GSK-Sanofi, J&J
Hoeveelheden > noden

Federaal / Gefedereerde entiteiten
Coördinatie: FAGG (gecentraliseerde aankoop door de FOD)

Aanvullende producten (Pfizer-vaccin): Fysiologisch serum
en droogijs

Coördinatie: FAGG (gecentraliseerde aankoop door de FOD)

1.

FAGG (gecentraliseerde aankoop)
Europese aanbesteding + overheidsopdracht
• Federaal: Overzicht van de federale voorraad aan materiaal (1. en 2.)
• Gefedereerde entiteiten: identificatie van het bestaande (voorraad
en maandelijks gebruik) en noden (1. en 2.)
Federaal: groepsaankoop op basis van de identificatie van de behoeften (2.)

Materiaal dat nodig is voor de vaccinatie
(spuiten/naalden/...)
2. Aanvullend materiaal dat nodig is voor de vaccinatie
(bescherming, afvalverwijdering en behandeling en
noodkits)
Opslag

• Gecentraliseerde opslag: Medista < maart 2021
• > maart 2021: overheidsopdrachten
• Huren van 5 ULT-vriezers

FAGG (gecentraliseerde aankoop)

Distributie

•

Coördinatie: FAGG
• Gefedereerde entiteiten
• Gefedereerde entiteiten

•

Pfizer verdeelt de vaccins aan de instellingen
'centraal magazijn'
Medista verspreidt het materiaal onder de
gebruikers

Federaal (FOD-RIZIV)
Centraal magazijn = instelling die in staat is om grote
hoeveelheden flacons (1000 doses) te ontvangen en op te
slaan volgens de vereiste voorwaarden (T° -75°C), en om
vaccins te ontdooien
Toezicht distributie en verzending door het FAGG
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Toediening

Toezicht en registratie

Gefedereerde entiteiten
• Vertegenwoordigers van de arbeidsgeneeskundige diensten
• WZC (coördinerende artsen en adviseurs)
• Ziekenhuizen, 1ste lijn

Uitbreiding van VaccinNet naar heel België en koppeling met
andere databanken

Gefedereerde entiteiten
EHealth-platform, Sciensano, FAGG
Agentschap Z&G, KSZ

Bijkomend dienen op korte termijn de eerste specifieke draaiboeken voor een aantal kernprocessen afgewerkt en gevalideerd te worden. Concreet gaat het
hier prioritair over:
-

-

-

-

Operationele procedure (per vaccin) voor de distributie, i.e. bestelling en levering, van een multidose vaccin en bijhorende materialen, rekening
houdende met de specifieke temperatuurvereisten voor stockage en transport. Volgens de huidige informatie zal de vaccinproducent voor het
transport tot op de plaats van bereiding (fase Ia) dan wel toediening (fase Ib) instaan. Een ander distributiekanaal zal potentieel vertrekken vanuit de
gehuurde centrale opslagfaciliteit. Het FAGG coördineert dit deel van het proces en houdt toezicht. Tentatieve timeline is medio december,
voorafgaand aan het mogelijke moment van goedkeuring door EMA.
Operationele procedure voor de bereiding en verdeling in individuele dosissen voor individuele toediening in de ziekenhuisapotheek (fase Ia) en het
vaccinatiecentrum (fase Ib). Voor fase II zijn er momenteel nog teveel onzekerheden om dit nu reeds in detail te kunnen bepalen. Voor fase Ia dienen
de gestarte werkzaamheden binnen de werkgroep organisatie/distributie vanuit het FAGG samen met de vertegenwoordigers van de
ziekenhuisapothekers en op basis van de SOP zoals aangeleverd door de vaccinproducent dit op korte termijn op te leveren (begin december).
Operationele procedure voor de toediening binnen de hierboven gedefinieerde instellingen door of in samenwerking met de arbeidsgeneeskundige
dienst. Hierbij kan de bewezen werkwijze voor griepvaccinatie in rusthuizen en ziekenhuizen als referentiepunt gelden. Timeline is eveneens medio
december 2020 en een specifieke werkgroep samen met de deelstaten is op te starten.
Operationele procedure voor de bereiding en toediening in een (ambulant) vaccinatiecentrum in fase Ib. Rekening houdende met de organisatorische
diversiteit van deze centra, gaande van triage- en testcentra tot meer grootschalige initiatieven, is ook dit een prioriteit. In de voorbereiding van hun
opstart in de volgende fase, dient zo snel als mogelijk voor hen duidelijk te zijn wat de specificaties zijn van de bereiding vanuit de multi-dose vials. Er
dient uitgeklaard of de decentrale hub (ziekenhuisapotheek) daar nog een rol in vervult, dan wel dat er instantaan wordt verdeeld en toegediend. Het
laatste zou naar infectiepreventie toe een voordeel bieden, maar impliceert wel opleiding van de betrokken zorgverstrekkers. Bijkomend dient voor
dit stadium onderzocht of voor een aantal zorgverstrekkers de mogelijkheid dient gecreëerd te worden dat het tot hun toegelaten handelingen
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-

