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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
                    
vragen naar/e-mail telefoonnummer datum
Thomas Boeckx      31/03/2021
vaccinatiecentra@vlaanderen.be

Geachte collega,

Het is u wellicht bekend dat vanaf de tweede helft van april 2021 de inenting 
start van de personen in de leeftijdsgroep 18-64 jaar met een verhoogd risico op 
besmetting en/of een ernstiger verloop van Covid-19. De lijst van aandoeningen 
die voor dit verhoogd risico relevant zijn, werd opgesteld door de Hoge 
Gezondheidsraad:  20210205_hgr-9618_priorites_vaccination_covid-19_vweb.pdf 
(belgium.be) .

Naast de verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen), die instaan voor de centrale 
selectie op basis van bestaande gegevensbanken, zullen de huisartsen een 
belangrijke bijdrage tot de selectie leveren. Deze bijdrage is van groot 
maatschappelijk nut, omdat we allen weten dat het belangrijk is om kwetsbare 
personen eerst in te enten. Naast leeftijd vormt de aanwezigheid van co-
morbiditeit immers een zeer relevante risicofactor.

Huisartsen zullen bij de selectie van de risicopatiënten in hun praktijk, 
ondersteund worden door algoritmen die voor hun EMD (Elektronisch Medisch 
Dossier) zijn ontwikkeld. U verneemt hierover meer via een aantal webinars. 

Apothekers zullen een bijdrage leveren door patiënten die tot de risicogroep 
behoren extra te sensibiliseren rond het belang van de vaccinatie. 
In bijlage vindt u een tekst van het commissariaat corona die de burger uitlegt 
hoe het proces van selectie zal verlopen. 
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Wij willen u en uw collega’s van harte bedanken voor uw inzet in deze vaccinatiecampagne. 
De huisartsen tonen hiermee aan dat ze niet enkel goed zorg dragen voor individuele patiënten, maar  
ook een zeer belangrijke bijdrage leveren aan een populatiegerichte aanpak met aandacht voor sociale 
rechtvaardigheid en ieders noden. 

Dit is essentieel om de Covid-19 pandemie terug te dringen en terug te keren naar een normaal leven. 

Met veel waardering,

Dirk Dewolf
Administrateur-generaal


