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Krachten bundelen voor een hogere 
vaccinatiegraad van (risico)-doelgroepen

in kader van COVID vaccinatie



Welke zorgverleners zijn hier vanavond aanwezig?

• Artsen

• Officina- apothekers, apotheker-stagiairs

• Ziekenhuisapothekers

• Apotheekassistent

• Kinesisten

• Verpleegkundigen

• Buurtwerkers

• Stagiair toegepaste psychologie

• Studenten verpleegkunde



Populatiemanagement chronisch zieken: zorgen dat de 
hele doelgroep in fase 1 B bereikt wordt.

Pro-actieve sensibilisatie en ondersteuning van de 
chronisch zieken.

Opvolging bijwerkingen via systeem van farmacovigilantie –
specifiek gericht op de chronisch zieken.

Interdisciplinaire communicatie tussen zorgverleners in de 
eerstelijn.

Doelstelling MFO?



Inleiding

Vaccinatieschema overheid

Contra-indicaties COVID-19 vaccinatie

Wijze van oproepen van de burger tot COVID-19 vaccinatie

Doelgroepen volgens Hoge Gezondheidsraad België





Criteria nog te beslissen

LEUVEN = pre-booking afspraak

→ Afspraak staat al in de brief

Selectie van de personen



Hoe wordt de patiënt opgeroepen?

1) Via een SMS

→ unieke vaccinatiecode ontvangen via SMS

2) Via een e-mail (no-reply)

3) Via een brief



Wat staat er in die brief of e-mail?

• Persoonlijke vaccinatiecode

• Hoe laat je je vaccineren?

➢ Afspraak: datum, uur in het vaccincatiecentrum (adres) → voor zowel vaccinatie 1 als vaccinatie 2 indien van
toepassing

➢ Afspraak bevestigen: online of telefonisch

• Waarom is het vaccin belangrijk?

• Wat moet je meebrengen naar het vaccincatiecentrum?

➢ De oproepingsbrief + identiteitskaart

• Wat doen als je je vaccinatie weigert?

• Wat bespreken met je huisarts vooraleer naar afspraak in het vaccincatiecentrum te komen?
(indien van toepassing, bv. voorgeschiedenis van anafylactische shock, allergieën)

• Wat doen als je nog vragen of twijfels hebt om je te laten vaccineren? → neem contact op met
arts of apotheker

• Instructies voor de dag van de vaccinatie



Contra-indicaties COVID-vaccinaties

1. Zwangerschap = géén contra-indicatie
• Individuele keuze, afhankelijk van blootstellingsrisico

2. Koorts en/of infectie op moment van vaccinatie
• Boodschap voor zorgverlener: stel de patiënt gerust, hij/zij zal opnieuw 

worden opgeroepen na X aantal tijd

3. Positieve PCR-test op moment van vaccinatie
• Boodschap voor zorgverlener: stel de patiënt gerust, hij/zij zal opnieuw 

worden opgeroepen na X aantal tijd



Doelgroepen HGR

https://www.health.belgium.be/nl/hoge-gezondheidsraad

https://www.health.belgium.be/nl/hoge-gezondheidsraad


Opmerkingen:

• In het geval van hematologische kankers en chronische lever- en nierziekten geldt dit ook voor jongere patiënten.

• Voor patiënten met immuundeficiënties (niet HIV), voor patiënten op wachtlijsten voor transplantatie en patiënten 

die getransplanteerd werden of voor personen met het syndroom van Down geldt dit ook voor jongere patiënten.

Eerste prioriteit
Advies 9618 - Prioritering van risicogroepen voor SARS-CoV-2 vaccinatie (Fase Ib)



Leeftijdsverdeling van de eerste prioriteitsgroep?



Prioriteit “Ethisch of maatschappelijk”

Opmerkingen:

• Weinig of geen sterk biomedisch bewijs met betrekking tot COVID-19

• Genoemd door internationale literatuur als groepen die speciale aandacht vragen omdat zij een

verhoogde maatschappelijke kwetsbaarheid hebben en eventueel te maken hebben met discriminatie.