behoort. Timeline hiertoe is begin januari 2021 in functie ook van de eigenschappen van de goedgekeurde vaccins en hun concrete volgorde. Deze
procedure zal deel uitmaken van de in ontwikkeling zijnde draaiboeken van de deelstaten.
Functionerend VaccinNet platform (zie 7.1). De huidige werkgroep verwacht de basisfunctionaliteiten tegen begin januari voor alle deelstaten
technisch operationeel te hebben. Dit impliceert evenwel dat de deelstaten die nu nog niet met VaccinNet werken op korte termijn (medio december)
zowel het beheer als de nodige opleidingsprogramma’s voor de gebruikers voorbereiden en zodra als mogelijk VaccinNet plus dan vanaf begin januari
kan uitgerold worden. De juridische basis in de andere deelstaten buiten Vlaanderen, vergt ook nog een oplossing met een onderscheid tussen
registratie van de gegevens en de verdere verwerking. Toekomstige functionaliteiten, zoals koppeling met andere databases in het kader van
vaccinsurveillance, zullen bijkomende stappen vergen op het vlak van programmatie en datamanagement en dienen verder uitgewerkt door het FAGG
in samenwerking met Sciensano.

Vanuit de TaskForce vaccinatiestrategie wordt momenteel een strikt programmamanagement opgezet om al deze deliverables en hun respectievelijke
tijdslijnen op te kunnen volgen. Evident dient deze informatie continu gesynchroniseerd met alle betrokken deelstaten en overheidsinstellingen.
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7. REGISTRATIE EN POST-MARKETING SURVEILLANCE
7.1. Registratie van de vaccins
In het kader van haar vaccinatiebeleid stelt de Vlaamse regering sinds enkele jaren een specifiek platform, Vaccinnet genaamd, ter beschikking van de
zorgprofessionals. Dit systeem maakt het mogelijk om vaccins te bestellen en te verdelen naar de vaccinerende artsen. Dit bestelsysteem is gekoppeld aan
een registratiesysteem voor vaccinaties. De verbinding wordt op een veilige manier gemaakt en medewerkers van een artsenpraktijk kunnen ook via hun
eigen login inloggen. Logischerwijs zal dit platform ook worden gebruikt voor de vaccinatie tegen Covid-19. Om de registratie van vaccinaties in het hele land
te standaardiseren, zal dit platform worden gebruikt door de verschillende gewesten en gemeenschappen van het land, onder een bredere naam, Vaccinet+.
Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid zal er ook voor zorgen dat de beschikbare ruwe gegevens aan Sciensano en het FAGG worden verstrekt volgens
een anonimiserings- of pseudonimiseringsprocedure. Om ervoor te zorgen dat dit platform maximaal wordt benut, zal het de zorgverleners in alle
gefedereerde entiteiten voorzien van communicatie- en opleidingsmateriaal, een helpdesk en een ondersteunende telefoonlijn.

7.2. Vaccinatiegraad en dekking
De evaluatie van het vaccinatiepercentage en de vaccinatiegraad bij de doelgroepen is essentieel voor het toezicht op elk vaccinatieprogramma. De
vaccinatiestrategie en de communicatie kunnen worden aangepast op basis van de resultaten. Dit zal voornamelijk gebeuren door het analyseren van de
gecodeerde gegevens in het registratieregister van de vaccins (vaccinatiegraad per leeftijdsgroep, geslacht, locatie, enz.).

