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VACCINS EN EFFECTIVITEIT

Sciensano: 84 procent coronapatiënten in Vlaanderen

was geboost in maart 2022

Van de 1.099 coronapatiënten in Vlaanderen (18-plussers) was de afgelopen
twee weken 93 procent gevaccineerd. Van deze patiënten was 84 procent
geboost en 9 procent volledig gevaccineerd.

Daniël van der Tuin

In de Belgische deelstaat Vlaanderen was de afgelopen twee weken 93 procent van de

coronapatiënten van 18 jaar en ouder volledig gevaccineerd of geboost. Van deze

patiënten had 84 procent de boosterinjectie ontvangen en 9 procent was volledig

gevaccineerd. Voor IC-opnames was dit beeld vergelijkbaar: 92 procent van de patiënten

was volledig gevaccineerd of geboost. Dit blijkt uit een rapport van Sciensano, het

Belgische RIVM.

In tegenstelling tot het Nederlandse RIVM, brengt Sciensano wekelijks gedetailleerde

informatie naar buiten over de vaccinatiestatus van coronapatiënten.1 Uit het meest

recente bulletin blijkt dat vrijwel alle Vlaamse patiënten meerdere injecties hebben

gekregen: van de 1.099 coronapatiënten van 18 jaar en ouder, die werden opgenomen

tussen 28 februari en 13 maart, was namelijk 84 procent geboost en 9 procent volledig

gevaccineerd.
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Van de IC-patiënten was 81 procent geboost

De voorbije twee weken werden 112 coronapatiënten behandeld op Vlaamse IC's. De

overgrote meerderheid van hen was gevaccineerd: 81 procent was geboost en nog eens 11

procent was volledig gevaccineerd. Het beeld per leeftijdsgroep varieert enigszins: van de

patiënten van 18 tot 65 jaar had 71 procent een boosterinjectie gekregen, terwijl alle 85-

plussers die op de IC belandden eerder drie injecties kregen toegediend.

Vlaanderen heeft een extreem hoge boostgraad

Vlaanderen heeft een extreem hoge boostergraad, want volgens de

gezondheidsautoriteiten is 83,9 procent van de 18-plussers nu drie keer geprikt. Dit

percentage komt dus vrijwel overeen met het percentage gebooste coronapatiënten in de

ziekenhuizen. Dit betekent dat de boosterinjectie per saldo dus nauwelijks tot geen

bescherming biedt voor ziekenhuis- of IC-opname.

De vaccinatiebereidheid in andere delen van België is lager

De zogenaamde vaccinatiebereidheid ligt in Vlaanderen een stuk hoger dan in andere

delen van België. Van de 18-plussers in Wallonië is namelijk 66 procent geboost en in

Brussel is dit 47 procent. Hoewel er grote verschillen zijn tussen de deelstaten, is het

vaccin in België meer in trek dan in Nederland: bij onze zuiderburen is namelijk 75 procent

van de 18-plussers drie keer geprikt, terwijl dit in Nederland 62 procent is.2

Er zijn evenveel ziekenhuisopnames als vorig jaar

Net als de Nederlandse autoriteiten, spiegelt het Belgische gezondheidsinstituut het

publiek een zekere vaccineffectiviteit voor. De vraag is hoe deze effectiviteit precies

berekend wordt, aangezien de percentages in de ziekenhuizen nu vrijwel gelijk liggen met

de vaccinatiegraad.

Achter de “reductie van het risico voor ziekenhuisopname” zit een berekening die niet is te

doorgronden. Daarnaast gaat het om een schatting, zo staat vermeld in het rapport. Ook

zijn er in België nu ongeveer evenveel ziekenhuisopnames als een jaar geleden. Toen

waren nog maar 400 duizend Belgen volledig gevaccineerd, terwijl nu 7,3 miljoen mensen

zijn geboost.

Bijwerkingen door de vaccins moeten ook meegeteld worden

Volgens Sciensano hebben gebooste mensen nu 18 tot 57 procent minder kans op

ziekenhuisopname, als gevolg van een coronabesmetting. Deze percentages komen niet

overeen met de harde cijfers over het aantal patiënten per vaccinatiestatus. Daarnaast

worden coronadoden die het ziekenhuis niet halen buiten beschouwing gelaten door het

gezondheidsinstituut.

Uit Britse data is bekend dat verreweg de meeste coronadoden volledig gevaccineerd of

geboost zijn. Ook worden bijwerkingen, zoals overlijdens en ziekenhuisopnames, buiten

beschouwing gelaten. Dat er hiervan veel zijn, blijkt onder meer uit data analyse van de

Duitse zorgverzekaar BKK Provita: uit onderzoek kwam naar voren dat twee procent van

de Duitsers die het vaccin namen een beroep deed op zorg, als gevolg van het

coronavaccin.3

1 https://covid-19.sciensano.be/sites/default/�les/Covid19/COVID-19_Weekly_report_NL.pdf

2 https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/vaccinaties

3 https://www.welt.de/bin/Nebenwirkungen_bin-237107199.pdf
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