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Vaccinaties van het zorgpersoneel in de eerstelijn  - 
Thuisverpleegkundigen en zorgkundigen actief in de 
thuisverpleegkundige praktijken/diensten/organisaties 

Stand van zaken 5/02/2021 

VIVEL heeft de laatste weken hard gewerkt met het VA ZG om te overleggen met 
eerstelijnsprofessionals en samen met VA ZG een systeem op poten te zetten om de 
zorgraden te ontlasten van het vinden en uitnodigen van actieve 
eerstelijnsprofessionals. Hiervoor wordt een netwerk van liasions opgezet per 
(cluster van) beroepsgroepen.  
 
Eindelijk is er een politieke beslissing gevallen en kan er formeel gecommuniceerd 
worden over het proces en de doelgroepen in scoop voor prioritaire vaccinatie.  
 
Samen met de vaccinatie in de woonzorgcentra zijn al ongeveer 11.000 
zorgverleners uit de eerste lijn gevaccineerd, vooral huisartsen en 
thuisverpleegkundigen (een kleine helft van die 11.000).  
In de vaccinatiestrategie kregen eerstelijnszorgverleners dezelfde prioriteit als het 
personeel in de ziekenhuizen. Wegens hun vele patiëntencontacten lopen zij immers 
een hoger risico om besmet te geraken. 
Vanaf de week van 15 februari 2021 zal de vaccinatie van deze zorgverleners verder 
gezet worden in de vaccinatiecentra. Wegens de nog beperkte leveringen aan 
vaccins de komende weken, heeft de overheid in nauw overleg met de verschillende 
sectoren binnen de ruime eerstelijnsgezondheidszorg verder moeten prioriteren. De 
“eerste lijn” is een immers heel breed begrip waar heel veel zorg- en 
welzijnssectoren onder vallen.  
 
De voorbije weken heeft het VA ZG in nauw overleg met VIVEL en 
de  beroepsverenigingen en vertegenwoordigers van zorgverleners een lijst 
opgesteld van beroepsgroepen die het meest prioritair zijn voor vaccinatie.  
 
Frontliniepersoneel gevaccineerd vanaf midden februari 
Eerst zal het zogeheten frontliniepersoneel uit de eerste lijn uitgenodigd worden: de 
zorgverleners die het meest fysiek contact hebben met hun patiënten en onmisbaar 
zijn voor hun patiënten en de organisatie van de (basis)zorg. Het gaat om  

 de huisartsen,  
 thuisverpleegkundigen, 
 verzorgenden van de diensten voor gezinszorg,  
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 bepaalde specialisten buiten de ziekenhuizen die fysieke patiëntencontacten 
hebben met een hoger risico,  

 tandartsen en mondhygiënisten  
 het personeel van de vaccinatiecentra en de test- en triagecentra 
 de medewerkers van de overheid en van het lokale initiatieven die 

plaatsbezoeken doen bij besmette personen of in zorgvoorzieningen.   
 
In totaal gaat het om ongeveer 60.000 mensen, waarvan er ongeveer 11.000 dus al 
gevaccineerd zijn.  
Zij zullen een uitnodiging krijgen vanuit het VA ZG om zich vanaf 15 februari2021 (tot 
wellicht medio maart 2021) te laten vaccineren in een vaccinatiecentrum.  Het 
Vaccinatiecentrum – zo dicht mogelijk bij de officiële domicilie van de zorgverlener – 
en een voorstel van dag en tijdstip voor de vaccinatie zullen in deze uitnodiging (per 
brief of zo mogelijk per e-mail of per SMS) samen met andere noodzakelijke 
informatie opgenomen zijn. Men wordt gevraagd bij voorkeur de afspraak te 
bevestigen. Men kan vragen om de afspraak anders in te plannen wanneer dit echt 
niet zou lukken. Mogen wij toch erop aandringen zo veel als mogelijk het 
oorspronkelijke voorstel te respecteren. Mocht men vergeten zijn de afspraak te 
bevestigen, dan wordt in het Vaccinatiecentrum men toch verwacht. Er wordt 
benadrukt zeker uw NIET ingaan op de uitnodiging vooraf  te melden. Het 
vaccinatiecentrum kan dan tijdig voor  het vrijgekomen slot en vaccin een nieuwe 
collega zorgverlener of burger uitnodigen. 
 
Op het moment van uw eerste vaccinatie wordt in het Vaccinatiecentrum meteen 
een afspraak vastgelegd voor de 2° vaccinatie een drietal weken later. 
 
Al wie zal tewerkgesteld worden in een vaccinatiecentrum – en nog niet eerder 
gevaccineerd zou zijn – zal in het Vaccinatiecentrum waar ze zullen werken (en dus 
niet in de buurt van de eigen domicilie) eerst gevaccineerd worden. 
 