7.3. Post-Marketing Surveillance van de vaccins
Post-marketing surveillance van vaccins bestaat uit twee belangrijke pijlers: de veiligheid van de vaccins en de effectiviteit van vaccins, die hieronder worden
samengevat. In het kader van de Post-Marketing Surveillance zullen er ook immunologische studies, seroprevalentiestudies en onderzoeken naar de
aanvaarding van de vaccins uitgevoerd worden. Een monitoringplan, opgesteld door het FAGG en Sciensano, waarin deze verschillende projecten in detail
worden uitgewerkt, wordt momenteel afgewerkt.

7.3.1. Veiligheid van de vaccins
Het FAGG is verantwoordelijk voor de geneesmiddelenbewakingsactiviteiten. In het kader van de COVID-19-crisis zal op het ogenblik van de
vaccinatiecampagne een specifieke vragenlijst voor het melden van ongewenste bijwerkingen door COVID-19-vaccins beschikbaar worden gesteld. In de mate
van het mogelijke wordt deze vragenlijst geïntegreerd in het Globaal medisch dossier (GMD) van de patiënt en is toegankelijk via het Vaccinatieregister of
andere professionele platforms. Het zal ook toegankelijk zijn voor mensen die gevaccineerd zijn. Het formulier is bedoeld om de werklast van de personen die
bijwerkingen in verband met de COVID-19-vaccins melden, te verlichten en een snellere beoordeling van de meldingen mogelijk te maken. In het kader van
het Europese ACCESS-project zal het FAGG ook deelnemen aan de werving van een cohort gevaccineerde personen. Deze personen zullen zich registreren, na
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uitnodiging via een website, en zullen actief worden uitgenodigd om hun ongewenste bijwerkingen op vooraf bepaalde tijdstippen te melden. Dit project
wordt ondersteund door het EMA. Het FAGG zal de gemelde gevallen van bijwerkingen en falen van vaccins in België melden aan de Europese databank
Eudravigilance om de veiligheidssignalen op Europees niveau snel te kunnen identificeren.
In het belang van de transparantie zal het FAGG regelmatig rapporten publiceren met de resultaten van de evaluatie van de
geneesmiddelenbewakingsgegevens over de bijwerkingen die in België zijn geregistreerd voor de COVID-19-vaccins. Deze rapporten zullen regelmatig worden
gepubliceerd voor het publiek of de zorgprofessionals. Ze zullen ook worden verspreid via sociale en professionele netwerken.

7.3.2. Effectiviteit van de vaccins
De klinische doeltreffendheid van de vaccins wordt geëvalueerd in de klinische studies van fase III ("vaccine efficacy"). Klinische proeven worden echter
uitgevoerd onder gecontroleerde experimentele omstandigheden en er wordt geen rekening gehouden met bepaalde parameters van de werkelijke
omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de doeltreffendheid van het vaccin (zo kunnen bepaalde doelgroepen in de populatie onder- of niet
vertegenwoordigd zijn). Monitoring van de effectiviteit van het vaccin onder reële omstandigheden is daarom essentieel ( "vaccine effectiveness"). Een
dergelijke controle zorgt ook voor monitoring op langere termijn, waardoor bijvoorbeeld het effect van een antigene drift van het virus op de doeltreffendheid
van de vaccins kan worden beoordeeld.
In België wordt momenteel voorgesteld om gebruik te maken van een case-control studiemodel dat "test-negatief" wordt genoemdq. Deze methode wordt al
gebruikt voor de evaluatie van de doeltreffendheid van het jaarlijkse griepvaccin. Er worden initiatieven genomen om dit model zo goed mogelijk aan te
passen aan de specifieke kenmerken van vaccinatie tegen COVID-19. In België zou een koppeling van de databank ("data linkage") met de resultaten van de
COVID-19-testlaboratoria met het vaccinatieregister hiervoor kunnen worden gebruikt. Deze aanpak zal het mogelijk maken om gevallen van vaccinatiefouten
te identificeren en te beschrijven (merk van het vaccin, verstreken tijd sinds de vaccinatie, ernst). Daarnaast worden oplossingen onderzocht om de
gewoonlijke controlesystemen voor de berekening van de doeltreffendheid van het griepvaccin uit te breiden naar die van COVID-19.

