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Geachte heer Vandenbroucke, minister van Volksgezondheid, 
Geachte Professor Dirk Ramaekers, 
 
Naar aanleiding van uw op 29-01-2021 per e-mail verzonden adviesaanvraag omtrent de 
toediening van het vaccin AstraZeneca-Oxford bij 65-plussers, is een groep deskundigen 
van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) met de grootst mogelijke spoed gehoord om uw 
vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden. 
 
Op 30-01-2021 gaven de contacten binnen het kabinet van minister Vandenbroucke te 
kennen een eerste dringende pre-analyse van de situatie vóór dinsdag 02-02-2021 om 17 
uur te verwachten. 
 
Gezien de klinische belasting in het veld is het niet gemakkelijk om in zo'n beperkt 
tijdsbestek de beschikbaarheid van velddeskundigen te verkrijgen. Een (online) 
bijeenkomst kon niettemin worden belegd op maandagmiddag 01-02-2021. De lijst van 
beschikbare sprekers is aan het eind van dit document opgenomen. 
 
Dit document wordt verstrekt als hulpmiddel voor snelle besluitvorming op operationeel 
niveau door de bevoegde autoriteiten. Het moet absoluut worden aangevuld, aangepast en 
eventueel gewijzigd aan de hand van komende gegevens (EPAR van het vaccin 
AstraZeneca-Oxford en veldstudies in het Verenigd Koninkrijk) die momenteel nog niet 
beschikbaar zijn en aan de hand van de inbreng van een groter aantal deskundigen van de 
NITAG en de Raad tijdens de verschillende klassieke stappen van de validering van een 
volledig wetenschappelijk advies. 
 
Niettemin volgt hier een eerste, dringende en voorlopige samenvatting. Dit document is in 
dit stadium strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de autoriteiten. 
 
 

UW BRIEF VAN:  Informele e-mail van 29-01-2021, gevolgd door 
het dringende telefoonverzoek van 30-01-2021 
UW REF.   / 
 
ONZE REF.  HGR-9626/Rapid answer AstraZeneca 65+ 
DATUM   02-02-2021 
 
BIJLAGE(N)   / 
 
CONTACT   Jean-Jacques Dubois 
TEL.   02-524.91.61 
FAX   / 
E-MAIL   jean-jacques.dubois@health.fgov.be  

BETREFT :   Dringende aanvraag voor een advies van de Hoge Gezondheidsraad omtrent de toediening van het vaccin 
AstraZeneca-Oxford bij personen ouder dan 65 jaar 
 

DEADLINE: 
- akkoord om een antwoord te geven op 18-01-2021 met een door de NITAG gevalideerde brief 
- dringende aanvraag op 30-01-2021 voor een voorlopig antwoord op dinsdag 02-02-2021 om 12:00 uur 

Ter attentie van de heer Frank 
Vandenbroucke, minister van Sociale 
Zaken en Volksgezondheid 
 
en ter attentie van prof. Dirk Ramaekers, 
voorzitter van de Taskforce 
“Operationalisering van de 
vaccinatiestrategie COVID-19” 

mailto:jean-jacques.dubois@health.fgov.be
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Dringende en voorlopige aanbevelingen 

 
De gerapporteerde cijfers beschrijven een levering in België van ongeveer 280.000 doses 
van het AstraZeneca-Oxford-vaccin tegen eind februari 2021. 
 
Momenteel kan enkel worden vastgesteld dat er een gebrek aan gegevens is over de 
werkzaamheid bij mensen ouder dan 55 jaar, hoewel de immunogeniciteitsgegevens 
(neutraliserende antilichamen) tot de leeftijd van 75 jaar aanzienlijk blijven. 
 
Merk op dat het ontbreken van gegevens geenszins betekent dat het vaccin niet 
doeltreffend is en geen bescherming biedt. 
 
