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Waarom kregen 80 plussers al een tweede booster (vier spuiten in totaal) en andere 

leeftijdscategorieën niet? 
 

Volgens studies maken 80 plussers zo weinig antistoffen dat het vaker herhaald moet worden om op 

het  niveau van antistoffen te blijven zoals jongere mensen. Bejaarden reageren ook weinig met 

bijwerkingen op de vaccins. Hun immuniteit is laag, ook na vaccinatie. Ze helpen wel, maar 

korter...Door hun vierde spuit benaderen zij enkel de weerstand die jongere mensen hebben, ze 

worden weer een beetje “gelijkgesteld”… 

Wanneer krijgt iedereen dan wel een vierde spuit, of een spuit tegen nieuwe vormen van Covid? 

De wetenschappers en farma-industrie werken zomer 2022 hard aan een vernieuwde samenstelling 

tegen najaar 2022 voor iedereen. Die zal vanaf 12/9/22 weer in de gekende volgorde worden 

aangeboden in de vaccinatiecentra (oudsten vanaf 65 jaar en mensen met geregistreerd probleem 

van verzwakte weerstand eerst. Verzwakte weerstand wordt automatisch bepaald op basis van 

geneesmiddelen-gebruik de laatste jaren. De meeste mensen hebben intussen nog genoeg 

antistoffen om geen erge vormen van de ziekte te krijgen. Terloops: ook van de zorgverleners is het 

laatste vaccin meestal al geleden van november 2021. 

Is de epidemie niet stilaan gedaan ? Moeten we niet alles ‘gewoon laten gebeuren’ ? Iedereen die 

Covid krijgt is er toch amper ziek van ? 

Zomer 2022 is een “kleine golf “ voorspeld en die is ook bezig. In de herfst is weer een 

grote golf voorspeld. Er zijn minder zware zieken en overlijdens dan in de eerste 

golven, maar toch zijn er dagelijks. Het is ieders verantwoordelijkheid ervoor te zorgen 

dat er zo weinig mogelijk gevallen zijn; dan geraakt de besmetting ook niet bij 

verzwakte personen. 

Ik heb een positieve zelftest Covid 19, Wat nu? 

• Laat een PCR uitvoeren bij de arts (of praktijk-verpleegkundige) of apotheek. Een PCR is ook 
zeker nodig wanneer je de uitslag officieel wil hebben (bijvoorbeeld voor je werkgever). Het 
geeft ook recht op een automatisch herstelcertificaat 12 dagen later, in de app Covid Safe 
(wanneer je die actualiseert door verbinding te maken met de overheid, binnen die app). 

• Voor personen met een positief resultaat geldt nog steeds 7 dagen isolatie. Op dag 8-9 en 10 
wordt er extra waakzaamheid en voorzichtigheid gevraagd. Indien je geen symptomen meer 
hebt op dag 7, mag je uit isolatie. Zorg wel voor een goede handhygiëne, draag een masker in 
maatschappelijke ruimtes… Indien je wel nog symptomen hebt, wordt de isolatie verlengd 
tot en met dag 10.  

 

Wat met de mondmaskerplicht? 

Het dragen van een mondmasker is niet meer verplicht. Wel blijft het dragen van een 
mondmasker verplicht vanaf de leeftijd van 12 jaar: 



• in ziekenhuizen 

• bij gezondheidszorgberoepen zoals artsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, 
apothekers, … (uitgezonderd logopedisten en de psychologen): 

o alle patiënten tijdens hun aanwezigheid in het praktijkgebouw van de 
voornoemde professionals; 

o al het personeel, en alle bezoekers en patiënten van ziekenhuizen en apotheken. 

Ook is het voor medisch kwetsbare mensen aangeraden een FFP2-mondmasker te dragen op 
plaatsten waar veel mensen samenkomen. 

Welke bescherming geeft vaccinatie? 

De COVID-19-vaccins beschermen NIET tegen het krijgen van de besmetting. Het zorgt er wel voor 
dat je een minder erge vorm krijgt , bij besmetting. Op basis van studies blijkt ook dat de vaccinatie 
invloed kan hebben op de duur en op de mate van besmettelijkheid . 

Ik ben gevaccineerd en heb toch covid gekregen, hoe komt dat? 
 

Vaccins beschermen niet tegen het krijgen van covid, maar wel tegen het escaleren tot de zwaarste 

vormen ervan. De wetenschappers doen hun best maar kunnen ook alleen leren uit voortschrijdend 

inzicht in wat gebeurt ( en wat studies leren). De farmaceutische industrie had een record in snelheid 

voor het maken van vaccins, kon antistoffen uitlokken, maar moest ook vaststellen dat die niet 

genoeg waren om de ziekte niet te krijgen ( in tegenstelling tot vaccins bvb tegen mazelen, bof, rode 

hond) . Ze werken voort aan " beter". 

 

Hoe kan mijn Covid safe app alle juiste informatie bevatten? 
 

U moet naar de website gaan en actualiseren binnen deze app. Wanneer u een positieve test hebt 

afgelegd, wordt vanaf de 12de dag nadien, je binnen deze app genezen verklaard. Dit is een 

automatisch herstelcertificaat. U moet daarvoor zelf geen codes invullen wanneer een PCR is 

gebeurd (of wanneer een sneltest is gebeurd bij arts of apotheker. Bij zelftesten kan dat niet). 

 

Nog vragen ? 

Stel ze gerust aan de huisarts of verpleegkundige. 

Meer info: 

https://www.sciensano.be/nl/covid-19-test-en-herstelcertificaten/vaak-gestelde-vragen 

https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ 

https://www.coronaviruscovid19.be/coronavirus-veelgestelde-vragen 

https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/

