
Leidraad:  Hoe kunnen artsen-specialisten personen met een verhoogd risico op Covid-19 op basis van 

zeldzame aandoeningen toevoegen aan de “Vaccinatie Code Database” (VCD)? 

 

Wanneer? Vanaf eind april-begin mei.  

Zo goed als alle bewoners en medewerkers van de woonzorgcentra kregen hun tweede prik, net als de 

zorgverleners in de ziekenhuizen. Op dit ogenblik worden de zorgverleners van de eerste lijn (huisartsen, 

apothekers, verpleegkundigen, tandartsen, enz.) gevaccineerd, en ontvangen alle 65-plussers van oud naar 

jong een uitnodiging voor vaccinatie.  

Vanaf einde april-begin mei, zal ook de inenting van de patiënten met verhoogd risico door COVID-19 starten. 

Ook binnen deze groep wordt er van oud naar jong gewerkt: eerst komt de groep 60-64 jaar aan de beurt, en 

dan dalen we af in leeftijd tot alle risicopatiënten zijn ingeënt. Nadien start de vaccinatie van de algemene 

bevolking van 18 tot 64 jaar.  

Risicopersonen. Over wie gaat het? 

Het gaat om mensen tussen 18 en 64 jaar, met een bepaalde aandoening waarvan wetenschappelijk blijkt dat 

ze een groter risico op een ernstig verloop van de ziekte, op hospitalisatie of zelfs op overlijden hebben door 

COVID-19.  

Wat schrijft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) over de groep patiënten met een zeldzame aandoening? 

In het advies van 5 februari 2021 van de HGR staat ( 

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20210205_hgr-

9618_priorites_vaccination_covid-19_vweb_0_1.pdf ) : “Zeldzame ziekten: gezien de ernst van deze ziekten 

worden patiënten tussen 18 en 64 jaar in het eerste prioriteitsniveau opgenomen. De input van de specialist is 

fundamenteel. Ter illustratie van het operationele aspect, merk op dat de grootte van deze specifieke 

populatiegroep zeer beperkt is.” 

In de documenten in verband met de selectie van de personen met een zeldzame aandoening wordt erop 

gewezen dat men vooral aandacht wil schenken aan de groep waarbij de zeldzame aandoening een impact 

heeft op cardiovasculair, respiratoir of neurologisch gebied. Om te bepalen aan welke aandoeningen hierbij 

vooral wordt gedacht wordt verwezen naar de lijst Orphanet:  https://www.orpha.net/consor/cgi-

bin/Disease_Search_List.php?lng=EN . 

Welke procedure wordt best gevolgd? 

Sommige patiënten met een zeldzame aandoening kunnen reeds door de selectie van de 

ziekenfondsen/verzekeringsinstellingen, of door de selectie van de huisartsen, zijn opgeladen in de VCD. De 

patiënt zelf kan dit verifiëren door vanaf 8 april 2021 de website www.myhealthviewer.be ( of 

www.mijngezondheid.be / www.masante.be ) te consulteren. Indien de patiënt daar vermeld staat als iemand 

met een verhoogd risico, hoeft er verder niets te gebeuren. Indien de patiënt hier zijn/haar naam niet 

terugvindt, wordt best een week gewacht (want de gegevensbank wordt permanent door de huisartsen 

aangevuld) en consulteert de patiënt rond 15 april 2021 opnieuw de database. Wanneer de patiënt dan nog 

steeds niet vermeld staat bij de groep met een verhoogd risico, kan hij/zij de behandelende arts-specialist in 

het ziekenhuis contacteren, of iemand van de patiëntenorganisatie die zich richt tot de groep van patiënten 

met de zeldzame aandoening waartoe hij/zij behoort. De opgegeven referentie-specialist in het ziekenhuis kan 

dan op zijn/haar beurt via een eenvoudige webpagina (nog in ontwikkeling) de individuele patiënt manueel 

toevoegen aan de VCD op basis van het rijksregisternummer, zodat deze tijdig wordt opgeroepen bij de groep 

personen met een verhoogd risico. 

De patiënten die behoren tot deze risicogroep worden dan ingeënt in het Vaccinatiecentrum waarvoor ze een 

uitnodiging ontvangen (tenzij ze onder de uitzondering voor de personen die hun woning niet kunnen verlaten 

vallen).  

Op die manier wordt iedereen correct en tijdig ingeënt. 
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