q

Het model van de "negatieve test" wordt gebruikt om de effectiviteit van de vaccinatie in de gezondheidszorg te beoordelen. De vaccinatiestatus van laboratoriumbevestigde gevallen van
griepinfecties worden vergeleken met die van controlegevallen met griepachtige symptomen waarvoor de laboratoriumtest negatief is. Deze methode is gebaseerd op de veronderstelling dat
griepvaccinatie geen effect heeft op de etiologie van ziekten die verband houden met andere virussen dan griep. Deze aanpak is een goede manier gebleken om de effectiviteit van griepvaccins
te beoordelen (meer informatie over https://www.vaxinfopro.be/spip.php?article2808&lang=fr&retour=1).
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8. MAATSCHAPPELIJK DEBAT EN COMMUNICATIE
8.1. Inleiding
De interministeriële conferentie over "Gezondheid" van 11, 14 en 16 november heeft essentiële beslissingen genomen voor de toekomstige strijd tegen de
COVID-19-pandemie in België door de volgende beslissingen te nemen:
1.
Resoluut engagement voor de vaccinatie van de doelgroepen eerst, gevolgd door de algemene bevolking (met als doel een vaccinatiegraad van
ten minste 70% van de bevolking).
2.
Het besluit om op vrijwillige basis te vaccineren (in tegenstelling tot de verplichte vaccinatie, die in ons land van oudsher voor veel vaccins
bestaat en die vandaag de dag alleen nog maar voor poliovaccinatie geldt).
Alle regeringen van het land hebben zich daarom verbonden tot een strategie op het vlak van volksgezondheid die erop gericht is de circulatie van SARS-CoV2 in België uit te roeien, zodat de hele bevolking:
1.
Individueel beschermd wordt tegen een ernstige, zelfs dodelijke, besmetting door de ziekte, wat altijd mogelijk is op elke leeftijd.
2.
Een solidariteitsstrategie kan volgen om groepsimmuniteit op te bouwen waardoor de circulatie van het virus stopt en zo een einde komt aan alle
medische, sociale, relationele, psychologische, economische en politieke gevolgen van deze pandemie. Deze groepsimmuniteit lijkt niet haalbaar
te zijn via de "natuurlijke" weg, zowel vanwege de onaanvaardbare menselijke kosten als vanwege het probleem van de beperkte duur van de
bescherming, maar lijkt mogelijk te zijn via vaccins, op voorwaarde dat studies aantonen dat het vaccin inderdaad een significant effect heeft op
de besmettelijkheid van gevaccineerde mensen.
Op 19 november werd een algemene nota over de doelstellingen en taken van de Cel Maatschappelijk debat en communicatie aan de Taskforce Vaccinatie
voorgesteld. In de nota die voorligt schetsen we de strategie, de structuur en de middelen die nodig zijn om de Cel Maatschappelijk debat en communicatie
onder de Taskforce Vaccinatie op te richten, gebaseerd op inzet, respect, transparantie, nauwkeurigheid en vooral vertrouwen.

8.2. Kader opdracht
De Cel Maatschappelijk debat en communicatie staat in voor het ontwikkelen van de communicatiestrategie betreffende vaccinatie. Deze wordt zoveel
mogelijk ingepast in de reeds bestaande structuren voor communicatie, zij beschikken over expertise en middelen inzake communicatie in het kader van
preventie en vaccinatie. Het doel is om al deze expertise en middelen samen te brengen, indien nodig aan te vullen met externe expertise gezien de strikte
timing en urgentie. De cel zal samengesteld worden uit 50% communicatieverantwoordelijken van overheidsdiensten (federaal – deelstaten) en max. 50%
externen om van het steun van beroepsbeoefenaars op het terrein van de communicatie, zoals klassieke medias, digitale communicatie en burgers publieke
debat en meningen van verschillende invalshoeken te mogen verkrijgen.

