
Studiedienst PVDA
Maart 2021

PVDA trekt aan alarmbel:

Vaststelling prioritaire
risicogroepen voor Covid-vaccin

loopt hopeloos vertraging op

Samen met de 65-plussers zouden deze maand ook alle risicopatiënten met ernstige 

gezondheidsproblemen aan de beurt moeten komen voor een prik met het Covid-vaccin. “Het is 

belangrijk dat deze kwetsbare groepen zo snel mogelijk beschermd worden. Maar omdat de 

regering de huisartsen veel te laat betrok bij het selecteren en uitnodigen van de risicogroepen, 

riskeren risicopatiënten nog lang te moeten wachten vooraleer ze hun spuitje krijgen”, stelt PVDA-

volksvertegenwoordiger en huisarts Sofie Merckx aan de kaak.

“De regering kreeg hierover nochtans reeds in juli vorig jaar een advies van de Hoge 

Gezondheidsraad. Het gebrek aan voorbereiding, gecombineerd met het feit dat de regering 

jarenlang niet in preventie investeerde, breekt ons nu zuur op. Vandaag betalen patiënten en de 

samenleving daarvoor de prijs. De leveringen van het AstraZeneca-vaccin komen misschien maar 

mondjesmaat toe, maar de spuitjes die wél al gezet kunnen worden, worden nu niet efficiënt 

verdeeld. Ons land heeft een recordaantal vaccins in de frigo’s liggen”, aldus Sofie Merckx. 

Prioriteit aan de kwetsbaren in de samenleving

Wereldwijd rollen overheden hun strategieën uit om de bevolking te vaccineren tegen het 

coronavirus. Grootschalige vaccinatie is, in combinatie met de gekende strategieën van testen, 

contactonderzoek en ondersteuning bij isolatie en quarantaine, een van de sleutels om de 

samenleving uit deze crisis te krijgen en de bevolking haar vrijheid terug te geven.

Om de vaccinatie zo doeltreffend en efficiënt mogelijk te laten verlopen moet men in eerste 

instantie de meest kwetsbare doelgroepen beschermen. Zodra de bewoners van de 

woonzorgcentra en het zorgpersoneel gevaccineerd zijn, komen de 65-plussers en risicopatiënten 

met onderliggende gezondheidsproblemen aan bod. Dat zijn patiënten die onder andere lijden aan

chronische hart- en vaatziekten, diabetes en kanker. Zij zijn kwetsbaar voor het coronavirus en 

lopen een groter risico om op intensieve zorgen terecht te komen. Het vaccin moet deze 

risicogroepen beschermen door in de eerste plaats de symptomen in geval van besmetting terug te

dringen. Het is pas in tweede instantie, zodra de meest zwakkeren onder ons beschermd zijn en 

de druk op de ziekenhuizen op die manier structureel afneemt, dat naar een bredere vaccinatie 
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gestreefd kan worden gericht op het opbouwen van groepsimmuniteit om de verspreiding van het 

virus te vertragen en uiteindelijk te stoppen. 

Overheid deed vijf maanden niets met wetenschappelijk advies voor 
prioritaire doelgroepen

In de vaccinatiestrategie was aanvankelijk gepland dat de 65-plussers (die niet in woonzorgcentra 

wonen) begin maart hun prikje zouden krijgen. Daaropvolgend is het de beurt aan risicopatiënten 

met onderliggende gezondheidsproblemen. De regering ontving hierover in juli vorig jaar al een 

eerste advies van de Hoge Gezondheidsraad. Vorige maand, in februari 2021, stelde de Raad een

bijkomend, meer gedetailleerd advies op. “De regering wist al sinds juli 2020 welke risicogroepen 

prioritair gevaccineerd moeten worden. Toch duurde het tot midden november vooraleer de 

regering een taskforce oprichtte om de identificatie van deze groepen te organiseren. Hoe komt 

het dat de regering vijf maanden lang de waarschuwingen van de Gezondheidsraad links laat 

liggen en ook de oproepen van de huisartsen negeert?”, vraagt Sofie Merckx zich af. 

De PVDA-huisarts licht toe hoe de overheid op de elektronische medische dossiers rekent om 

risicopatiënten vast te stellen. “Elke huisarts heeft voor zijn of haar patiënten een elektronisch 

medisch dossier. Elke diagnose, zoals hoge bloeddruk bij risicopatiënten, wordt in dat dossier aan 

een bepaalde code gelinkt. De overheid moet ons nu een zoekfunctie bezorgen die het ons 

mogelijk moet maken om in de elektronische dossiers van onze patiënten de codes van de 

vastgestelde aandoeningen te kunnen identificeren. Wij moeten die lijsten vervolgens doorgeven 

aan de centrale vaccinatiedatabank van de overheid, op basis waarvan de overheid ten slotte de 

uitnodigingen uitstuurt. En wat stellen we vast? De dag dat de risicogroepen aan de beurt zijn voor 

hun prik, staan deze zoekprogramma’s om patiënten te selecteren in onze medische dossiers nog 

altijd niet op punt”, kaart Merckx aan.

