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Iedereen geboosterd én toch een uitbraak, hoe kan dat? Onderzoek naar feestje
waarop 21 mensen besmet raakten

Kan de derde prik uitbraken voorkomen? Vermoedelijk vaker niet dan wel

Iedereen had een boosterdosis gekregen en toch raakten 21 van de 33 aanwezigen besmet. Een
onderzoek naar een feestje werpt vragen op over de bescherming van het vaccin tegen besmetting door
de omikronvariant.
Anton Goegebeur
Vandaag om 03:00

Op de Faeröer vond begin deze maand een opmerkelijke corona-uitbraak plaats. Op een bijeenkomst van 33
zorgmedewerkers raakte twee derde besmet. Nochtans hadden ze allemaal hun boosterprik al gehad, sommigen
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zorgmedewerkers raakte twee derde besmet. Nochtans hadden ze allemaal hun boosterprik al gehad, sommigen
wel pas enkele dagen voor de besmetting. Mogelijk was bij hen de immuniteit nog niet ten volle opgekrikt. Lokale
wetenschappers deden bronnenonderzoek en kwamen tot de conclusie dat hun samenzijn een superspreadingevent van de omikronvariant was. Een derde prik lijkt deze niet te kunnen voorkomen.
“Bij omikron is het niet duidelijk of vaccinatie nog op een significante manier beschermt tegen besmetting”, zegt
immunoloog Joeri Aerts (VUB). Uit eerdere studies bleek al dat de bescherming van de derde prik snel
terugloopt. Engelse gegevens zijn wel optimistischer dan wat de Faeröerse uitbraak doet vermoeden. Meteen na
de derde prik worden bij gevaccineerden 50 tot 80 procent minder besmettingen vastgesteld. Na ruim twee
maanden zakt de bescherming tegen een symptomatische besmetting tot 30 à 50 procent. Dat is nog altijd beter
dan de bescherming na twee prikken.
De vraag rijst of het Covid Safe Ticket (CST) nog wel nut heeft. De meeste Vlamingen gebruiken het als
vaccinatiebewijs om te kunnen deelnemen aan het publieke leven. Maar een coronapas biedt weinig garanties
tegen besmetting. “Daar moeten we eerlijk in zijn”, zegt Aerts. Het beklemtoont het belang van flankerende
maatregelen zoals het dragen van mondmaskers en goed ventileren. Over de Faeröerse uitbraak is geweten dat
de aanwezigen geen maskers droegen.
LEES OOK: Heeft Covid Safe Ticket nog wel nut? “Coronapas wordt verkeerd gebruikt en met omikron nog
meer” (+) (https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20211229_94591039)
Minder ziek
Toch heeft een coronapas volgens Aerts nog waarde. Hij verwijst naar het tweede deel van de Faeröerse studie.
Alle besmette aanwezigen hadden symptomen, maar geen van hen werd in het ziekenhuis opgenomen. De
infectie verliep mild. “Gevaccineerden zijn substantieel beter beschermd tegen ziektelast dan niet of deels
gevaccineerden. Op bijeenkomsten waar iedereen drie prikken heeft gehad, kan er nog een uitbraak voorkomen,
maar de ziekenhuizen zullen niet overbelast worden. En daar doen we het toch voor.”
De immunoloog krijgt bijval van epidemioloog en vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen). “Wat als ze enkel
twee dosissen hadden gekregen? Dan lagen de ziekenhuiscijfers wellicht anders.”
Volgens de experts staat het belang van de booster buiten kijf. Aerts ondersteunt het voorstel van de Duitse
topviroloog Christian Drosten om naar een 1G-beleid te gaan. Dat is ook waar Open VLD sinds kort voor pleit. Bij
1G – waar G staat voor geboosterd/gevaccineerd – krijgen enkel mensen die een derde prik hebben gehad
toegang tot het publieke leven. “Bij de deltavariant was 2G of 3G (naast geboosterd/gevaccineerd, ook genezen
en getest, red.) misschien voldoende, maar nu herschrijft omikron de regels”, zei Drosten.
LEES OOK: Belgische viroloog die wereldpers haalde met ontdekkingen bij coronavirus, heeft nu goed
nieuws (+) (https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20211227_97530373)
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Vanaf vandaag worden 5- tot 11-jarigen gevaccineerd: wie komt als eerste aan de beurt? En is
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Handvol Hasseltse artsen mag als test vaccineren in de praktijk
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