Regeringscommissariaat Corona
Coronacommissariaat van de overheid
Pedro Facon

Een communicatieplan wordt opgesteld onder coördinatie van de cel, waarbij de communicatie-acties en verantwoordelijkheden worden toegewezen. De
wetenschappelijke communicatie, alsook het organiseren van het maatschappelijk debat wordt opgenomen door het federale niveau met indien nodig externe
ondersteuning. De deelstaten worden van bij het begin van de besprekingen betrokken, gezien hun grote bevoegdheid inzake het preventiebeleid en de
organisatie van de vaccinatie. De deelstaten zullen instaan voor de uitrol van de acties die aan hen worden toegewezen in de communicatiestrategie.

8.3. Strategie
De strategie van de cel is gericht op verschillende basisconcepten:
-

-

Het vaccin voor COVID-19 kaderen in de lange traditie van vaccinatie tegen virale aandoeningen in de wereld.
Kennis en begrip van vaccinatie in het algemeen, en dat voor COVID-19 in het bijzonder.
De combinatie van individuele en collectieve bescherming.
De bijzondere aandacht voor bescherming van de kwetsbaren en sociaal zwakkeren
De bevordering van de algemene solidariteit om België mee uit deze grote wereldwijde gezondheidscrisis te helpen.
De opvolging van wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen op internationaal (WHO) en Europees (ECDC, Europese Commissie) niveau om zo
vertrouwen bij het grote publiek te bewerkstelligen.
Transparantie over de feiten, erkennen dat sommigen aarzelen om zich te laten vaccineren, respect voor de vrije keuze en bevorderen van het
maatschappelijk debat.
Transparantie over de veiligheid, kwaliteit en doeltreffendheid van de gebruikte COVID-19 vaccins de bestaande onzekerheden die inherent zijn aan elke
wetenschappelijke benadering, informatie over grootschalige monitoring van de bijwerkingen van alle vaccins, informatie over de verschillende soorten
vaccins en de uitleg van de prioriteitskeuzes van de verschillende te vaccineren groepen en het waarschijnlijke schema.
Onafhankelijkheid van drukkingsgroepen en met name van de farmaceutische industrie.
Het bevorderen van vaccinatie als een bewezen middel om het individuele lijden van de ziekte te beperken en om in een vrije samenleving te leven en om
rijke en stimulerende menselijke relaties op collectief niveau te bevorderen.
De kracht van het voorbeeld en de maatschappelijke betrokkenheid o.a. door adequate vormen van burgerparticipatie. In die zin zal ook de dialoog met
het eerste lijn, meestal huisartsen en thuis verpleegsters, het personeel van de ziekenhuizen, de mutualiteiten en de sociale partners essentieel.
Het vertrouwen van de individuele burger in zijn/haar zorgverlener
Het mobiliseren van bestaande kennis en middelen teneinde mensen voor te lichten van de voordelen van vaccinatie.
Het vooruitzicht terug te keren naar een "normaal" sociaal leven voor de gevaccineerden, en zelfs voor de maatschappij als geheel.
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8.4. Structuur
De communicatiestrategie betreffende de vaccinatie wordt ingepast in de reeds bestaande structuren voor communicatie. De Cel Maatschappelijk debat en
communicatie zal het strategische communicatieplan inzake vaccinatie uitwerken en voorleggen ter goedkeuring aan de IMC. De wetenschappelijke
communicatie, alsook het organiseren van het maatschappelijk debat wordt opgenomen door het federale niveau met indien nodig externe ondersteuning.
De deelstaten worden van bij het begin van de besprekingen betrokken, gezien hun grote bevoegdheid inzake het preventiebeleid en de organisatie van de
vaccinatie. De deelstaten zullen instaan voor de uitrol van de acties die aan hen worden toegewezen in de communicatiestrategie.
De cel Maatschappelijk debat en communicatie zal bij het uitwerken van het strategisch communicatieplan, o.a. de volgende acties opzetten:
- Continue meten van de opinie van de bevolking (temperatuur meten om communicatie aan te passen).
o Monitoring pers, sociale media en input bottom-up via focusgroepen.
- Het zorgen voor het opvolgen van en inspelen op (perceptie)ontwikkelingen in het buitenland
- Het creëren van maatschappelijk debat via geschikte instrumenten
- Nationale en regionale mediacampagnes via de klassieke kanalen (tv, radio, …) alsook via sociale mediacampagnes en gerichte communicatie naar
kwetsbare doelgroepen, alsook naar de zorgverstrekkers en patiëntenorganisaties.
- Het installeren van een vaccinatierubriek op www.info-coronavirus.be met:
o continu geüpdate informatie en FAQ
o praktische linken naar Deelstaten, huisartsverenigingen…
De Cel Maatschappelijk debat en communicatie wordt geleid door Yvon Englert en functioneert binnen de Taskforce Vaccinatie van het Commissariaat. Er
wordt 1,5 FTE binnen het Commissariaat aangetrokken ter dagelijkse ondersteuning van de opmaak en opvolging van het communicatieplan, en om de werking
van de cel te ondersteunen. De cel moet minstens bestaan uit:
-

