
 
PERSBERICHT 

 
VACCINATIEHONORARIA EN LEVERING VAN FLACONS: 

BVAS is gehoord 
 
  
  
Sinds februari 2022 vraagt BVAS dat de honoraria die huisartsen ontvangen wanneer zij een 
coronavaccin toedienen tijdens een raadpleging die uitsluitend aan deze vaccinatie is gewijd, op 
dezelfde manier worden vergoed als raadplegingen die aan andere vaccins zijn gewijd. 
 
We zijn gehoord. 
Tijdens het verzekeringscomité van a.s. maandag, heeft het RIZIV meegedeeld dat de vaccinatie 
tegen het coronavirus voortaan zal worden gehonoreerd zoals andere raadplegingen en 
bezoeken. 
 
In hetzelfde persbericht als in een brief* die kort geleden aan de minister is gestuurd, vraagt 
BVAS dat de vaccinflacons bij de praktijk van de huisarts worden afgeleverd. Ook hier zijn we 
gehoord. 
 
In Brussel kunnen de vaccinflacons bij de huisarts worden afgeleverd. 
BVAS vraagt dat deze mogelijkheid onmiddellijk wordt uitgebreid tot Vlaanderen en Wallonië. 
  
 
Johan BLANCKAERT, Voorzitter BVAS 
David SIMON, Bestuurder BVAS 
Jos VAN HOOF, Bestuurder BVAS 
  
  
*In de bijlage, vindt u de BVAS brief gericht aan de minister  

http://r.sender.absym-bvas.be/mk/cl/f/NEuXzOZbqOdFBZP6VLXlm_xMRPBxxGQzw6vTFw6xxO3FvMjITgk_cH1kxPOrzegLQY47sNQ5XOXdc4MRPSNPmaq6Srq8iHseuDG1Vwa5_du3OQjvvwsdO4xnWGC8if6TaM6z_KuGNYCA1JIui1ZARLg5AJdxMljv9KXvNg7oawl_es8gLvgESiNT_HQYXa94WhuIou1MW6dy4s72g5HDKcN9lNIQ-RGmWPN6I6jNGG7eZTLdie_1Pp43RJgFdtN0-HnFnJEQWdGZnL7uXr7DfRQjrh0Sh776jrNDXz6U6mKUD0jCry9dCINOZzKAYAfHULNe


 

 
 

 
Aan de heer Frank Vandenbroucke 

Vicepremier en minister  
van Sociale Zaken en Volksgezondheid 

 
 

Brussel, 2 september 2022 

 

Geachte heer minister,   

 

Apothekers mogen vaccineren tegen het coronavirus. Zij ontvangen de flacons met vaccin in 

hun apotheek. Het logistieke bedrijf Movianto staat in voor het vervoer van de vaccins en de 

federale regering zorgt voor de financiering ervan. 

Het is huisartsen niet toegestaan om de vaccins te bereiden. Ze moeten zich naar een 

apotheek verplaatsen om de spuiten te verkrijgen. Aangezien de apotheken alleen open zijn 

tijdens het spreekuur van de artsen, zit er voor de huisartsen niets anders op dan hun 

consultatie op te schorten en hun patiënten in de steek te laten om de vaccins op te halen. 

Mogen wij u herinneren aan onze vraag van 14 februari 2022?  BVAS pleitte er toen al voor 

om de flacons coronavaccin af te leveren bij de huisartsen die daar om vragen. 

Als de apothekers vaccins mogen toedienen, dan zou het niet meer dan logisch zijn dat artsen 

ze mogen bereiden. De artsen zijn gemotiveerd om hun patiënten te vaccineren tegen Covid-

19. BVAS zou het betreuren als ze omwille van praktische redenen niet voluit de kans krijgen 

om hun bijdrage aan de vaccinatiecampagne te leveren.  

BVAS vraagt u met aandrang om de logistieke hindernissen die de artsen beletten om tegen 

Covid te vaccineren uit de weg te ruimen. Pas als de artsen de rol kunnen spelen die hen 

toekomt, kan er van een geslaagde vaccinatiecampagne sprake zijn.  

  

Johan Blanckaert, voorzitter 
Jos Vanhoof, bestuurslid  
David Simon, bestuurslid 
 

https://www.absym-bvas.be/nl/actualiteit/lever-flacons-coronavaccin-aan-huisartsen-en-betaal-vaccinatieconsultatie-terug

