
Bijlage  Medische risicogroepen corona 

 

Personen ouder dan 70 jaar 

 
Mensen die ouder zijn dan 70 jaar hebben een verhoogd risico op ernstig beloop van COVID-
19. Kwetsbare ouderen die moeite hebben om hun zelfredzaamheid te behouden, lopen meer risico dan 
vitale ouderen. Kwetsbaarheid neemt toe met de leeftijd en kan zich uiten op verschillende gebieden. De 
ene kwetsbare oudere heeft bijvoorbeeld hulp nodig bij de lichamelijke verzorging, de andere bij het 
organiseren van de dagelijkse activiteiten 

Volwassenen (≥ 18 jaar) met onderliggende ziekten  

 
Volwassenen met bepaalde onderliggende aandoeningen hebben ook een groter risico op een ernstig 
beloop van COVID-19. Het gaat om volwassenen met: 

 chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die vanwege de ernst 
onder behandeling van een longarts zijn; 

 een chronische stoornis van de hartfunctie, die daardoor in aanmerking komen voor de griepprik; 

 diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties; 

 ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie; 

 verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaan- of 
stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie**, bij 
aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig 
is, of tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatiënten;  

 een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal < 200/mm3; 

 ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C; 

 morbide obesitas (BMI > 40). 
  

Kinderen en adolescenten (< 18 jaar) met onderliggende ziekten  

 
Kinderen en adolescenten met bepaalde onderliggende aandoeningen hebben in het algemeen geen 
groter risico op een ernstig beloop van COVID-19. Omdat er uitzonderingen mogelijk zijn, worden ook zij 
niettemin als medische risicogroep aangemerkt. Het gaat om kinderen en adolescenten met: 

 een aangeboren afweerstoornis;  

 die afweer verlagende medicijnen gebruiken; 

 (ernstige) longaandoeningen en hartaandoeningen;  

 na levertransplantatie en niertransplantatie ; 

 kanker;  

 diabetes ; 

 stofwisselingsziekten;   

 epilepsie;  

 kwetsbare kinderen, zoals kinderen met (zeer) ernstige meervoudige problematiek, kinderen met 
syndromen, kinderen met spierziekten, kinderen met neurologische ziekten of met andere 
chronische ziekten; 

 verder: kinderen die afweer verlagende medicijnen gebruiken; en 

 die een levertransplantatie en/of niertransplantatie hebben ondergaan.  

Of de betreffende kinderen en adolescenten daadwerkelijk een zodanig risico lopen dat zij niet fysiek 
naar school kunnen komen, moet blijken uit overleg tussen ouders en betrokken arts.  