Een vertegenwoordiger FAGG
Een vertegenwoordiger FOD Volksgezondheid
Een vertegenwoordiger Sciensano
Een vertegenwoordiger per deelstaat
Een vertegenwoordiger commissariaat
Een vertegenwoordiger crisiscentrum
Een vertegenwoordiger RIZIV
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9. INTERNATIONALE SAMENWERKING
Een essentieel onderdeel van de vaccinatiestrategie blijft vast en zeker de samenwerking met internationale partners om de inspanningen van elk land te
bundelen. Het doel van deze samenwerking is de ontwikkeling van en de toegang tot vaccins voor de wereldbevolking te versnellen, maar ook het gezamenlijk
zoeken naar doeltreffende oplossingen en antwoorden op de vele uitdagingen die onvermijdelijk gepaard gaan met de uitvoering van een massale
vaccinatiecampagne tijdens een gezondheidscrisis.
Naast de nauwe samenwerking met de Europese Commissie voor de gezamenlijke aankoop van vaccins, onderhouden de Belgische gezondheidsautoriteiten
regelmatig bilaterale en multilaterale uitwisselingen met verschillende andere belanghebbenden. Tabel 5 geeft een overzicht van de internationale
samenwerkingsverbanden en fora waaraan België deelneemt.
Tabel 5 Samenwerkingsverbanden en internationale fora waaraan België deelneemt
Comité of project
PRAC
EMA – Pharmacovigilance Risk Assessment Committee. Provides advices on safety issues for therapeutics and vaccines
ETF
EMA-Emergency Task Force for COVID-19 therapeutics and vaccines
GASCV
WHO – vaccine safety
CHMP
EMA – approval of marketing authorization and product information
EU/EEA NITAG
Coordinated by ECDC. Sharing plateform between EU and EEA NITAGs or equivalent committee
Belgium represented in core group, also in Working Group Registries & Working Group on COVID-19 vaccines
VAC4EU
EU-Commission - Vaccine monitoring Collaboration for Europe
WHO
Regional webinar/exchanges on Preparedness for COVID-19 Vaccination for chairs and members of National Immunization Technical Advisory Groups (NITAGs) or
equivalent advisory bodies, their secretariats and National Immunization Programme (NIP) Managers
GNN (Global NITAG Network)
Sharing Plateform NITAGs
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10. COLOFON
Titel