Gezien deze vaststelling en de huidige vaccinatiestrategie in België lijkt het - in afwachting 
van meer betrouwbare gegevens (die waarschijnlijk binnen 6 tot 8 weken beschikbaar 
zullen zijn) - niet wenselijk om het aanleggen van voorraden van dit AstraZeneca-Oxford-
vaccin aan te bevelen.  Het verdient dus eerder de voorkeur het gebruik ervan momenteel 
te plannen voor personengroepen waarover voldoende actuele gegevens bestaan. 
 

 
Gezien deze factoren en specifieke onzekerheden beveelt de deskundigengroep van de 

HGR aan het gebruik van het vaccin te beperken tot personen van 18 tot 55 jaar, 
aangezien dit de leeftijdsgroep is waarvoor wel voldoende cijfers beschikbaar zijn om de 

werkzaamheid in te schatten - zie SmPC van het EMA. 
 

Meer gegevens zullen waarschijnlijk ten vroegste over 6 weken beschikbaar zijn, volgens 
het tijdschema dat op de ECDC-vergadering van 01-02-2021 is aangekondigd. Gegevens 
van fase 3-studie van de Amerikaanse studie van AstraZeneca-Oxford en gegevens over 
de effectiviteit van het vaccin uit het Verenigd Koninkrijk (waar de oudere bevolking het 

vaccin sinds begin januari 2021 heeft gekregen) zullen dan beschikbaar zijn. 
 

In deze context beveelt de HGR dan ook VOORLOPIG aan vaccinatie met het vaccin 
AstraZeneca-Oxford aan te bieden bij een populatie tussen 18 en 55 jaar. 

 
De toediening van de tweede dosis van dit vaccin wordt eveneens aanbevolen tussen 
minimum 8 en maximum 12 weken na de eerste injectie. Dit tijdsschema toont de 

beste effectiviteit. 
 

 
De deskundigengroep van de HGR dringt erop aan dat deze voorlopige aanbeveling geen 
grote negatieve gevolgen mag hebben voor de vaccinatiecampagne voor personen ouder 
dan 55 jaar of risicogroepen (zie advies HGR-9618, nog te publiceren). 
 
 

************************ 
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Referenties en diverse bronnen 
 
Beschluss der STIKO zur 2. Aktualisierung der COVID-19- Impfempfehlung und die 
dazugehörige wissenschaftliche Begründung 
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/05_21.pdf?__blob=p
ublicationFile  
 
EMA recommends COVID-19 Vaccine AstraZeneca for authorisation in the EU. (29-01-
21) https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-covid-19-vaccine-
astrazeneca-authorisation-eu  
 
AstraZeneca COVID-19 Vaccine (AZD1222) ACIP COVID-19 Emergency Meeting 
January 27, 2021 
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-01/02-
COVID-Villafana.pdf  
 
AZD1222 Oxford Phase III trials interim analysis results published in The 
Lancet. Interim analysis showed vaccine is effective at preventing COVID-19, with no 
severe cases and no hospitalisations more than 21 days after first injection  
- Regulatory submissions underway to support approval  (08-12-20) 
https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2020/azd1222-oxford-phase-
iii-trials-interim-analysis-results-published-in-the-lancet.html  
 
Safety and efficacy of the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine (AZD1222) against SARS-CoV-2: 
an interim analysis of four randomised controlled trials in Brazil, South Africa, and the UK 
(09-01-21).  
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2932661-1 
 
Oxford–AstraZeneca COVID-19 vaccine efficacy (08-12-20) 
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2932623-4 
 
Safety and immunogenicity of ChAdOx1 nCoV-19 vaccine administered in a prime-boost 
regimen in young and old adults(COV002): a single-blind, randomised, controlled, phase 
2/3 trial (19-11-20) 
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2820%2932466-1 

NEJM The Oxford/AstraZeneca COVID-19 Vaccine: Encouraging Interim Results 
(15-12-20) 
https://www.jwatch.org/na52864/2020/12/15/oxford-astrazeneca-covid-19-
vaccine-encouraging-interim  
 
