
Ik ben zorgprofessional en word binnenkort eventueel al gevaccineerd 
 

Jouw uitnodiging 

Je wordt persoonlijk uitgenodigd om je aan te melden in een vaccinatiecentrum. Die uitnodiging komt per 
brief en eBox. Activeer hiervoor eerst je eBox via https://burgerprofiel.vlaanderen.be. Je ontvangt de 
uitnodiging ook per sms en/of e-mail als we over die contactgegevens beschikken. 

Voor de eerste groep zorgverleners zullen die vanaf de week van 15 februari verstuurd worden. 

Je zal gevaccineerd worden in het vaccinatiecentrum gelinkt aan jouw woonplaats. 
 
 

Welke beroepsgroepen worden eerst gevaccineerd ? 
  
https://www.laatjevaccineren.be/veelgestelde-vragen-over-covid-19-vaccinatie-van-zorgprofessionals-
eerste-lijn 
 
 

Waar staat de volledige lijst van zorgprofessionals ?  
 

https://www.laatjevaccineren.be/sites/default/files/atoms/files/beroepenlijst_zorgprofessionals%20EL_2

0210202.pdf 

 

 

Sta ik op de lijst om gevaccineerd te worden ?  
 

Om na te gaan of je als zorgverlener bent opgenomen in de lijst van een bepaalde doelgroep, kan je kijken 
op de ‘Sta ik op de lijst’-tool. 

In aanvangsfase is de lijst enkel voor de eerste groep (EG) zorgprofessionals volledig. Als je niet tot die EG 
behoort, wacht dan tot 1 maart om na te gaan of je op de lijst staat. 

Medewerkers richten zich bij vragen hierover tot hun werkgever.  

Voor de andere beroepsgroepen worden 'liaisons' aangeduid. Zij zullen beoordelen of er nog personen 
toegevoegd moeten worden en dus uitgenodigd moeten worden voor vaccinatie. 
 
De contactgegevens van je liaison vind je via dit overzicht. 
 
 

Wat is een liaison ?  
 

De liaisons of contactpersonen zijn het aanspreekpunt voor vragen van jouw beroepsgroep en om te 
signaleren indien jouw naam zou ontbreken op de lijst en je dus uitgenodigd moet worden voor vaccinatie.  
Er zijn 17 liaisons per eerstelijnszone.  
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 sommige liaisons zijn verantwoordelijk voor hun eigen beroepsgroep 

 anderen voor een cluster van beroepsgroepen 

 sommige beroepsgroepen hebben geen liaison, maar wel een provinciale of Vlaamse contactpersoon. 

Hiervoor werkt de liaison samen met de populatiemanager van je eerstelijnszone. 

 
 
Zoek hier je liaison (https://vivel.be/liaisons/) 
 
 

Keuzemogelijkheden – sta ik op de lijst ?  
 

Ja 🙂 

 
• Vind je uitnodiging in je eBox/post/email https://burgerprofiel.vlaanderen.be/ 
   Tip : firefox of chrome gebruiken. Chrome zou best werken. Explorer wordt niet ondersteund.  
• Ik kreeg een uitnodiging: Registreer je vaccinatie met behulp van de registratietool 
• Ik kreeg geen uitnodiging: Nog even geduld. In functie van de vaccins word je nog uitgenodigd 
 

Neen 😕 

 
ik ben zorgprofessional EG (eerste groep) en ik denk dat ik er wel op hoor te staan 
 
https://www.laatjevaccineren.be/sites/default/files/atoms/files/beroepenlijst_zorgprofessionals%20EL_2
0210202.pdf 
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• Contacteer je liaison van de ELZ (Eerstelijnszone) waar je werkt - vind deze persoon via deze link :   
   https://vivel.be/liaisons/ 
 
• Motiveer waarom je denkt dat je recht hebt op een vaccinatie, toon aan dat je een actieve 
   zorgprofessional bent in deze ELZ 
• Geef je voornaam, naam Rijksregisternr, beroepsgroep, mailadres, gsm nr, domicilie en 
   werkadres door 
• Indien je liaison akkoord gaat, wordt je toegevoegd aan de lijst. 
• Een populatiemanager dient dit nog goed te keuren. 
• Bij goedkeuring > Bevestigingsmail 
• Bij het niet goedkeuren van de aanvraag > Je krijgt een automatische mail dat je aanvraag niet is      
   goedgekeurd. Je krijgt jouw uitnodiging in een andere fase. 
 

Deze informatie vind je ook via Stappenplan - Ik ben actieve zorgprofessional in de eerste lijn (476 kB). 
 

Neen 😕 

 
ik behoor niet tot de EG (eerste groep) zorgprofessionals die gevaccineerd zal worden en ik denk in 
aanmerking te komen voor prioritaire vaccinatie -> De namenlijsten zijn definitief vanaf 01/03. Nog even 
geduld en kijk later nog eens opnieuw. 
 
 
Succes en dank je wel alvast aan wie zich laat vaccineren ! 
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