
Risicofactoren en voorrangsregels covid-vaccinatie 

 

Beste patiënt, 

Vanaf eind april worden ook patiënten jonger dan 65 jaar gevaccineerd tegen COVID-19. In deze 

leeftijdsgroep krijgen patiënten met een onderliggende aandoening voorrang op hun 

leeftijdsgenoten. Mensen met een hoger risico op een slecht verloop van een corona-infectie worden 

zo eerst geholpen. 

Op basis van het medisch dossier bij uw huisarts en gegevens van de mutualiteit, werd door de 

overheid een lijst opgesteld van patiënten die van deze voorrang kunnen genieten. Mogelijk ontving 

u via dr. Anouk Dieleman van onze praktijk (per mail of via HelenaCare) al een melding dat u als 

risicopatiënt bent geselecteerd. 

Hoe weet ik zeker of ik als risicopatiënt ben geselecteerd? 

Vanaf 8/4/21 kan u zelf nagaan of u op de lijst met risicopatiënten staat via de website: 

MyHealthViewer.be 

Kreeg u géén bericht van onze praktijk (via mail of HelenaCare) maar staat uw naam wél op deze 

website: alles is in orde, u zal met voorrang worden opgeroepen en u hoeft ons niet te contacteren. 

Ik sta niet op de lijst, wat nu? 

- Geen nood: u wordt zeker opgeroepen voor vaccinatie volgens de normale planning. Er 

wordt uitgenodigd in een volgorde volgens dalende leeftijd. 

- Als u denkt dat u onterecht vergeten werd op de risicopatiëntenlijst op basis van de 

risicofactoren onderaan, neem dan volgende week contact op met ons secretariaat. Zij zullen 

uw naam noteren en uw huisarts bekijkt dan of u alsnog kan worden toegevoegd. De lijst 

wordt de komende dagen nog verder aangevuld. 

Help, ik sta op de lijst, ben ik een risicopatiënt? 

We stelden vast dat het niet voor iedereen altijd even duidelijk is waarom iemand op de lijst met 

risicopatiënten staat. U kan dit niét nakijken op bovenstaande website: om privacyredenen werden 

alleen de rijksregisternummers van de risicopatiënten gecommuniceerd aan de vaccinatiecentra, niet 

de onderliggende risicofactoren. 

Wanneer u de onderstaande lijst met risicofactoren leest, vindt u misschien de reden terug die voor 

u van toepassing is. Indien u nog met prangende vragen zit hieromtrent, bent u welkom ons 

secretariaat te contacteren. Uw huisarts probeert deze vragen bijtijds te verwerken. 

Welke aandoeningen worden door de overheid beschouwd als risicovol bij een covid-infectie? 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee leeftijdsgroepen. 

Patiënten van 45 tot 64 jaar  

- chronische luchtwegaandoeningen (niet een jaarlijkse verkoudheid) 

- chronische hart- en vaatziekten  

- obesitas (= overgewicht waarbij BMI > 30 kg/m²) 

- diabetes (suikerziekte)  

- chronische zenuwaandoeningen  

https://www.myhealthviewer.be/#/login


- dementie  

- kanker 

- verhoogde bloeddruk 

Patiënten van 18 tot 64 jaar 

- chronische nierziekten  

- chronische leverziekten  

- hematologische kankers (leukemie bvb.)  

- syndroom van Down  

- transplantatiepatiënten (ook op wachtlijst)  

- verstoord immuunsysteem  

- HIV  

- zeldzame aandoeningen 

 

Wij wensen iedereen een spoedige vaccinatie en een goede gezondheid toe! 

Uw huisartsen  

 

 