De informaticaproblemen met de medische dossiers dateren niet van gisteren. “Op het terrein 

sukkelen we al jaren van het ene informaticaprobleem in het andere. En de overheid laat ons hier 

steevast in de kou staan. We stellen de problemen en het gebrek aan ondersteuning nochtans al 

jaren aan de kaak. En ook nu, in volle coronacrisis, neemt de overheid op een cruciaal punt van de

vaccinatiecampagne haar verantwoordelijkheid niet op”, gaat Sofie Merckx verder. 

Volgens haar hadden veel van de huidige problemen voorkomen kunnen worden als de huisartsen

van meet af aan betrokken waren bij de organisatie van de vaccinatiecampagne. “Waarom heeft 

de regering onze vraag om betrokken te worden steevast naast zich neergelegd? Waarom zijn de 

huisartsen niet vertegenwoordigd in de taskforce vaccinatie? De regering vindt het blijkbaar niet 

nodig om een beroep te doen op onze ervaring en expertise, maar vandaag zien we waar dit ons 

gebracht heeft. Vanaf het moment dat de Hoge Gezondheidsraad haar eerste advies opstelde, had
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de regering met de huisartsen rond de tafel moeten gaan zitten. We hadden maanden geleden al 

kunnen starten met proefprojecten met de elektronische dossiers.”

De PVDA vindt dat de overheid nu haast moet maken van de uitrol van een centraal beheerd, 

efficiënt selectieprogramma dat naadloos kan aansluiten op de softwareprogramma’s van de 

huisartsen en de federale vaccinatiedatabank. Daarnaast wil de linkse partij vermijden dat de 

huisartsen extra werkdruk opgelegd krijgen in deze al bijzonder drukke tijden. “De overheid moet 

inzetten op extra ondersteuning van de huisartsen. Dokters moeten bijvoorbeeld de mogelijkheid 

krijgen een beroep te doen op praktijkassistenten die hen kunnen helpen bij het in orde brengen 

van de medische dossiers en het doorsturen van de lijsten met risicopatiënten”, aldus Sofie 

Merckx. 

9 ministers die elkaar voor de voeten lopen is een fiasco voor de 
vaccinatiecampagne

De onzekerheid over de leveringen van AstraZeneca maakt dat de verschillende regeringen hun 

vaccinatiecampagne al verschillende keren moesten bijstellen en de risicogroepen later dan 

gepland aan bod zullen komen. Het zorgt ook voor de nodige chaos op het terrein. “De voorbije 

dagen zagen we surrealistische beelden van de vaccinatiecentra. Beelden die de wereld rond 

gingen. De ene dag staan de grote vaccinatiedorpen leeg, een dag later staan er lange wachtrijen 

waardoor mensen tot 5 uur moeten wachten voor hun prik”, zegt Sofie Merckx. 

We zien ook opnieuw hoe de regionale overheden niet altijd dezelfde beslissingen nemen. “Nu 

AstraZeneca ook toegediend mag worden aan 65-plussers, wil de Vlaamse regering beginnen met 

de 85-plussers. Zodra die gevaccineerd zijn, zouden ook de risicopatiënten aan bod komen. Maar 

in Wallonië en Brussel kiest men er dan weer voor om te beginnen met respectievelijk de 65-

plussers en de 75-plussers”, haalt Sofie Merckx de regionale verschillen aan. “Wat een chaos. Het 

is alsof men het opzettelijk extra ingewikkeld wou maken. Deze kakofonie heeft natuurlijk alles te 

maken met het feit dat in ons land maar liefst negen ministers bevoegd zijn voor het 

gezondheidsbeleid, en dat er onder hen geen hiërarchie bestaat. Wij pleiten voor één centraal 

commando op federaal niveau dat een eenvormige en doortastende aanpak van de vaccinatie op 

poten zet, op basis van de best beschikbare wetenschappelijke gegevens. Nu, maar ook voor 

andere preventieprojecten in de toekomst.”

“De chaos met de selectie en de uitnodiging van de risicopatiënten is ook tekenend voor een 

beleid dat eenzijdig inzet op curatieve zorg, en preventie zorg al jaren verwaarloost”, besluit Sofie 

Merckx. “Net zoals we bij de chaotische griepvaccinatie zagen vorig jaar, betalen we vandaag de 

prijs voor het feit dat ons land geen sterke preventieve eerstelijnszorg heeft. Dat moet een van de 

lessen zijn die we trekken uit deze crisis.”
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Samengevat pleit de PVDA voor een echte reset van de vaccinatiecampagne:

• Betrek de huisartsen in het uitstippelen van de vaccinatiestrategie, en in het bijzonder voor 

de identificatie van risicopatiënten;

• Zet vanuit de grote vaccinatiecentra ook lokale satellietposten en mobiele ploegen op voor 

de vaccinatie van de meeste kwetsbare en minst mobiele personen;

• Meer dan 600.000 dosissen in de frigo, dat krijg je echt niet meer uitgelegd. De doorlooptijd

moet een stuk korter en de geleverde vaccins moeten zo snel mogelijk verdeeld worden.
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