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Het doel van deze nota is de resultaten voor te stellen van de raadpleging die het FAGG heeft georganiseerd.  

Er is een voorstel tot vaccinatieplan voor het griepseizoen 2021-2022 opgesteld dat door de 

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid moet worden gevalideerd.  

Vaccinatie tegen de seizoensgebonden griep  

Het FAGG heeft de aanpak voor komend griepseizoen besproken in de tasforce griepvaccinatie, opgericht 

met de verschillende betrokken partijen (beleidscel, vereniging van groothandelaar-verdelers, apothekers, 

ziekenhuisapothekers, artsen en arbeidsgeneeskundige diensten).  

Deze taskforce kwam tot overeenstemming om geen fasering op te leggen die de vaccinatie seizoen 2021-

2022 zou kunnen beperken maar om de vaccinatie maximaal te stimuleren. Het blijft van cruciaal belang 

om personen die het risico lopen op complicaties zo breed mogelijk te kunnen vaccineren om overbelasting 

van het gezondheidssysteem te voorkomen.  

Vaccinatie van personen werkzaam in de gezondheidssector is eveneens essentieel, niet alleen om 

patiënten indirect te beschermen, maar ook om hun beschikbaarheid te bewerkstelligen.  

Beschikbaarheid van vaccins tegen de seizoensgriep 

België zal 3,78 miljoen vaccins tegen de seizoensgriep ter beschikking hebben, wat veel meer is dan de 

voorbije jaren. Deze hoeveelheid zal meer dan voldoende zijn om de vaccinatie van de door de Hoge 

Gezondheidsraad (HGR) vastgestelde doelgroepen te dekken. 

(Ter vergelijking: vorig jaar 2,94 miljoen vaccins) 

Er zullen drie tetravalente vaccins beschikbaar zijn: Alpharix-Tetra®, Influvac Tetra® en Vaxigrip Tetra®.  

Start vaccinatiecampagne 

De taskforce stelt voor om pas vanaf half oktober met de griepvaccinatie te starten, conform het advies 

van de Hoge Gezondheidsraad. Na vaccinatie, biedt het vaccin binnen 10 tot 15 dagen na de injectie 

bescherming.  

Hierbij willen we opmerken dat de aflevering wel vroeger kan gebeuren. De apotheker moet zijn/haar 

patiënten advies verlenen m.b.t. de juiste bewaarvoorwaarden van het vaccin tot de toediening ervan. 
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Richtlijnen met betrekking tot de aflevering en het voorschrijven van de vaccins in het kader 

van de vaccinatiecampagne tegen de seizoensgebonden griep 2021-2022  

 

 
Er wordt geen fasering voorgesteld. Iedereen kan en mag zijn vaccin afhalen om te laten toedienen vanaf 

15 oktober 2021.  

De fasering vorig jaar, heeft, ook omwille van het feit dat de fasering regelmatig diende te worden 

bijgesteld, de vaccinatie bemoeilijkt: fasering creëert de indruk dat er een tekort is, wat leidt tot 

“hamstergedrag”. Indien een fasering wordt opgelegd, is deze moeilijk af te dwingen gezien 

groothandelaar-verdelers niet kunnen achterhalen of een bestelde hoeveelheid voor de risicogroep is. Een 

fasering zou bovendien een hinderpaal zijn voor het organiseren van bedrijfsvaccinaties. 

Dit voorstel verschilt van het advies van de HGR die een fasering voorstelt. Dit werd overeengekomen 

omwille van de hoge hoeveelheid beschikbare vaccins (3,78 miljoen – vorig jaar waren er 2,94 miljoen). 

De kans is klein dat een risicopersoon geen vaccin ter beschikking zal hebben. Mensen weten intussen ook 

of ze tot risicogroep behoren of niet (door covid).  

Er wordt ook geen hogere vraag verwacht gezien er mogelijks vaccinmoeheid zal zijn. De kans dat een 

actor een te grote stock aanlegt is kleiner na vorig jaar, gezien het financieel risico bij overschot. 

 
Aflevering 

Wat betreft de aflevering, melden wij dat apothekers (van voor het publiek opgestelde apotheken en 

ziekenhuisapotheken) de enigen zijn die gemachtigd zijn om vaccins af te leveren, ofwel op basis van een 

voorschrift voor een patiënt, ofwel op basis van een schriftelijk verzoek voor een groep patiënten in het 

kader van arbeidsgeneeskunde.  

We willen er eveneens op wijzen dat, zoals voor alle geneesmiddelen met een 2D-barcode (het “unieke 

identificatiekenmerk”), ook voor deze vaccins een deactivatie van deze 2D-barcode met uniek serienummer 

op de buitenverpakking verplicht is, en dat dit in principe door de apotheker dient te gebeuren. Ondanks 

het voor de ziekenhuisapotheken wettelijk is toegestaan om de deactivatie uit te voeren op elk moment 

dat het geneesmiddel fysiek in het bezit is, adviseren wij om de deactivatie in het kader van deze 

vaccinatiecampagne zo laat mogelijk uit te voeren. Immers, in geval van een retour van eventuele 

overschotten, dient de deactivatie eerst ongedaan gemaakt te worden voordat de retour kan gebeuren. 

Het omkeren van deze deactivatie kan slechts uitgevoerd worden binnen de 10 dagen volgend op de 

deactivatie. Hier is geen uitzondering mogelijk omwille van technische redenen (en de mogelijkheden zijn 

hiertoe zeer beperkt), bestaat de kans dat de leverancier de retour niet zal aanvaarden – de vaccins kunnen 

in ieder geval niet meer elders ter beschikking worden gesteld. 

Voorschrift 

Wat betreft het voorschrijven door de huisartsen en specialisten, melden wij dat: 

het aanbevolen wordt om op stofnaam voor te schrijven en niet op merknaam. Op deze manier kan de 

apotheker het vaccin afleveren dat voorradig is en wordt een zo optimaal mogelijke distributie verzekerd. 

Wat betreft het voorschrijven door arbeidsartsen, melden wij dat: 
• de vaccinatie op de werkvloer vrij mag worden georganiseerd vanaf 15 oktober 2021. 
• alle bestellingen uitsluitend via een apotheker verlopen. 

 
Daarnaast zal de apotheker opnieuw de bevoegdheid krijgen om een voorschrift te maken voor een 

griepvaccin zoals dit het geval was in seizoen 2020-2021. Op deze manier kan een groter publiek bereikt 

worden en dient de patiënt niet eerst naar de arts te gaan om een voorschrift. Het ontwerp van wet 

houdende diverse bepalingen voorziet de toekenning van het voorschrijfrecht aan de apotheker gedurende 
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een jaar vanaf 1 oktober 2021. Deze maatregel is verlengbaar bij in Ministerraad overlegd KB, na evaluatie 

door het FAGG. 

 
Informatiecampagne 

Alle stakeholders onderstrepen het belang van een campagne om de bevolking op te roepen zich te laten 

vaccineren. Het FAGG wil hierin faciliteren maar kan dit niet organiseren gezien vaccinatie tot de 

bevoegdheid van de deelstaten behoord. 

 
Voorstel van besluit 

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid keurt de voorstellen voor de organisatie van 

deze vaccinatiecampagne goed, en geeft de opdracht om samen met alle betrokken actoren te 

zorgen voor een goede uitvoering ervan, in het bijzonder het communicatiegedeelte, en dit in 

goede afstemming met de Taskforce operationalisering COVID-19 vaccinatiestrategie.   

 

 
 
 

 

 

 