NEJM Developing Safe and Effective Covid Vaccines — Operation Warp Speed’s Strategy 
and Approach (29-10-20)  https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2027405 

Realising the potential of SARS-CoV-2 vaccines—a long shot? (20-01-21) 
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2213-2600%2821%2900045-X 
 
Optimism and caution for an inactivated COVID-19 vaccine  (21-01-20) 
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1473-3099%2820%2930988-9 
 

 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/05_21.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/05_21.pdf?__blob=publicationFile
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-covid-19-vaccine-astrazeneca-authorisation-eu
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-recommends-covid-19-vaccine-astrazeneca-authorisation-eu
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-01/02-COVID-Villafana.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-01/02-COVID-Villafana.pdf
https://www.astrazeneca.com/media-centre/press-releases/2020/azd1222-oxford-phase-iii-trials-interim-analysis-results-published-in-the-lancet.html
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https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2027405
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2213-2600%2821%2900045-X
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S1473-3099%2820%2930988-9
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Dringend geraadpleegde experten 
 
Van de deskundigen die waren uitgenodigd om deel te nemen aan de discussies met het 
oog op het opstellen van de eerste aanbevelingen, konden de volgende deskundigen zich 
beschikbaar stellen en deelnemen aan het online debat op 01-01-2021. Deze werkgroep 
werd voorgezeten door Yves VAN LAETHEM en het wetenschappelijk secretariaat werd 
verzorgd door Jean-Jacques DUBOIS. De volgende deskundigen hebben deelgenomen 
aan de debatten en de goedkeuring aan het eind van de dag: 
 

CALLENS Steven Infectiologie, Interne geneeskunde UZ Gent 
DE LOOF Geert Huisartsgeneeskunde BCFI 
DOGNE Jean- Michel Pharmacie, pharmacovigilance UNamur, AFMPS, 

EMA, Taskforce 
PELEMAN Renaat Infectiologie en vaccinologie UZ Gent 
SOENTJENS Patrick Interne geneeskunde, tropische 

infectieziekten 
ITG 

SWENNEN Béatrice Epidemiologie, vaccinologie ULB 
VAN DAMME Pierre Epidemiologie, vaccinologie UAntwerpen 
VAN HERCK KOEN Epidemiologie,vaccinologie UGent 
VAN LAETHEM Yves Infectiologie, vaccinologie, 

reisziekten 
CHU Saint-Pierre, 
ULB 

WYNDHAM-THOMAS 
Chloé 

Infectiologie Sciensano 

 
De formele goedkeuring door de volledige 9626-expertengroep en de NITAG-deskundigen 
zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Daarnaast namen de volgende deskundigen deel aan 
de besprekingen in de vroege namiddag (voorafgaand aan de ECDC-vergadering). 
Laatstgenoemden hebben nog niet de gelegenheid gehad dit document formeel goed te 
keuren: 
 

ENGLERT Yvon Gynaecologie – Obstetrie ULB, Taskforce Reg. 
Wal. 

HANQUET GERMAINE Epidemiologie KCE 
LEROUX-ROELS 
Isabel 

Vaccinologie, infectiepreventie, 
microbiologie 

UZ Gent 

SPODEN Julie Huisartsgeneeskunde SSMG 
TILMANNE Anne Pediatrie, infectiologie HUDERF-UKZKF 
VANDERMEULEN 
Corinne 

Epidemiologie, vaccinologie KU Leuven 

 
Met bijdrage van mevrouw Louise Hennecart (Commissariaat Coronavirus) voor de 
evaluatie van het mogelijke effect op de algemene vaccinatiestrategie COVID-19 in België. 
 