Aansluitend op de zorgverleners uit de frontlinie van deze prioritaire groep zullen 
verder de andere zorgverleners die instaan voor directe zorg aan patiënten en 
cliënten uitgenodigd worden. In casu betreft het voor onze sector alle andere 
thuisverpleegkundigen en zorgkundigen actief in onze 
praktijken/diensten/organisaties. Opgelet alle ondersteunende en administratieve 
medewerkers komen pas later aan de beurt (wellicht vanaf medio maart 2021) 
overeenkomstig de prioriteitsregels die uitgewerkt werden voor de ‘Burgers’ – 
afhankelijk van leeftijd, gezondheidskenmerken, …. Voor deze groep zal dus wat 
geduld moeten uitgeoefend worden. 
 
Zorgverleners van de eerstelijn die geen uitnodiging ontvangen én nog niet 
gevaccineerd zijn kunne steeds via het 1700 nummer van het VA ZG zich aanmelden 
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– of rechtstreeks bij de liaison thuisverpleegkunde (cf. infra).  Aldus worden uw 
gegevens doorgegeven om alsnog een vaccinatie aan te vragen. Vannuit het 
Vaccinatiecentrum dichtbij de domicilie wordt dan ‘in extremis’ nog een uitnodiging 
voor vaccinatie gestuurd. 
 
Opgelet, we moeten met zijn allen de algemeen geldende richtlijnen (cf. Sciensano 
en VA ZG)  voor gebruik van beschermingsmateriaal en algemene 
beschermingsmaatregelen blijven volgen ongeacht of men reeds gevaccineerd is of 
niet! 
 
Zorgverleners uit andere beroepsgroepen 
Daarnaast zijn er nog vele andere zorgverleners en welzijnswerkers met 
patiëntencontacten en uiterst belangrijke zorg- en dienstverlening. Denk 
bijvoorbeeld aan de apothekers, straathoekwerkers en psychologen en 
psychotherapeuten.  
Zorg en Gezondheid heeft, opnieuw in nauw overleg met de sectoren, een lijst 
opgesteld van een 80-tal zorg- en welzijnsberoepen die ook prioritair gevaccineerd 
moeten worden. Deze lijst is vanaf vandaag terug te vinden op laatjevaccineren.be.  
In totaal gaat het hier om ongeveer 170.000 personen. Zij zullen na het 
frontliniepersoneel uit de eerste lijn uitgenodigd worden om zich te laten 
vaccineren. Een precieze timing is daarvoor vandaag nog niet gekend.  
Deze lijst werd zo zorgvuldig en afgewogen mogelijk samengesteld. Dit is geen zwart-
wit-oefening en men is er zich van bewust dat er mogelijk nog beroepsgroepen 
ontbreken of nog niet duidelijk genoeg afgebakend zijn. Wegens de schaarste aan 
vaccins moeten er echter keuzes gemaakt worden. Ook binnen deze lijst heeft men 
verder moeten prioriteren. Er Wordt niet uitgesloten dat nog de ene of andere 
beroepsgroep zal moeten worden toegevoegd .  
 
Namenlijsten en liaisons per beroepsgroep 
Het is niet voor elke beroepsgroep eenvoudig om namenlijsten op te stellen van elke 
beoefenaar van dat beroep. Die namenlijsten worden nu nog zo goed als mogelijk 
samengesteld op basis van bestaande lijsten. Een netwerk van liaisons per 
beroepsgroep in elke eerstelijnszone wordt geïnstalleerd om individuele personen 
toe te voegen. Die personen zijn het aanspreekpunt voor vragen over die 
beroepsgroep en om te signaleren dat een persoon zou ontbreken op de lijst. Deze 
liaisons zullen dan beoordelen of er nog personen toegevoegd moeten worden en 
dus uitgenodigd moeten worden voor vaccinatie. Deze liaisons zijn vanaf 15 februari 
beschikbaar. 
Deze liaisons zijn vanaf 15/02 beschikbaar en terug te vinden op laatjevaccineren.be. 
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Voor de thuisverpleegkundigen én de zorgkundigen actief in onze sector zijn de 
liaisons de Provinciale Coördinatoren van de Consortia. Er werden geen liaisons TV 
aangeduid per ELZ. (zie link verder hieronder) 
 
De lijst met beroepsgroepen en meer info op 
https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie-van-zorgprofessionals-eerste-
lijn 
 
Namen controleren en toevoegen aan de nominatieve lijst 
Om na te gaan of je als zorgverlener bent opgenomen in de lijst van een bepaalde 
doelgroep, zal  vanaf 15 februari een online tool ter beschikking zijn op de hierboven 
vermelde website.  
 