Advies 9618 - Prioritering van risicogroepen voor SARS-CoV-2 vaccinatie (Fase Ib)



Tweede en derde prioriteit

“Leeftijd blijft belangrijkste bepalende factor voor de COVID-19 epidemie”

Advies 9618 - Prioritering van risicogroepen voor SARS-CoV-2 vaccinatie (Fase Ib)



Wie missen we mogelijk?

• Mensen met zeldzame ziekten; deze zijn niet altijd gekend, in speciale
centra behandeld en niet bij huisarts (en ook niet naar apotheek
omdat GM in ziekenhuis)

• Jonge mensen met obesitas (niet selecteren obv medicatie)

• Mensen met een chronische ziekte, maar waarvoor nog geen
medicatie is opgestart

• Mensen zonder mutualiteit, zonder papieren, daklozen



Rolverheldering zorgverleners 
in kader van COVID-19 vaccinatie



Rolverheldering bij COVID-19 vaccinatie
Algemeen voor de hele eerste lijn

• Sensibiliseren van de bevolking i.v.m. het belang van vaccineren tegen COVID-19

• Indien weerstand of vragen van de patiënt: nagaan waarom/welke vragen, en proberen extra 
informatie te geven vanuit je experten rol als zorgverlener

Sensibilisatie

• Wees als zorgverlener goed op de hoogte i.v.m. de procedure rond oproepen tot COVID-19 
vaccinatie.

• Ondersteun de patiënten i.v.m. het online bevestigen/herboeken van hun afspraak voor vaccinatie

Ondersteuning

• Wees alert voor nevenwerkingen door vaccinatie: rapporteren

Opvolgen nevenwerkingen



Rolverheldering

Rol van een huisarts in de eerstelijn bij COVID-19 vaccinatie 

1. Populatiemanagement

2. Sensibilisatie

3. Farmacovigilantie  

https://www.fagg.be/nl/bijwerking



Werking query’s?

Domus Medica webinar: 

“Wat moet de huisarts doen bij het uitnodigen van prioritaire doelgroepen voor de 
coronavaccinaties?”

Link: https://www.youtube.com/watch?v=P1_jI_6_zVM&feature=emb_logo

Principe query = beslisboom

Werking, heel beknopt:

1. Query’s beschikbaar in de meeste softwarepakketten vanaf 15/02. Arts drukt 
op een knop, query voert een selectie van patiënten uit.

2. Arts moet deze lijst bestuderen, en bevestigen en indien nodig patiënten eruit 
halen.

3. Arts stuurt deze lijst door naar de Federale Overheid.

https://www.youtube.com/watch?v=P1_jI_6_zVM&feature=emb_logo


Rolverheldering

Rol apotheker in de eerstelijn bij COVID-19 vaccinatie 

1. Sensibilisatie  

2. Ondersteuning 

3. Farmacovigilantie



of

pop-up

‘Bevestig uw afspraak’

Geruststelling > uw uitnodiging volgt nog

Niet gevaccineerd 

Niet opgeroepen

Wel gevaccineerd 1ste dosis

Wel gevaccineerd

2de dosis

Wel opgeroepen

Nog niet gevaccineerd

‘Ga naar uw afspraak 2de

dosis’

Indien ‘vergeten’ persoon: doorverwijzen 

naar huisarts

Gesensibiliseerd, 
persoon is overtuigd 

Twijfels of weigert 
vaccinatie, 

sensibilisatie 
gebeurd

Later 

Bijwerkingen? Knop 
FAGG formulier

code in farmaceutisch dossier voor opvolging

Gesensibiliseerd 

Bijwerking melden 



Rolverheldering

Rol thuiszorg bij COVID-19 vaccinatie 

• Sensibilisatie

• Ondersteuning 

(afspraak, vervoer, thuisvaccinatie)

• Opvolgen bijwerkingen



Rolverheldering

Rol populatiemanager bij COVID-19 vaccinatie 

• Overzicht bewaren over de hele ELZ.

