
Informatie voor huisartsen en specialisten over de herhalingsdosis (‘booster’) 

voor de   vaccinatie tegen COVID-19 van personen met het syndroom van 

Down  

 

Ter aanvulling van de selectie van personen met verminderde immuniteit is er na advies van de de 

Taskforce vaccinatie door de Interministeriële Conferentie beslist om personen die lijden aan het 

syndroom van Down toe te voegen aan de selectie voor een booster dosis tegen Covid-19.  Trisomie 

21 gaat veelal gepaard met bijkomende onderliggende medische aandoeningen met een mogelijke 

weerslag op het immuunsysteem waardoor bij deze groep patiënten een extra dosis mRNA vaccin 

(momenteel Pfizer of Moderna) aangewezen is.  Deze extra dosis kan zorgen voor een betere 

bescherming tegen ernstige ziekte, hospitalisatie of zelfs overlijden door Covid-19.  

Aangezien deze patiënten gekend zijn in de huisartsenpraktijk en ze op een éénvoudige manier vanuit 

het Globaal Medisch Dossier (GMD) kunnen geselecteerd worden en opgeladen in de Vaccinatie Code 

Databank (VCD), brengen we u graag op de hoogte van de te volgen werkwijze. Op die manier kan u 

ook uw patiënten correct informeren over de uitnodiging die ze zullen ontvangen voor een extra prik 

nadat u ze heeft toegevoegd aan de VCD. 

Over welke patiënten gaat het? 

Het gaat over alle personen vanaf 12 jaar die lijden aan het syndroom van Down ongeacht de 

ernstgraad van de aandoening.  Mogelijks zijn enkele patiënten van deze doelgroep reeds 

uitgenodigd vanuit de selectie door de verzekeringsinstellingen en het Kankerregister indien ze onder 

de reeds geselecteerde doelgroep met verminderde immuniteit vallen.   De selectie voor deze 

personen startte op 8 september 2021. 

Het betreft de volgende patiënten:  

• met aangeboren afweerstoornissen  

• die chronische nierdialyse krijgen 

• met inflammatoire aandoeningen die worden behandeld met immunosuppressiva  

• een kankerbehandeling volgen, of die er afgelopen 3 jaar een behandeling voor kregen 

• stamcel - en orgaantransplant patiënten, inclusief pre-transplantpatiënten  

• HIV-patiënten waarvan het aantal CD4-cellen lager ligt dan 200 per mm³ bloed  

Wat kan u doen als huisarts? 

Voor de patiënten met het syndroom van Down in uw praktijk kan u nagaan via het GMD of de 

persoon reeds uitgenodigd werd voor vaccinatie: 

• Zo ja, dan hoeft u verder niets te doen. 

• Zo neen, dan contacteert u de betreffende persoon en/of de ouders of bewindvoerder 

om te melden dat ze kortelings een uitnodiging voor vaccinatie via de post zullen 

ontvangen. U informeert hen correct over de reden van uitnodiging zodat ze een 

weloverwogen keuze kunnen maken tot vaccinatie.   



Bij jongeren van 12 tot 15 jaar dienen de ouders/bewindvoerder betrokken te worden in de 

beslissing tot vaccinatie net zoals bij dezelfde leeftijdsgroep in de algemene populatie.  U noteert het 

overleg met de betrokken ouder(s)/bewindvoerder en het akkoord tot vaccinatie in het GMD.   

Arts-specialisten kunnen aan de huisarts vragen om hun patiënten toe te voegen 

Als patiënten met het syndroom van Down voor hun medische behandeling enkel gevolgd worden 

door een arts-specialist, moet deze aan de vaste huisarts vragen om hen alsnog toe te voegen aan de 

VCD indien de patiënt nog geen uitnodiging voor een herhalingsprik ontvangen heeft.  Indien er geen 

vaste huisarts gekend is, benadrukt de arts specialist het belang van de medische opvolging door een 

huisarts en verwijst de arts specialist door naar een huisarts naar keuze zodat deze de patiënt alsnog 

kan toevoegen aan de VCD.  De patiënt ontvangt dan kortelings een uitnodiging voor een 

herhalingsprik. 

Waar en wanneer wordt de extra prik toegediend? 

Vanaf half oktober zullen de extra prikken vooral worden toegediend in de dan nog beschikbare 

vaccinatiecentra. Ook binnen deze groep wordt er van oud naar jong gewerkt. 

Uitzonderingen hierop zijn de:  

• Bedlegerige mensen en/of mensen onder strikte medische indicaties (bv. ernstige 

psychiatrische stoornissen, ernstige fysieke invaliditeit) en die niet in staat zijn hun 

verblijfplaats onder normale omstandigheden te verlaten. Zij komen in aanmerking voor 

thuisvaccinatie door hun huisarts of de mobiele equipe van het vaccinatiecentrum. 

• Alle chronische nierdialyse patiënten worden gevaccineerd in het dialysecentrum, onder de 

coördinatie van de behandelend arts/nefroloog. 

Kan het vaccin vrij worden gekozen? 

Er is geen vrije keuze van vaccin. Alle risicopatiënten met verlaagde immuniteit zullen voor de 

boosterdosis een mRNA vaccin (Pfizer of Moderna) toegediend krijgen. Het heeft dan ook geen zin 

om de patiënt een attest te mee te geven voor een ander type vaccin.  Indien de patiënt om ernstige 

(allergische) medische redenen niet kan/mag gevaccineerd worden dient de leidraad voor personen 

die zich niet kunnen laten vaccineren gevolgd te worden.  

https://www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie-professionelen/#zorgverlener
https://www.info-coronavirus.be/nl/vaccinatie-professionelen/#zorgverlener