Advies over de uitrol van de COVID-19 vaccinatiestrategie voor België

Samenstelling van
de Task Force

Francis Arickx (RIZIVINAMI), Brigitte Bouton (AViQ), Augustin Coppée (Commissariat Corona du Gouvernement), Jo De Cock
(RIZIVINAMI), Xavier De Cuyper (AFMPSFAGG), Jan De Maeseneer (WHO), Dirk Dewolf (Agentschap Zorg en Gezondheid), JeanMichel Dogné (UNamur), Jean-Jacques Dubois (SPF Santé Publique), Thibaut Duvillier (KSZBCSS), Yvon Englert (Président de la Cellule
« Communication et débat sociétal »), Pedro Facon (Regeringscommissaris Corona), Germaine Hanquet (KCE), Norbert Heukemes
(Regierung Ostbelgien), Stéphanie Mali (AFMPSFAGG), Veerle Mertens (FOD Volksgezondheid), Karine Moykens (Interfederaal
Comité Testing & Tracing), Inge Neven (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie), Julie Papazoglou (Gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale), Paul Pardon (FOD Volksgezondheid), Fabrice Peters (CSSHGR), Laura Piraprez (Regierung Ostbelgien),
Annick Poncé (SPF Santé Publique), Dirk Ramaekers (Président de la Taskforce opérationnalisation de la Stratégie de vaccination),
Frank Robben (KSZBCSS), Carole Schirvel (Commissariat Corona du Gouvernement), Sabine Stordeur (Commissariat Corona du
Gouvernement), Pierre Van Damme (UAntwerpen), Saskia Van den Bogaert (FOD Volksgezondheid), Isabelle Van der Brempt (SPF
Santé Publique), Yves Van Laethem (CHU Saint-Pierre), Nele Van Loon (Regeringscommissariaat Corona), Katrien Van Wouwe (FOD
Volksgezondheid), Chloé Wyndham-Thomas (Sciensano)

Belangverklaring

Alle leden van de Taskforce zijn geselecteerd vanwege hun betrokkenheid bij de uitrol van de Covid-19-vaccinatiestrategie. Elk lid
heeft een formulier voor declaratie van belangenconflicten ontvangen.
Volgende leden hebben een belangenverklaring ingediend: Francis Arickx, Brigitte Bouton, Jan De Maeseneer, Jean-Michel Dogné,
Jean-Jacques Dubois, Thibaut Duvillier, Yvon Englert, Germaine Hanquet, Veerle Mertens, Karin Moykens, Inge Neven, Julie
Papazoglou, Annick Poncé, Dirk Ramaekers, Sabine Stordeur, Saskia Van den Bogaert, Isabelle Van der Brempt, Yves Van Laethem,
Katrien Van Wouwe
Volgende leden verklaren deze belangen:



Dirk Dewolf: momenteel werknemer (Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid) sinds 1987; zijn dochter werkt in Londen op
hoofdzetel GSK
Dirk Ramaekers: De laatste 5 jaar werkzaam in een groot tertiair ziekenhuis, waar klinische studies worden uitgevoerd in
samenwerking met diverse sponsors, waaronder alle bedrijven in België die bezig zijn met de ontwikkeling van een COVID19 vaccin. Hij is geen onderzoeker, consulent, werknemer of lid van een bestuurlijk orgaan voor één van deze bedrijven en
heeft geen financieel belang.
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Datum van
publicatie

Pierre van Damme: Hoofdonderzoeker. Universiteit Antwerpen heeft contracten met vaccinbedrijven voor de uitvoering van
fase 1, 2 en 3 studies
Yves Van Laethem: Werknemer in het Universitair Ziekenhuis Saint-Pierre, activiteiten met betrekking tot antiretrovirale
geneesmiddelen voor de behandeling van HIV+ patiënten (GSK, Gilead), vaccins voor reisziekten in de Travel & Vaccine Clinic
(Sanofi, GSK, Pfizer) (tussen 1978 en 2017) en momenteel consultant sinds 2017 voor dezelfde vaccins als hierboven; sinds
2020 consultant voor de DSMB (Data and Safety Monitoring Board) voor het monitoren van de ontwikkeling en veiligheid
van het Covid-vaccin (Pasteur).
Nele Van Loon: momenteel werknemer (Mensura) sinds 2004, en onderzoeker in de opvolging van immuniteit SARS-CoV-2
bij zorgverstrekkers (Sciensano en ITG, 2020-21)
Chloé Wyndham-Thomas: consulent in 2017 voor de firma Janssens-Cilag (Consultatie voor MESC (Medical Education
Scientific Committee) voor Infectieuse ziekten ivm Symposium Bridges III: formaat, thema's, inhoud, sprekers)
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