• Brengt alle informatie over onbereikbare
doelgroepen samen, en werkt een strategie uit
om bepaalde doelgroepen beter te bereiken.



Populatiemanager

• Wie?

• Wat kan je wel communiceren naar de populatiemanager?
• Buurtniveau: niet-pluis signalen over groepen van mensen/gemeenschappen

• Praktijk –of apotheekniveau: merken dat je 70% vaccinatie-coverage niet 
haalt

• Communiceer geen persoonsgegevens naar de populatiemanager!

• Vragen? lisa.zorgzaamleuven@gmail.com

mailto:lisa.zorgzaamleuven@gmail.com


Communiceren met de populatiemanager?

Vraag:

SIILO mogelijk communicatiemiddel voor rapporteren?

Idee: SIILO

• GDPR oké, beveiligd communicatiekanaal

• Niet-pluis signalen over een bepaalde groep (globaliteit)



Buurtwerkers Zorgzaam Leuven

Buurtwerker kent de buurt zeer goed.

Daarom:

→ Sensibiliseren waar nodig, indien nodig zorgverleners op de hoogte brengen.

→ Oplossingen op maat zoeken voor de mensen: bijvoorbeeld problemen met 
vervoer tot vaccinatiecentrum? 



Gemeenschappelijke taken, dus belangrijk dat we hierrond 
afspraken maken, om elkaar te versterken binnen de eerste lijn!



Voorbeelden uit de praktijk bespreken 
aan de hand van casussen



Casus: Melanie en Jean-Pierre

Datum: 20 maart 2020

Melanie (73, beginnend dementerend) en haar man Jean-Pierre (75, moeilijk te
been) zijn allebei opgeroepen tot COVID-19 vaccinatie. De zorgverleners uit het
zorgteam merken allemaal afzonderlijk dat Melanie het niet zit zitten om naar het
vaccincatiecentrum te gaan. Ze heeft ook iets gehoord van mogelijkheid te
thuisvaccinatie, en vraagt naar meer informatie.

➢ Hoe als apotheker/thuiszorg/huisarts deze situatie aanpakken? Komen patiënten
inaanmerking voor thuisvaccinatie, want mobiel?

➢ Afspraken rond interdisciplinaire communicatie i.v.m. thuisvaccinatie?



Topic: thuisvaccinatie



Leeftijd: 31 jaar

Katja komt langs in de apotheek, en vraagt naar foliumzuur 0,4 mg. Katja heeft een
zwangerschapswens.

Ze vraagt zich af of ze zich moet laten vaccineren tegen Covid-19. Ze maakt zich hier
toch wel zorgen rond.

➢ Hoe hiermee omgaan als zorgverlener?

➢ Quid: zwangerschapwens of zwangerschap en COVID-19 vaccinatie?

➢ Zwangerschap en doorverwijzen naar de arts?

→ Preconceptioneel consult?

Casus: Katja



Casus: Sarah

Datum: 25 juli 2021

Leeftijd: 34 jaar

Sarah heeft haar eerste vaccin reeds gehad, maar heeft veel last van
nevenwerkingen: hoofdpijn, rillingen, spierpijn, … Daarom twijfelt ze om haar 2de

dosis te gaan halen…

➢ Hoe pakken we deze situatie als zorgverlener aan?

➢Wat zijn aandachtspunten voor alle zorgverleners wanneer iemand door
nevenwerkingen niet meer achter een tweede dosis van het vaccin staat?

➢ Interdisciplinaire communicatie?



Datum: 15 juni 2021

Leeftijd: 36 jaar. Virginie lijdt aan obesitas.

De apotheker ziet in de software dat deze patiënt niet werd opgeroepen tot COVID-19
vaccinatie.

➢ Deze patiënt werd niet gevonden in het systeem van de huisarts → voorbeeld van patiënt die door
de mazen van het net glipt.

➢ Deze patiënt is een risicopersoon, hoe melden we deze persoon alsnog aan bij de huisarts?

