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Betreft Vaccinatie tegen apenpokken – verwijzing of contactname door de huisarts 

 
Geachte collega, 

 

De RMG besliste op 25 augustus 2022 om de indicaties voor vaccinatie tegen apenpokken uit te breiden en vanaf 

de week van 5 september 2022 over te stappen op intradermale vaccinatie voor alle doelgroepen, behalve de 

ernstig immuungecompromiteerden met hoge kans op infectie. Dit heeft gevolgen voor zowel de identificatie 

van personen die in aanmerking komen voor vaccinatie als de operationalisering van de toediening van de 

vaccins.  

Preventieve vaccinatie met verwijsbrief 

Komen momenteel in aanmerking voor preventieve vaccinatie indien zij niet gecontraïndiceerd zijn:  

1. Man die seks heeft met mannen (MSM) en die minstens één labo-bewezen SOA heeft gehad de voorbije 

12 maanden.  

2. Vrouw die PrEP neemt en frequente wisselende seksuele contacten heeft. 

3. Mannelijke sekswerker of transgender. 

4. Persoon met een ernstige immuunstoornis en een hoge kans op een infectie. Onder immuunstoornissen 

vallen onder andere ongecontroleerde hiv-infectie, onderdrukte afweer door medicatie (zoals na een 

transplantatie), kwaadaardige bloedziekten, aangeboren afweerstoornissen … 

5. Laboratoriumpersoneel dat de virusculturen behandelt. 

Personen die gekend zijn bij de HIV-referentiecentra worden proactief door hun behandelende arts(en) 

gecontacteerd om een afspraak in te plannen. Daarom kan worden verwacht dat voornamelijk de groepen (1) 

MSM met minstens één gedocumenteerde SOA in de laatste 12 maanden en (3) mannelijke of transgender 

sekswerkers die niet gekend zijn bij de HIV-referentiecentra, zich via de huisarts zullen aanmelden voor 

preventieve vaccinatie.  

Voor  preventieve vaccinatie moet men een verwijsbrief (zie bijlage) van de (huis)arts meebrengen naar een 
vaccinatiecentrum naar keuze. Deze centra zullen binnenkort worden vermeld op de website van elke deelstaat 
(zie onderaan).  Personen met een ernstige immuunstoornis worden bij voorkeur gevaccineerd in de HIV-
referentiecentra en dienen, als zij daar niet gekend zijn, ook een verwijsbrief van hun (huis)arts mee te 
brengen. Op deze manier wordt er door de huisarts nagegaan of de patiënt effectief in aanmerking komt voor 
vaccinatie.  
 
Vaccinatie na blootstelling, na contactname door de huisarts 
 
Komen in aanmerking voor vaccinatie na blootstelling (best binnen de 4 dagen na het contact): 
o immuungecompromitteerden na een hoogrisico contact (bv besmet gezinslid of het delen van kleding, 

beddengoed, keukengerei met een patiënt met huiduitslag); 
o personen na een zeer hoogrisico contact (bv. seksueel contact,  langdurig huid-op-huidcontact met een 

persoon met huiduitslag of een wonde);  
o zorgpersoneel na een hoogrisico contact zonder bescherming (bv langdurig face-to-facecontact, in 

aanraking komen met lichaamsvloeistoffen van een besmette patiënt, blootstelling aan  aërosolen). 
 

De huisarts dient dan een referentiecentrum te contacteren voor een dringende afspraak. 



 

 
 

 

Op de volgende websites vindt u de contactgegevens van de referentiecentra en binnenkort meer informatie 

over de vaccinatie in de vaccinatiecentra:  

• Agentschap Zorg en Gezondheid: https://www.zorg-en-gezondheid.be/per-domein/infectieziekten-en-

vaccinaties/apenpokken 

• AVIQ: https://www.aviq.be/fr/monkeypox 

• Brussel: https://www.ccc-ggc.brussels/fr/variole-du-singe 

• Ostbelgien: https://ostbelgienlive.be/desktopdefault.aspx/tabid-7419/ 

 

Hoogachtend  

 

Dr. Stefaan Van der Borght  

Voorzitter Risk Management Group  
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