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Inhaalmoment voor gemiste 2de dosis  
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1 HUIDIGE SITUATIE 
 

Als een burger een vaccinatieschema van Pfizer-BioNTech, AstraZeneca of Moderna wordt 

toegewezen, zijn 2 dosissen nodig met een specifiek gekoppeld interval. Voor het Janssen-vaccin is 

slechts één enkele toediening voldoende. 

Type Aantal dosissen Interval zoals in 
vaccinatiecentrum 

Uiterste termijnen  

Comirnaty vaccin (Pfizer-
BioNTech) 

2 35 dagen +/- 2 dagen 21-42 dagen 

Vaxzevria (AstraZeneca) 2 8 weken +/- 2 dagen 51-89 dagen 

Moderna 2 28 dagen +/- 2 dagen 28-30 dagen 

Janssen 1 / / 

  

Burgers worden sinds maart opgeroepen met een vaccinatiecode door het vaccinatiecentrum. Deze 

code is gekoppeld aan een vast vaccintype en dus een vast interval. Tijdsloten worden bij het eerste 

vaccinatiemoment ook vastgelegd voor het tweede vaccinatiemoment. Er is slechts een minimale 

marge om dit tijdslot om te boeken voor het vaccinatiecentrum indien de burger niet kan opdagen 

voor het 2de vaccinatiemoment.  

Redenen waarom de burger niet kan komen opdagen zijn erg uiteenlopend. Het is onmogelijk om hier 

arbitrair een lijn te trekken in de (medisch) gegronde reden door het vaccinatiecentrum zelf. Indien we 

huisartsen als poortwachter laten fungeren voor de evaluatie van de gemiste 2de dosissen om medische 

redenen, zorgt dit voor veel extra werkdruk in huisartsenpraktijken en is dus niet aan de orde. 
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2 WAT TE DOEN BIJ EEN GEMISTE 2E DOSIS? 
 

Indien een burger niet kan opdagen op zijn 2de  vaccinatiemoment, wordt de burger verwacht dit zoveel 

mogelijk te annuleren op voorhand. Zo kunnen deze tijdsloten tijdig worden opgevuld voor anderen. 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 2de vaccinatiemomenten gepland tot en met 30 juni, en 

2de vaccinatiemomenten die erna vallen.  

Het is nog even afwachten tot de implementatie van een IT-oplossing voor de gemiste 2de dosissen 

terug op te vissen. Met oog op de werkdruk in de vaccinatiecentra, willen we hen zoveel mogelijk 

digitaal ondersteunen vanaf dit mogelijk is.  

Gelijktijdig zijn er recente studies die het belang van een volledig vaccinatieschema benadrukken, zeker 

bij de populatie 65+ en mensen met een onderliggende aandoening. Daarbij is er nood aan extra 

waakzaamheid bij de opkomst van de varianten van het coronavirus SARS-CoV-2. Gemiste 2de  dosissen 

gepland voor 30 juni overschrijden mogelijk een maximaal interval indien dit pas wordt opgevangen 

eind augustus.  

Door onderscheid te maken tussen gemiste 2de prikken voor de zomer en tijdens, kan de populatie 65+ 

en de burger met een onderliggende aandoening zijn vaccinatieschema finaliseren, met respect voor 

de maximale intervallen. Huidig advies is het vaccinatieschema afronden met hetzelfde vaccintype, 

ongeacht de termijn tussen 2 vaccinaties. Het is dus niet nodig een nieuw schema op te starten, er 

moet enkel een tweede dosis toegediend worden. 

2.1 Ingepland tot en met 30 juni 2020 
Een burger die zijn 2de vaccinatiemoment ingepland had tot en met 30 juni en die zijn 2e moment 

gemist heeft, kan zichzelf rechtstreeks aanmelden bij het vaccinatiecentrum. Belangrijke factor is dat 

het tweede vaccinatiemoment reeds verlopen moet zijn (zie termijnen bovenaan of via Doclr na te 

gaan). Het is dus niet mogelijk een vastgelegd termijn tussen twee vaccins te verkorten via deze 

procedure. Voor de aanmeldingen wordt lokaal afgesproken welke werkwijze kan worden gehanteerd. 

