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Prioritaire vaccinatie van zwangere vrouwen tegen Covid-19. 
De Hoge Gezondheidsraad adviseert in een recent advies van 15 april om zwangere vrouwen 
prioritair in te enten tegen Covid-19 
(https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20210422_
hgr-9622_vaccinatie_zwangere_borstvoeding_vrouw_vweb_1.pdf ). Deze inenting blijkt zowel voor 
de vrouw zelf, als voor de foetus een bescherming te bieden tegen ernstige gevolgen van een 
eventuele besmetting. Het is belangrijk dat de zwangere vrouw zich goed informeert bij haar 
huisarts, gynaecoloog, vroedvrouw… om zo een vrije, weloverwogen beslissing te kunnen nemen. 

Na overleg met de beroepsverenigingen van gynaecologen, huisartsen en vroedvrouwen is er een 
consensus over de te volgen werkwijze voor de prioritaire vaccinatie van zwangere vrouwen. Daarbij 
werd rekening gehouden met de technische mogelijkheden om dit op korte termijn te realiseren. 

Praktisch gebeurt de inenting in het vaccinatiecentrum, met mRNA-vaccins (Pfizer, Moderna), gezien 
de leeftijdsrestricties van het Astra Zeneca vaccin.  Zwangeren die reeds een eerste dosis van het 
Astra Zeneca vaccin ontvingen, kunnen veilig hun tweede dosis van dit vaccin krijgen zoals voorzien, 
en moeten niet opnieuw opgeladen worden in de Vaccinatie Codes Databank (VCD). 

Het gaat in de volgende maanden om ongeveer een 300-tal personen per vaccinatiecentrum. Dit zal 
geen invloed hebben op de huidige vaccinaties van de 65-plussers en de personen met verhoogd 
risico omwille van chronische aandoeningen. 

Om deze prioritaire inenting te kunnen realiseren, kunnen de huisartsen de gegevens van de 
zwangere vrouw op haar vraag opladen in de VCD, via het patiëntendossier. Vanaf 4 mei kunnen ze 
deze procedure opstarten en kan de vaccinatie van start gaan. 

De zwangere vrouwen mogen niet worden toegevoegd aan de gewone lijst met risicopatiënten, want 
dan krijgen ze immers op basis van hun leeftijd pas laattijdig een uitnodiging tot vaccinatie.  Indien 
dit toch reeds gebeurde, dient de huisarts vanaf 4 mei de zwangere vrouw opnieuw op te laden via 
de correcte procedure.  

De geselecteerde vrouwen komen in een speciaal gedeelte van de VCD terecht, vanwaar ze via SMS 
of email uitgenodigd worden voor een vaccinatie met een mRNA -vaccin. Hierdoor worden ze sneller 
gevaccineerd.   Om te worden toegevoegd moet de zwangere zelf haar huisarts contacteren. Wie 
geen vaste huisarts heeft, kan contact opnemen met een huisarts naar keuze, om de procedure in 
orde te brengen.  

De softwarepakketten van de huisartsen voorzien een praktische communicatie hierover.  


