
PROJECT - COVID-19 
Titel van het project (acroniem): Burgerraadplegingen over de Belgische COVID-19-vaccinatiestrategieën 
 
Beschrijving van het project en doelen: 
Tussen 15 en 24 december 2020 organiseerde Sciensano 10 burgerraadplegingen (5 NL, 5 FR) over het Belgische 
vaccinatiebeleid inzake COVID-19. Het was de bedoeling om kernboodschappen te formuleren voor de minister van 
Volksgezondheid en zo de regering te helpen bij het uitstippelen van een door de burgers goedgekeurd vaccinatiebeleid. 
De burgerraadplegingen vonden plaats in de vorm van virtuele vergaderingen en duurden ongeveer 2 uur. Na een korte 
vraag-en-antwoordsessie tussen de burgers en de uitgenodigde experts (vaccinoloog, arts, ethicus, farmacoloog, ...), 
pleegden de burgers overleg in subgroepen en met de hulp van een moderator. Dit gebeurde op een constructieve en 
open manier. Elke burgerraadpleging eindigde in een plenaire vergadering om de kernboodschappen van elke subgroep 
voor de minister te bespreken. In totaal overlegden 103 Belgen, met de steun van verschillende experts, over de te 
volgen vaccinatiestrategieën tegen COVID-19 in België.  
De burgers werden op basis van criteria zoals leeftijd, geslacht, taal (NL-FR) en opleidingsniveau geselecteerd met het 
oog op een zo groot mogelijke verscheidenheid van meningen over de COVID-19-vaccinatie.  
Op de slotbijeenkomst (02/01/2021) werden de kernboodschappen van de burgers aan de minister van Volksgezondheid 
en andere betrokken beleidsmakers voorgelegd. 

 
Duur: 
15/12/2020-02/01/2021 

 
Nut van het project: 
• De Belgische burgers de kans geven om op een geïnformeerde en constructieve manier hun mening te geven over 

de COVID-19-vaccinatiestrategieën. 
• De beleidsmakers informeren over de behoeften, zorgen en beweegredenen van de Belgische bevolking met 

betrekking tot de vaccinatie tegen COVID-19. 
• Het herstellen van het vertrouwen en het aansluiten van de bevolking door rekening te houden met hun 

kernboodschappen in de vaccinatiestrategieën. 

 
Projectleider: 
Wannes Van Hoof 

 
Partnerschap(pen):  
Taskforce Vaccinatie 
Kabinet van de minister van Volksgezondheid 

 
Sciensano’s diensten betrokken bij het 
project: 
• Kankercentrum 

 
Link naar publicaties - rapport van het project:  
Rapporten: 
• NL: https://www.sciensano.be/sites/default/files/coronaconsultaties_20210107_1.pdf 

https://www.sciensano.be/nl/over-sciensano/organigram-van-sciensano/kankercentrum
https://www.sciensano.be/sites/default/files/coronaconsultaties_20210107_1.pdf


• FR: https://www.e-cancer.be/sites/default/files/coronaconsultaties-fr_20210121.pdf  
 
Persmededelingen: 
• NL: https://www.sciensano.be/nl/pershoek/belgen-debatteren-over-covid-19-vaccinatie 
• FR: https://www.sciensano.be/fr/coin-presse/les-belges-debattent-autour-de-la-vaccination-contre-le-covid-19  

 

https://www.e-cancer.be/sites/default/files/coronaconsultaties-fr_20210121.pdf
https://www.sciensano.be/nl/pershoek/belgen-debatteren-over-covid-19-vaccinatie
https://www.sciensano.be/fr/coin-presse/les-belges-debattent-autour-de-la-vaccination-contre-le-covid-19
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