Specifieke contactgegevens kunnen worden verzameld via het callcenter, via een lokaal webformulier 

of andere lokaal uit te werken initiatieven. 

Het type vaccin en de datum van het 1ste vaccin is hier belangrijk. Via de toezichthoudend medisch 

arts wordt nagegaan of de aanvraag voor een gemiste 2de vaccinatiemoment zich correct verhoudt 

met wat geregistreerd werd in Vaccinnet. De toezichthoudend arts kan hiervoor een mandaat geven 

aan een medewerker van het vaccinatiecentrum. Over de koppeling van medewerkers (Fiche 3) en 

andere vragen is meer informatie te vinden via https://www.laatjevaccineren.be/werken-met-

vaccinnet-opleidingsmateriaal. 

Enkel voor de types vaccin voorhanden in het vaccinatiecentrum kan een burger zich aanmelden. Het 

vaccin Moderna is enkel aanwezig in 5 vaccinatiecentra in Vlaanderen. Indien iemand zich aanmeldt 

voor een gemiste 2de dosis Moderna, kan worden doorgestuurd naar: 

Provincie Naam vaccinatiecentrum 

Antwerpen Vaccinatiecentrum Park Spoor Oost  (Antwerpen) 

Oost-Vlaanderen Vaccinatiecentrum Flanders Expo (Sint-Denijs-Westrem) 

Vlaams-Brabant Vaccinatiecentrum Brabanthal (Leuven) 
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West-Vlaanderen Vaccinatiecentrum VAXPO (Kortrijk) 

Limburg Vaccinatiecentrum Ethias Arena (Hasselt) 

 

Een burger meldt zich aan bij het vaccinatiecentrum waar de eerste prik geplaatst werd. Indien de 

burger in langdurige opname is, kan de zorgcollectiviteit of huisarts hiervoor lokaal contact opnemen.  

Burgers die buiten het vaccinatiecentrum een 1ste  dosis kregen via een ziekenhuis of zorgcollectiviteit, 

waarbij voor een gemiste 2de  dosis geen oplossing kan worden aangereikt, kunnen zich aanmelden in 

het vaccinatiecentrum van domicilie. Hier is de verificatie in Vaccinnet van 1ste  dosis opnieuw 

essentieel. 

2.2 Ingepland vanaf 1 juli 
Burgers die na 30 juni hun 2de vaccinatiemoment missen, zullen de mogelijkheid hebben zich aan te 

melden via een IT-applicatie en kunnen aansluiten op inhaalweken eind augustus afhankelijk van de 

beschikbaarheid van type vaccins. 

3 HOE INPLANNEN? 
 

Het vaccinatiecentrum zal de burgers die hun 2de vaccinatiemoment ingepland hebben tot en met 30 

juni, manueel moeten inboeken. Timing voor de 2de dosis is voor de burger afhankelijk van het aantal 

beschikbare vaccins en het aantal aanvragen voor een inhaalmoment. Dit moet dus besproken worden 

op de allocatietafel. 

Het is aan het vaccinatiecentrum om te bekijken wat een werkbare strategie is. Er kan een nieuwe 

datum worden aangereikt aan de burger zoals dit in de planning past van het vaccinatiecentrum. 

Verder kan worden verwezen naar het opvangnet eind augustus indien het 2de vaccinatiemoment na 

30/06 valt of nog niet achter de rug is. Deze burgers zullen zichzelf kunnen aanmelden via een 

webapplicatie. Vanaf er meer duidelijkheid is over de IT-oplossing, zal hierover verder 

gecommuniceerd worden. 

 