Namens de HGR-CSS,   
Prof. Jean Nève.  
Voorzitter van de Hoge Gezondheidsraad 
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Bijlage 11: ADVIES TF VACCINATIESTRATEGIE OVER HET ASTRAZENECA VACCIN 
CONFORM HET ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD 
04/02/2021 
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20210205+-
+Advies+TF_AstraZeneca+vaccin_NL+%281%29.pdf 
 
Bijlage 2: PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en 
het Regeringscommissariaat Corona 
06/02/2021 

 
1 Rechtstreeks overgenomen uit: https://www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie/#professionelen 

https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20210205+-+Advies+TF_AstraZeneca+vaccin_NL+%281%29.pdf
https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20210205+-+Advies+TF_AstraZeneca+vaccin_NL+%281%29.pdf
https://www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie/#professionelen
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PERSMEDEDELING van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid en 
het Regeringscommissariaat Corona 
 
6.2.2021 
 
Eerdere vaccinatie met AstraZeneca vaccin voor een aantal groepen van 18 tot 
en met 55 jaar 
 
Van bij de opstart van onze vaccinatiecampagne is onze doelstelling steeds geweest het beschermen 
van de meest kwetsbaren, die het meest risico lopen op hospitalisatie en overlijden. Op die manier 
worden ons zorgsysteem en onze zorgverleners niet overbelast, zodat ieder van ons steeds de zorg 
kan krijgen die hij of zij nodig heeft. Daarvoor leveren wij allemaal al lange tijd samen deze 
inspanningen.  
Onze doelstelling blijft onveranderd, ook al is er sinds het begin van de vaccinaties nieuwe 
informatie beschikbaar geworden, zoals nu het geval is bij het AstraZeneca vaccin. 
 
Werkzaamheid bij personen vanaf 56 jaar nog onvoldoende bewezen 
Momenteel zijn er nog onvoldoende wetenschappelijke data beschikbaar over de werkzaamheid van 
het AstraZeneca vaccin voor personen vanaf 56 jaar. In afwachting van meer betrouwbaar bewijs, 
beveelt de Hoge Gezondheidsraad dan ook aan om de meer dan 443.000 AstraZeneca vaccins die 
binnenkort in ons land worden geleverd, voorlopig te voorzien voor volwassenen tot en met 55 jaar.  
 
70% werkzaamheid vanaf 2 weken na de 2e dosis 
Uit klinische studies blijkt dat het AstraZeneca vaccin, dat ook in 2 doses wordt toegediend, bij 
personen van 18 jaar tot 55 jaar werkzaam is tegen COVID-19 ziekte. Bij deze groep werd vanaf 2 
weken na die tweede dosis een bescherming tot meer dan 70% vastgesteld, indien de 2e dosis 
gegeven wordt na 8 tot 12 weken. De toediening van de 2e dosis 12 weken na de eerste dosis kan 
zelfs nog een betere bescherming tegen COVID-19 ziekte bieden. Dit laatste tijdsschema wordt dan 
ook aanbevolen. 
Bij de deelnemers aan de studies blijkt namelijk dat 15 dagen na toediening van de 2° dosis er 
niemand diende opgenomen te worden in het ziekenhuis voor COVID-19.  
 
Voor wie wordt het AstraZeneca vaccin voorzien? 
De Taskforce adviseert om het gezondheidscriterium – dus zoveel mogelijk ernstige ziekte en 
overlijdens door COVID-19 vermijden - verder te laten primeren bij het bepalen van de doelgroepen 
voor het AstraZeneca vaccin. Dit wetenschappelijk onderbouwde advies werd zonet goedgekeurd 
door de Interministeriële Conferentie. 
 
Vanaf midden februari zal men beginnen met het toedienen van het AZ-vaccin aan zoveel mogelijk 
personen binnen de volgende groepen, in deze volgorde:  

• zorgverleners van 18 tot en met 55 jaar oud.  
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• de bewoners en personeel (18 tem 55 jaar) in de andere collectieve zorginstellingen, zoals 
revalidatiecentra, psychiatrische instellingen, of ook het personeel in residentiële instellingen 
voor de bescherming van kinderen en jongeren. Dit kan samenvallen met de vaccinatie van 
de 55-plussers in die instellingen met het Pfizer of Moderna vaccin.  

