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Mijnheer de Minister 
 
 
De Hoge gezondheidsraad (HGR) heeft uw brief van 15 maart over de vereiste 
bekwaamheden voor vaccinatie zorgvuldig bestudeerd tijdens een vergadering van het 
Bureau op 17 maart. De door u gestelde vragen omtrent deze kwestie zijn belangrijk, vooral 
in de huidige pandemische context. 
 
Maar de vragen die u ons stelt hebben in wezen wetgevende, deontologische en ethische 
gevolgen die niet onder de intrinsieke bevoegdheden vallen van de HGR. De HGR blijft een 
wetenschappelijk adviesorgaan: wij behandelen immers geen onderwerpen zoals de 
uitoefening van de geneeskunde, de vertrouwelijkheid van medische en persoonlijke 
gegevens van de patiënt, de vertrouwelijkheid van de relatie tussen zorgverlener en patiënt, 
de toegang tot het globaal medisch dossier, de aansprakelijkheid in geval van problemen, 
enz. De HGR is ervan overtuigd dat andere organen die op uw initiatief zijn geraadpleegd1, 
beter in staat zijn om uw vragen met de nodige kennis van zaken te beantwoorden. De 
beroepsverenigingen en/of vakbonden van de betrokken beroepen in de gezondheidszorg, 
alsook juristen en ethici, zullen eveneens een doeltreffende bijdrage aan de antwoorden 
kunnen leveren. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Hoge Raad van Artsen-specialisten en van huisartsen; Federale Raad voor de verpleegkunde en de Technisch 
Commissie Verpleegkunde; Koninklijk Academie voor geneeskunde; Federale Raad voor de Vroedvrouwen. 
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Ter attentie van de heer Frank 
Vandenbroucke, 
Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid 



 

 

Hoge Gezondheidsraad 
Victor Hortaplein 40/10  ●  1060 Brussel  ●  www.hgr-css.be 

Ingeval de vaccinatiehandeling wordt uitgebreid tot andere dan de huidige toegestane 
zorgverleners, dan stelt de HGR voor om: 

- Geef de voorkeur aan vaccins die bekend zijn en al enkele jaren routinematig 
worden gebruikt; waarvan de frequentie en het soort bijwerkingen zijn 
gedocumenteerd en waarvan het beheer goed is omschreven. Dit betekent dat 
COVID-19-vaccins momenteel onder direct medisch toezicht moeten blijven, 
evenals nieuwe vaccins die worden geïntroduceerd. 

- Voorrang geven aan groepen volwassenen (met uitzondering van zwangere 
vrouwen) zonder specifieke comorbiditeiten of risico's. Risicopatiënten moeten 
worden geïdentificeerd tijdens het aan de vaccinatie voorafgaande gesprek (bv. 
voorgeschiedenis van allergische reactie, bloedingsstoornissen, 
immunosuppressie, enz.). 

 
 
Het is daarom van essentieel belang om met bepaalde aspecten rekening te houden:  

- Medisch toezicht (mensen opgeleid in medische verzorging, medische 
nooduitrusting beschikbaar, arts of zorginstelling in de buurt, enz.). 

- Voortgezette opleiding, bij voorkeur onder toezicht van de bevoegde autoriteiten, 
universiteiten en hogescholen. 

- Een plaats en voortdurende controle van de gevaccineerde patiënt binnen de eerste 
15 minuten. In het geval van een apotheek vereist dit een afzonderlijke ruimte en de 
aanwezigheid van meer dan één apotheker. (Het is niet ongewoon dat er slechts 
één apotheker in een apotheek aanwezig is). 

- De last van het administratieve beheer in verband met de vaccinatie (ontvangst, 
analyse van de medische vragen, codering en verificatie van de gegevens, afgifte 
van het certificaat voor de eerste dosis en de partij vaccin, enz.). 

- Het belang van de voortzetting van de hoofdactiviteiten van de betrokken 
zorgverstrekker (in het geval van de apotheker, de verstrekking van 
geneesmiddelen en de adviserende rol). 

  
De HGR blijft tot uw beschikking voor alle verdere informatie die u nog nodig zou mogen 
hebben. 
 
Met vriendelijke groeten. 
 
In naam van de HGR/CSS, 

 
Prof. Jean Nève 
Voorzitter van de Hoge Gezondheidsraad 
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