
 

 

Boodschap van algemeen nut betreffende de extra vaccinatiedosis tegen COVID-19. 

 

 

De vaccinatiecampagne tegen COVID-19 bevindt zich in België in een vergevorderde fase.  

Alle volwassen personen werden inmiddels uitgenodigd voor inenting en op dit ogenblik wordt 

de vaccinatie van jongeren vanaf 12 jaar gefinaliseerd. Binnen de algemene meerderjarige 

bevolking is 84% reeds volledig gevaccineerd en daarmee haalt ons land, zeker in vergelijking 

met andere landen, een hoge vaccinatiegraad. Desondanks blijft het aantal patiënten die 

momenteel omwille van COVID-19 in het ziekenhuis liggen nog steeds relatief hoog. In de 

meerderheid van de gevallen gaat het om mensen die niet (volledig) zijn gevaccineerd en/of 

met onderliggende risicofactoren. Deze cijfers leren dat vaccinatie zeer nuttig is maar ook dat 

de dreiging nog niet helemaal is verdwenen.  

 

We wensen vanuit het NMSC Melsbroek dan ook nogmaals het belang van vaccinatie tegen 

COVID-19 te benadrukken, in het belang van het welzijn van eenieder individueel, hun 

omgeving en de gezondheidszorg in het algemeen.  

Specifiek naar onze doelgroep kunnen we herhalen dat er geen gegronde redenen zijn om aan 

te nemen dat vaccinatie tegen COVID-19 meer risico’s zou inhouden bij personen met multiple 

sclerose. De voordelen van protectie tegen ernstige ziekte ten gevolge van COVID-19 wegen nog 

steeds veel meer op ten opzichte van de kleine kans op bijwerkingen bij vaccinatie. 

 

Daarnaast is inmiddels wel gebleken dat personen met een verminderde immuniteit 

(bijvoorbeeld door een bepaalde aandoening of behandeling) minder beschermd kunnen zijn 

na het klassieke vaccinatieschema tegen COVID-19 (i.e., een of twee dosissen).  Recente 

wetenschappelijke gegevens tonen aan dat bij die mensen het toedienen van een extra dosis 

mRNA-vaccin (momenteel Pfizer of Moderna) kan zorgen voor een betere immuunrespons.  

 

In België is er beslist om deze potentieel kwetsbare groep vanaf half september uit te nodigen 

voor een extra vaccinatiedosis, om zo hun bescherming tegen COVID-19 te optimaliseren. De 

selectie zal verlopen via het Kankerregister, de ziekenfondsen en de huisartsen. De vaccinaties 

zullen gebeuren via de vaccinatiecentra met uitnodiging per brief of email. Ook op 

www.myhealthviewer.be kan u volgen of u geregistreerd staat voor de extra inenting.  

Het NMSC Melsbroek krijgt voor deze personen GEEN vaccins en dus kan het NMSC ook niet 

instaan voor het toedienen van de vaccins.  

 

http://www.myhealthviewer.be/


 

 

Op basis van de codes die door de ziekenfondsen zullen worden gebruikt, blijkt dat alle 

patiënten met multiple sclerose die worden behandeld met immunomodulerende medicijnen 

een extra inenting aangeboden zullen krijgen.  

 

De personen met MS zonder deze medicatie zullen deze extra inenting dus voorlopig niet 

ontvangen.  

Wij raden iedereen die de uitnodiging ontvangt aan, om op deze uitnodiging in te gaan. De 

wetenschappelijke evidentie ondersteunt in het bijzonder de noodzaak voor extra vaccinatie 

bij patiënten met multiple sclerose die onder behandeling staan met B-celepleterende 

medicatie (e.g., Ocrevus, rituximab en Kesimpta), sfingosine-1-fosfaat modulatoren (Gilenya, 

siponimod) en Lemtrada (indien gevaccineerd binnen de eerste 24 weken na een toediening). 

 

We hopen u met deze boodschap van dienst te zijn geweest. Voor verdere vragen kan u steeds 

terecht bij de artsen en verpleegkundigen van het NMSC. 

 

De artsen van het NMSC 

 