• de risicogroepen met bepaalde aandoeningen (18 tem 55 jaar), in een volgorde van 
dalende leeftijd, conform het recente advies van de Hoge Gezondheidsraad. Uitzondering 
hierop zijn mensen met immuunstoornissen of die worden behandeld met 
immunosuppressiva. Deze  zullen worden gevaccineerd met Pfizer of Moderna vaccins, net 
als de risicopatiënten ouder dan 55. 

• 18 tem 55 jarigen in politionele ordediensten, dus de interventionele eenheden op het 
terrein bij de politie.  

Door deze aanpak worden deze groepen sneller gevaccineerd en lopen zij dus een beduidend lager 
risico op COVID-19 ziekte en ziekte-uitval. Daarnaast worden daardoor de thuiswonende ouderen 
eerder gevaccineerd dan voorzien, omdat er door deze aanpassing meer Pfizer vaccins voor hen 
beschikbaar worden. Dit alles draagt bij tot de groepsimmuniteit, en dus de bescherming van de 
(nog) niet gevaccineerden.  
Anderzijds worden zoveel mogelijk Pfizer en Moderna vaccins beschikbaar gehouden voor de oudere 
bevolking voor wie bewezen is dat zij een hoge werkzaamheid bieden. In deze groep heeft COVID-19 
de zwaarste impact (zie figuur onderaan). 

Vanaf wanneer exact kom je in aanmerking voor het AZ vaccin?  

• Voor de 18-jarigen: je wordt opgenomen in de database voor de uitnodiging van het vaccin 
vanaf de maand waarin je op de eerste van de maand 18 jaar oud bent. Stel: je wordt 18 in 
juli, dan kom je vanaf augustus in de database om het AZ-vaccin toegediend te krijgen.  

• Voor de 55-jarigen: Je wordt opgenomen in de database voor de uitnodiging voor een AZ-
vaccin tot en met de laatste maand waarin je op de eerste van de maand nog geen 56 jaar 
oud bent.  

Leveringen AstraZeneca vaccin 
In februari worden voor België 443.000 dosissen van het Astra Zeneca vaccin verwacht. Het volume 
en de planning van de latere leveringen zijn nog niet gekend. De (Europese) leveringsproblematiek 
van Astra Zeneca is gekend en er moet rekening mee worden gehouden dat de 
productieproblematiek nog even kan duren. 
Ondertussen blijven de vaccinaties, die de komende weken zijn ingepland, doorgaan. 
 
Beschermende maatregelen blijven van kracht 
Momenteel zijn geen robuuste wetenschappelijke gegevens die aantonen dat de 3 vaccins een 
significante impact hebben op de overdracht van het virus. Daarom blijven de hygiënische 
maatregelen onverminderd van kracht.  
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Figuur: mortaliteit en hospitalisaties bij COVID-19  (bron: Sciensano, steekproef: ong 60% van de 
gehospitaliseerden) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit persbericht is opgemaakt namens volgende ministers die samen de Interministeriële Conferentie 
Volksgezondheid vormen: 
- Wouter Beke – Vlaanderen, voorzitter IMC, 
- Frank Vandenbroucke – Federale Overheid, 
- Christie Morreale – Waals Gewest, 
- Valérie Glatigny - Franse Gemeenschap, 
- Bénédicte Linard - Franse Gemeenschap, 
- Alain Maron - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Franse 

Gemeenschapscommissie, 
- Elke Van den Brandt - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en Vlaamse 

Gemeenschapscommissie, 
- Antonios Antoniadis - Duitstalige Gemeenschap, 
 
en het Regeringscommissariaat Corona.  
 
De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid wordt georganiseerd en ondersteund door het DG 
Gezondheidszorg van de FOD VVVL. 
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