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Restdosissen bij een tweede vaccinatiemoment 

Om het aantal restdosissen te beperken, is het belangrijk verminderingen 
van het aantal flacons voor het tweede vaccinatiemoment minstens vier 
dagen vóór de leveringsdatum te melden aan Zorg en Gezondheid via 
covac@vlaanderen.be.  
  
Rekening houdend met de volgende fasen van de vaccinatiestrategie, 
adviseert Zorg en Gezondheid om onderstaande volgorde te respecteren bij 
het toedienen van restdosissen bij een tweede vaccinatiemoment: 
  
1. Inhaalvaccinaties bewoners (enkel de 2de dosis) 

2. Inhaalvaccinaties personeel (enkel de 2de dosis) 

3. Nieuwe personeelsleden (1ste dosis) 

4. Eerstelijnsmedewerkers (1ste dosis, u contacteert hiervoor altijd de 
coördinator van de eerstelijnszone) 

5. Personeelsleden HUB-ziekenhuis die naar het woonzorgcentrum komen 
(1e dosis, u contacteert hiervoor het HUB-ziekenhuis) 

  
Indien u op een tweede vaccinatiemoment aan een personeelslid, 
eerstelijnsmedewerker of personeelslid van een HUB-ziekenhuis een eerste 
dosis toedient met een restvaccin dan zal er in de voorziening geen 
vaccinatiemoment meer zijn om de tweede dosis toe te dienen. De 
procedure om aan deze personen een tweede dosis te geven, wordt 
momenteel verder uitgewerkt. We kunnen niet verzekeren dat het 
tijdsinterval van 21 dagen tussen de eerste en de tweede dosis wordt 
gegarandeerd. 
  
We willen graag herhalen dat familieleden van personeelsleden, bewoners 
van groepen van assistentiewoningen die niet fysiek gekoppeld zijn aan een 
woonzorgcentrum, gebruikers van een centrum voor dagverzorging, … niet 
in aanmerking komen voor een restdosis aangezien ze niet tot de prioritaire 
doelgroep behoren van de vaccinatiecampagne. 
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Wat met personen die de vaccinatiemomenten 
in de woonzorgcentra hebben gemist? 

(Nieuwe) bewoners die de collectieve vaccinatiemomenten hebben gemist 
zullen gevaccineerd worden via een mobiel vaccinatieteam. De mobiele 
vaccinatieteams worden ondersteund vanuit de vaccinatiecentra. Dit 
impliceert dat de vaccinatiecentra volledig operationeel moeten zijn voordat 
de mobiele vaccinatieteams kunnen worden uitgerold. Eenmaal de 
procedure om een mobiel vaccinatieteam op te roepen duidelijk is, ontvangt 
u hierover meer informatie. 

Personeelsleden die de beide vaccinatiemomenten hebben gemist zullen 
kunnen worden gevaccineerd in een vaccinatiecentrum. 

Hoe omgaan met vaccinatie bij uitbraken en 
uitbraakgerichte testen? 

Zorg en Gezondheid raadt aan om de vaccinatie uit te stellen tot de uitbraak 
uitdovend is. Dit betekent dat het aantal nieuwe besmettingen in de 
afgelopen zeven dagen lager is dan in de daaraan voorafgaande week en 
80% of meer van de bewoners in aanmerking kan komen voor vaccinatie.  
  
Als er COVID-besmettingen zijn en er worden brede uitbraakgerichte testen 
uitgevoerd, dan is het aanbevolen om het vaccinatiemoment met minstens 
een week te verplaatsen als de testresultaten niet binnen de 4 dagen 
voorafgaand aan de geplande vaccinatiedatum gekend zijn zodat de vaccins 
naar de prioritaire groepen kunnen gaan.  

Gewijzigd advies voor vaccineren bij vrouwen 
die borstvoeding geven 

Het geven van borstvoeding is geen contra-indicatie voor de vaccinatie 
tegen Covid-19 met mRNA-vaccins. De borstvoeding moet niet onderbroken 
worden na de vaccinatie.  
  
Hoewel er geen wetenschappelijke studies zijn over de veiligheid van deze 
vaccins voor de zogende baby gaat men ervan uit dat deze vaccins veilig zijn 



omdat ze geen levend virus bevatten en omdat de vaccinonderdelen zeer 
snel afgebroken worden in het lichaam van de vrouw. 
  
Het praktisch draaiboek Vaccinatie COVID-19 is bijgewerkt en vindt u terug 
via volgende websitelink: 
https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie-in-de-woonzorg 

  

Gebruikte vaccinflacons duidelijk markeren 

  
Wanneer u alle vaccindosissen uit een flacon hebt toegediend en het flacon 
dus opgebruikt is, vraagt Zorg en Gezondheid om het flacon duidelijk te 
markeren als “gebruikt”. Dat kan u bijvoorbeeld doen door het etiket van 
het flacon te doorstrepen met een zwarte viltstift. Dit is een extra 
veiligheidsstap om te vermijden dat iemand met slechte bedoelingen 
gebruikte flacons zou hervullen en dat die verward kunnen worden met 
ongebruikte flacons. 
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