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Met het griepseizoen in aantocht reizen er vragen over het al dan niet gecombineerd toedienen van 

een griepvaccin en een Covid-vaccin. De griepvaccinatie start vanaf medio oktober 2021 volgens het 

advies van de Hoge Gezondheidsraad. 

Op basis van de huidige wetenschappelijke kennis kan de inenting tegen Influenza 2021 en de 

herhalingsvaccinatie (‘booster’) tegen Corona simultaan (op hetzelfde moment) bij dezelfde persoon 

worden toegediend , op voorwaarde dat de injecties niet in dezelfde arm worden gegeven. 

Om bij eventuele lokale verwikkelingen post vaccinatie te weten over welke inenting het gaat, stellen 

we de volgende werkwijze voor: 

• De CoRona inenting wordt in de Rechter arm geplaatst 

• De InfLuenza inenting in de Linker arm.  

Indien er zich na de simultane inenting een algemene bijwerking voordoet, zal dit wel moeten 

gerapporteerd worden aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en 

Gezondheidsprodukten (FAGG) met de vermelding van beide injecties.  

Beide inentingen worden correct door de vaccinator geregistreerd in VaccinNet.  

In woonzorgcentra (WZC) en collectiviteiten levert het gelijktijdig toedienen van zowel het 

griepvaccin als het Covid-vaccin een belangrijke logistieke winst op. De volgende procedure kan 

gevolgd worden. 

Voor vaccinatie in WZC en collectiviteiten kan de coördinerend arts (CRA) de nodige griepvaccins 

bestellen om op de geplande vaccinatiemomenten beide vaccins te kunnen plaatsen zo gewenst.  De 

bestelling van de griepvaccins gebeurt: 

• In Vlaanderen via het bestaande bestel- en distributiesysteem van VaccinNet. 

• In Brussel en Wallonië via de toeleverende apotheker voor de reguliere medicatie van het 

WZC/collectiviteit.  

Het gecombineerd toedienen van beide vaccins in één van de vaccinatiecentra voor corona vraagt 

een zorgvuldige afweging: in elk geval moet de betrokkene zelf zijn griepspuit kopen in de apotheek 

en meebrengen naar het centrum. Elk vaccinatiecentrum kan inschatten of het logistiek in staat is 

deze dienstverlening aan te bieden aan de burger, overlegt hierover met de huisartsen en andere 

betrokken zorgverstrekkers op de eerste lijn en communiceert hierover helder. Het verdient 

aanbeveling dat de griepvaccins die eventueel in het Vaccinatiecentrum worden toegediend, ook in 

VaccinNet worden geregistreerd.  Uiteraard blijft daarnaast voor het plaatsen van het griepvaccin bij 

ambulante personen,  de eerste lijn een belangrijke rol spelen zoals voorheen. 

 

 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20210608_hgr-9625_seizoensgriep_2021-22_vweb_0.pdf
https://www.vaccinnet.be/Vaccinnet/welkom.do