➢ Hoe het gesprek aangaan met de patiënt zonder stigmatiserend te zijn?

➢ Hoe dit als apotheker communiceren naar de patiënt toe zonder de vertrouwensrelatie tussen
huisarts en patiënt te schaden?

Casus: Virginie



Datum: 20 juni 2021

Leeftijd: 49 jaar

Ashley is een persoon met lage geletterdheid, en behoort tot een lagere sociale klasse. Ze
kreeg een brief met het logo van de Vlaamse Overheid, maar ze durfde deze brief niet te
openen. Ashley wist niet dat het ging over de oproepingsbrief tot vaccinatie tegen COVID-
19.

➢ Mensen zoals Ashley = kwetsbare populatie

➢ Hoe mensen zoals Ashley bereiken?

➢ Hoe interdisciplinair hierover communiceren?

➢ Welk profiel verwachten we bij mensen die zich niet willen laten vaccineren?

Casus: Ashley



Leeftijd: 53 jaar, geen co-morbiditeiten

Filip vertelt jou als zorgverlener dat hij zich weigert te laten vaccineren tegen
COVID-19.

➢Wat met personen die vaccinatie weigeren?
➢ Gaan we deze mensen vragen om zich te ‘deselecteren’ in het afsprakensysteem?

➢Of willen we net dat ze zich ‘deselecteren’, maar dat ze reminders blijven ontvangen
(want anders verliezen we hen)?

➢ Is er een verschil in hoe we handelen tussen mensen met co-morbiditeiten en
mensen zonder?

Casus: Filip



Casus: verslavingsproblematiek

Verslaafde weigert zich te laten vaccineren. Hoe pakken we dit aan?

Mag dit uitgewisseld worden met de huisarts?



Datum: 28 mei 2021

Leeftijd: 49 jaar

Lucas moest normaal gezien vandaag gevaccineerd worden. Maar had hij Covid-
symptomen, waardoor zij vaccinatie niet kon doorgaan. Hij belt naar de arts om te
vragen wat hij nu moet doen. Hij vreest dat zijn kans tot vaccinatie voorbij is en is in
paniek.

➢Wat kan de arts doen om Lucas gerust te stellen?

➢ Aandachtspunt voor alle zorgverleners in zo’n situatie?

Casus: Lucas



Gemeenschap of bevolkingsgroep waar socio-cultureel vaccinatie taboe is

Stel, als zorgverlener merk je op dat daar een zeer lage vaccinatiegraad is.

➢ Zorgzaam Leuven: buurtwerker?

➢ Hoe ga je hiermee om?

➢ Op welke manier de andere zorgverleners op de hoogte brengen?

Casus: “Vaccinatie is taboe!”



Einde van het MFO



Gemaakte afspraken van vanavond?

Interesse vervolg MFO?

Vragen, feedback, opmerkingen?
mareclaeys.zorgzaamleuven@gmail.com



Post-Covid traject Zorgzaam Leuven

3 korte vragen:

1) Aantal positieve COVID-19 patiënten in jouw praktijk, apotheek, …
gezien? Ruwe schatting is oké.

2) Hoeveel patiënten hebben na de acute fase nog verdere opvolging
gekregen of nodig gehad?

3) Hoeveel patiënten maken melding van blijvende last?

4) Mogen we jou hierover contacteren?

→ Antwoord even op deze vier vragen in de chat, bedankt!



Buurtteams Zorgzaam Leuven

Momenteel 8 buurtteams in regio Zorgzaam Leuven.

Alle zorgverleners binnen onze regio kunnen vrijblijvend aansluiten.

Indien interesse (aangeduid tijdens inschrijving) → er volgt een e-mail met
alle uitleg.

Vragen over de buurtteams?

Contacteer:

renilde.zorgzaamleuven@gmail.com

charlotte.zorgzaamleuven@gmail.com

mailto:renilde.zorgzaamleuven@gmail.com
mailto:harlotte.zorgzaamleuven@gmail.com

