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Specifieke aanbevelingen voor mensen met 

een verhoogd risico op ernstig verloop van 

COVID-19 
 

 
Wie zijn de risicopersonen1 : 
 

 Mensen ouder dan 65 jaar. Leeftijd is de belangrijkste risicofactor voor een ernstige 

vorm van COVID-19  

 Zwangere vrouwen 

 Volwassenen met ernstige zwaarlijvigheid (obesitas) 

 Volwassenen met diabetes ; in het bijzonder type 2 in combinatie met 

overgewicht en/of hoge bloeddruk en/of hart- en vaatziekten en/of 

nieraandoeningen 

 Volwassenen met ernstige cardiovasculaire, pulmonale of chronische nierziekte. 

o Voor meer details over de co-morbiditeiten die het risico op ernstige 

COVID-19 verhogen, zie het advies van de Hoge Gezondheidsraad 

(HGR) van 02/2021 (samenvattende tabel p.39) of de CDC-website in 

de VS.  

 Mensen met een verzwakt immuunsysteem en/of kanker. De volgende mensen worden 
als immuungecompromitteerd beschouwd: 

o die in behandeling zijn voor kanker (of behandeld zijn in de afgelopen 3 jaar)  
o met een orgaan- of stamceltransplantatie (of op de wachtlijst hiervoor)  
o onder behandeling met immunomodulatoren (zie bijlage 1, blz. 43-46, van het 

advies van de HGR voor meer informatie over welke geneesmiddelen als 
immunomodulatoren worden beschouwd) 

o met een primaire immuundeficiëntie (inclusief patiënten met het syndroom van 
Down)  

o die nierdialyse krijgen 
o met HIV en een lage CD4-telling (< 200 /mm³).   

  
 
Het is van groot belang dat alle mensen met een verhoogd risico op een ernstige vorm van 
COVID-19 gevaccineerd worden (inclusief eventuele extra dosissen of boosters). Voor de 
meeste mensen met een verhoogd risico, biedt volledige vaccinatie een zeer goede 
bescherming tegen een ernstige vorm van COVID-19. Geen enkel vaccin biedt echter 100% 
bescherming. Bovendien reageren mensen met een verzwakt immuunsysteem over het 
algemeen minder goed op vaccinatie en blijven zij dus meer risico lopen, ondanks 
vaccinatie.  
 
 
 

(zie volgende pagina voor verdere aanbevelingen)  

                                                
1 Gebaseerd op de initiële lijst opgesteld in mei 2020 onder coördinatie van het wetenschappelijk comité 
(prof. Erika Vlieghe) en met medewerking van verschillende wetenschappelijke verenigingen en de 
Diabetesliga/Association du diabète    

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20210412_hgr-9618_priorites_vaccination_covid-19_vweb_1.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-care/underlyingconditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-care/underlyingconditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/clinical-care/underlyingconditions.html
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20210412_hgr-9618_priorites_vaccination_covid-19_vweb_1.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/20210412_hgr-9618_priorites_vaccination_covid-19_vweb_1.pdf


 
 
 

Maatregelen voor volwassenen met een verhoogd risico  

 Individuele situatie te bespreken met de behandelend specialist en/of huisarts. Zoals 

vermeld, is voor de meeste mensen het risico op ernstige ziekte beperkt na volledige 

vaccinatie.  

 Voor mensen die nog steeds een ernstig risico lopen (bv. actieve 

kankerbehandeling, hoge mate van immunosuppressie, ...) wordt telewerken nog 

steeds aanbevolen indien mogelijk. Als zij het huis moeten verlaten, wordt het 

dragen van een FFP2-masker aanbevolen op plaatsen die worden gedeeld met 

andere mensen, op slecht geventileerde plaatsen of wanneer de afstand van 1,5m 

niet kan worden aangehouden.  

 Bezoek dat aan huis komt, kan gevraagd worden op voorhand een zelftest te doen 

of een mondmasker te dragen. Let ook op goede ventilatie of spreek buiten af. 

 Na een hoog-risicocontact kan een PCR test uitgevoerd worden (ook indien de 

persoon asymptomatisch is) indien de behandelende arts dit nuttig acht, bv. voor 

het vroegtijdig starten van een antivirale behandeling. 

 

 
 
Maatregelen voor familieleden van personen met een verhoogd risico 

 Ouders, broers en zussen en personen die in hetzelfde huishouden als een 

risicopatiënt wonen, kunnen naar werk/school gaan. Blijvende aandacht voor 

hygiënische maatregelen is echter essentieel. 

 Zodra een gezinslid ziektesymptomen vertoont, moet hij of zij op COVID-19 worden 

getest. Als het resultaat positief is, moet de betrokkene zich isoleren en contact 

vermijden met de huisgenoot met een verhoogd risico.  

 Als een gezinslid een hoog-risicocontact heeft gehad met een COVID+-persoon 

buiten het huishouden, moet hij of zij gedurende 7 dagen na de blootstelling zoveel 

mogelijk contact vermijden met de huisgenoot die risicopatiënt is. Een PCR-test kan 

eventueel uitgevoerd worden indien de behandelend arts dat nuttig acht.   

 


