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Leidraad voor personen die zich niet kunnen laten vaccineren tegen COVID-19
wegens allergie of ernstige nevenwerking na een eerste vaccinatie
In zeer uitzonderlijke gevallen kan/mag een persoon om strikte medische redenen zich niet of
onvolledig laten vaccineren tegen Covid-19 wegens zeer hoog risico op ernstige (allergische) reacties
bij inenting.
Om te kunnen reizen en deel te nemen aan culturele evenementen en het maatschappelijk leven,
hebben deze personen testen nodig om een Europees Corona Certificaat (ECC) of Covid Safe Ticket
(CST) te verkrijgen. Voor deze personen wordt daarom een terugbetaling van covid-testen (zowel
PCR-testen als snelle antigeentesten) voorzien.
Bij vermoeden van een mogelijk of gekend risico op ernstige (allergische) reacties op COVID-19
vaccinatie wordt de reeds bestaande leidraad gevolgd. Enkel indien er een allergie voor PEG of
polysorbaat gekend en aangetoond is, of als er een ernstige nevenwerking na het eerste vaccin
optrad, is het niet mogelijk om veilig te vaccineren (zelfs niet in een ziekenhuissetting).
Concreet stappenplan.
1. De/een huisarts of een arts in het vaccinatiecentrum verwijst naar een referentie-arts/
allergoloog uit de lijst met referentiecentra (opgenomen in de leidraad hierboven).
2. De referentie-arts/allergoloog bepaalt of vaccinatie al dan niet aan de orde is.
3. Bij verbod op (verdere) vaccinatie, verklaart de referentie-arts/allergoloog via een
aanvraagformulier dat de persoon niet mag gevaccineerd worden. Een model formulier zal
vanaf medio oktober beschikbaar zijn op de website van het RIZIV, nadat de aanpassingen in
het betreffende KB gebeurd zijn. Een attest van de huisarts of andere specialist is niet
voldoende en wordt niet aanvaardt.
4. De persoon bezorgt de officiële verklaring van de referentie-allergoloog aan de adviserend
arts van het ziekenfonds, zodat na goedkeuring de COVID-testen worden terugbetaald.
De terugbetaling betreft zowel PCR testen als snelle antigeentesten door een professionele
zorgverlener vanaf 28 juni 2021, en dit onbeperkt in aantal. De terugbetaling geldt voor een periode
van 1 jaar, en is automatisch verlengbaar, tenzij deze procedure wordt aangepast.
In geval van een positieve PCR-test, krijgen de betrokken personen een herstelcertificaat, waarmee
een ECC of CST kan bekomen worden dat geldig blijft gedurende 6 maanden na de positieve test.
Vanaf het moment dat er vaccins tegen Covid-19 op de markt zijn die geen PEG of polysorbaat meer
bevatten, zal vaccinatie van personen met een allergie tegen deze bestanddelen wel mogelijk
worden.
Deze leidraad is ook terug te vinden op de website www.info-coronavirus.be

