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

Geachte apotheker,
 

Eind april, begin mei zal de inenting van de risicopatiënten in de groep 64-
18 jaar starten. Voor het opstellen van de lijsten met risicopatiënten 
worden de gegevens van meerdere bronnen op een veilige manier 
samengevoegd tot één unieke lijst in een centraal register: de ‘Vaccination 
Codes Database’. Men verwacht dat er in België ongeveer 1,2 à 1,5 miljoen 
mensen tot de risicogroep behoren. Zij worden prioritair opgeroepen en 
gevaccineerd.
 
Als huisapotheker staat u dicht bij de patiënten en u kom met hen 
frequent in contact. De Vlaamse overheid hecht veel belang aan de 
adviesverlenende rol van de huisapotheker.  In de communicatie naar het 
brede publiek vermelden we de huisapotheker als laagdrempelig en 
deskundig aanspreekpersoon voor mensen met twijfels en vragen over 
vaccinatie. Samen met de huisarts kan de huisapotheker informatie geven 
over de selectie van de risicopatiënten en de situatie met de patiënt op 
maat bekijken.
 
Als huisapotheker heeft u niet alleen een raadgevende rol, maar neemt u , 
samen met de huisarts, een unieke positie in om de vaccinatiestatus van 
kwetsbare mensen en patiënten op te volgen. Daarom maken we het 
binnenkort mogelijk dat huisapothekers en huisartsen de  Vaccination 
Codes Database kunnen raadplegen via het dossier van hun patiënten. Het 
doel is om ervoor te zorgen dat niemand wordt vergeten.
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Als bijlage vindt u een tekst van het commissariaat voor corona die de burger uitlegt hoe het 
selectieproces zal verlopen. 
Wij willen u en uw collega’s van harte bedanken voor uw inzet in deze vaccinatiecampagne. 
De apothekers tonen hiermee aan dat ze niet enkel goed zorg dragen voor individuele patiënten, 
maar dat ze ook een zeer belangrijke bijdrage kunnen 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

 
 


