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Beroepsgroepen
Medische risicogroepen (buiten ziekenhuis of voorzieningen)
Artsen
Huisartsen
Huisartsassistenten
CLB
K&G
Specialisten buiten ziekenhuizen met hoogrisico contact - NKO, pneumo, pediatrie)
Specialisten buiten ziekenhuizen
Artsen in loondienst (hoofdopdracht met klinisch patiëntencontact)
Ondersteunend personeel van specialist in 1e lijn met direct zorgcontact
Verpleegkundigen
Thuisverpleging
CLB
K&G
Verpleegkundigen in loondienst (hoofdopdracht met klinisch patiëntencontact)
(Thuis)zorgkundigen
Kinesitherapeuten
Osteopathen
Chiropractors
Ergotherapeuten
Mondzorg
Tandartsen
Tandartsassistenten
Mondhygiënisten
Vroedvrouwen
Logopedisten
Diëtisten
Podologen
Gespecialiseerde voetverzorging
Stagiairs in de zorg
Groepen met een verhoogd risico op infectie
Ziekenvervoer
dringend
niet dringend (incl minder mobiele centrale)
Hulpverlener ambulancier
Apothekers
Farmaceutisch technisch assistenten
Apotheker-Bioloog
Medisch laboratorium technoloog
Bandagisten met prive praktijk (orthesiste, prothesisten)
Audiciens en audiologen met privé praktijk
Orthoptist-Optometrist
Technoloog medische beeldvorming + privéradioloog
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Beroepsgroepen
Medisch/sociale professionals met direct zorgcontact
Mobiele teams-palliatieve equipes
Klinisch Psychologen
Beoefenaars psychotherapie zonder WUG - titel
Psychologisch consulenten
Orthopedagogen met therapeutisch contact
CAW ambulante werkingen
Ambulante diensten zorg/welzijn Opgroeien
Thuislozenzorg in opdracht van het lokale bestuur
Straathoekwerkers in opdracht van het lokale bestuur
Shelters (nachtopvang) georganiseerde door lokale besturen
Tolken met overeenkomst Ag. Integratie en Inburgering, In-Gent, Atlas en Onthaal Brussel, ter
Zorgboerderijen
Opbouwwerkers voor Instituten voor samenlevingsopbouw
Ambulante revalidatieconventies (verslaving, centra amb reva, psychosociale reva)
Medewerkers CGG
Centra voor Kortverblijf type 2 & 3
VAPH Ambulant en mobiel
VAPH hulpverleners met direct cliëntencontact ambulante en mobiele diensten
Initiatieven Beschut Wonen
Beweging op verwijzing coaches
Medewerkers K&G
Wijkgezondheidscentra (alle medewerkers met zorgcontact)
Vrijwilligers K&G op consultatiebureaus
Rookstopbegeleiders (opgeleide tabakologen opgenomen in het Vlaamse kadaster)
Adviserende artsen en VPK van mutualiteiten
Arbeidsgeneesheren
Verzekeringsartsen
Woonassistenten in erkende groepen van assistentiewoningen
Zorgverstrekkers van de centra voor dagverzorging - alleenstaand
Zorgverstrekkers van de Palliatieve centra voor dagverzorging - alleenstaand
Medewerkers van verenigingen waar armen het woord nemen met direct cliëntencontact
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Beroepsgroepen
Thuiszorgdiensten
Maatschappelijk werkers / outreachers van ocmw met direct zorgcontact
Maatschappelijk werkers van mutualiteiten met direct zorgcontact
Medewerkers van de zorgshop/uitleendienst
Centrumleiders Lokale Dienstencentra - openbare besturen
Centrumleiders Lokale Dienstencentra - private
Gezinszorgdiensten
Verzorgend personeel
Logistieke medewerkers
Begeleidende medewerkers
Vrijwiligers bij de erkende diensten voor oppashulp
COVID aanpak
Huisbezoekers lokale initiatieven (met fysiek contact)
Personeel Test en Triagecentra (incl. vervoer aan en af)
Personeel Wachtposten
Medewerkers IZ VAC en ZI en mobiele teams
(niet medisch) personeel Vaccinatie centra
Field Agents Vlaamse contactopsporing
Varia
Procesbegeleiders in de Zorg uit het project 'procesbegeleiding zorg en welzijn' (project in
opdracht van de Vlaamse overheid)

