
Domus Medica is een onafhankelijke ledenvereniging van huisartsen en huisartsenkringen in 

Vlaanderen en Brussel. Zij behartigt hun belangen en streeft naar een optimale en patiëntgerichte 

gezondheidszorg. Domus Medica ondersteunt huisartsen en huisartsenkringen met kwalitatieve 

vorming, wetenschappelijke richtlijnen, advies en begeleiding. Voor meer informatie: 

www.domusmedica.be, info@domusmedica.be of 03 425 76 76. 

Het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten (VBS) vertegenwoordigt via 

zijn 31 beroepsverenigingen bijna 9.000 artsen-specialisten. Het behartigt de individuele en collectieve 

beroepsverdediging van verenigingen lid van het Verbond en hun individuele leden zowel op moreel als 

op professioneel vlak. Voor meer informatie: www.vbs-gbs.org, info@vbs-gbs.org of 0460 94 93 95. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Persbericht 19.02.2021 
 

Domus Medica en VBS lanceren gezamenlijke oproep naar artsen: 

“registreer u als toezichthoudend medisch verantwoordelijke in een 

vaccinatiecentrum.” 
 

 

De huisartsenvereniging Domus Medica en het Verbond der Belgische 

Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten (VBS) sturen een gezamenlijke oproep 

naar hun leden huisartsen en specialisten om deel te nemen aan de medische 

supervisie in de vaccinatiecentra. Huisartsen kunnen zich aanmelden via de website 

www.eerstelijnszone.be. Artsen-specialisten dienen zich te registreren via info@vbs- 

gbs.org. 

Over heel het land maken vaccinatiecentra zich klaar om de deuren te openen. Om het 

vaccineren in goede banen te leiden, zal continue medische permanentie echter noodzakelijk 

zijn. Daarom slaan Domus Medica en het VBS de handen in elkaar en lanceren ze een oproep 

naar hun leden om deel te nemen aan deze medische supervisie in een vaccinatiecentrum in 

de buurt. 

Dr. Donald Claeys (secretaris-generaal VBS): “Zodra de vaccinatiecentra openen, zal er elke 

dag ook een toezichthoudend medisch verantwoordelijke aanwezig moeten zijn. Zowel 

huisartsen als specialisten komen in aanmerking voor deze functie. Bedoeling is dat zij erop 

toezien dat het vaccinatieproces in alle vaccinatielijnen van het centrum medisch correct 

verloopt.” 

Dr. Roel Van Giel (voorzitter Domus Medica) vult aan: “Het spreekt voor zich dat we de 

komende maanden heel wat artsen nodig zullen hebben in de vaccinatiecentra. Met deze 

gezamenlijke oproep hopen we onze leden warm te maken om enkele permanenties in een 

vaccinatiecentrum op zich te nemen.” 

Huisartsen kunnen zich kandidaat stellen via www.eerstelijnszone.be door zich aan te melden 

bij hun eerstelijnszone. Artsen-specialisten kunnen zich aanmelden via info@vbs-gbs.org. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: dr. Greet Van Kersschaever, 

bestuursorgaan Domus Medica, 0486 14 86 71 - greet.vankersschaever@domusmedica.be; 

mevrouw Fanny Vandamme, fanny@vbs-gbs.org of met dr. Donald Claeys, secretaris- 

generaal van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Artsen-Specialisten, 

claeysdonaldVBS@telenet.be. 
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