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Vaccinatie van zorgaanbieders in woonzorgvoorzieningen
Vlak voor de herfstvakantie keurde de IMC de beslissing goed om de
zorgaanbieders een boosterprik toe te dienen. Sinds 13 november kunnen de
verschillende zorgaanbieders uitgenodigd worden om zich te laten prikken.
De doelgroepen zijn quasi gelijk aan de doelgroepen zoals bij de start van de
vaccinatiecampagne. De verschillende procedures verlopen in de meeste situaties
gelijkaardig als bij de start van de vaccinatiecampagne of verlopen via de
vaccinatiecentra. In tegenstelling tot de start van de vaccinatie, is er op dit
moment geen schaarste aan vaccins. Hierdoor kan er snel, efficiënt en flexibel
gevaccineerd worden.
Welk vaccin, vanaf wanneer?
De boostervaccinatie komt na de basisvaccinatie en is altijd een mRNA-vaccin.
De booster wordt gezet minstens 2 maanden na de enige prik van het Janssenvaccin, 4 maanden na de tweede prik van het AstraZeneca-vaccin, en minstens 6
maanden na de tweede prik van het Pfizer- of Moderna-vaccin. Voor de
boostervaccinatie wordt een Pfizer- (Comirnaty) of een Moderna-vaccin
(Spikevax) toegediend.
Het COVID-19-vaccin en dus ook de boosterprik, is niet wettelijk verplicht maar ten
zeerste aan te raden. Zorg en Gezondheid raadt aan om zorgverleners en personeel
zo goed mogelijk te sensibiliseren.
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Doelgroep - zorgaanbieders in de woonzorgvoorzieningen
Personeel (inclusief vrijwilligers) met direct contact met de bewoner/gebruiker/patiënt komt in aanmerking
voor een boostervaccin tegen COVID-19.
Het vaccinatiecentrum bepaalt samen met de voorziening hoe het vaccinatiemoment best kan
georganiseerd worden. We laten het aan de lokale organisatie om dit uit te werken: vaccinatie door de
voorziening zelf, via mobiel team, via het vaccinatiecentrum,…
Meer uitleg omtrent de operationele procedure vindt u hieronder beschreven bij ‘Procedure voor
residentiële en niet-residentiële zorgvoorzieningen’.
Procedure voor residentiële en niet-residentiële woonzorgvoorzieningen
Momenteel zijn sommige vaccinatiecentra zich aan het herorganiseren waardoor niet alle
vaccinatiecentra op volle capaciteit beschikbaar zijn. De timing en manier van aanpak verschilt van
vaccinatiecentrum tot vaccinatiecentrum.
De levering van vaccins aan de voorziening zal verlopen via de vaccinatiecentra. De vaccinatiecentra
worden gevraagd om deze flow lokaal uit te werken en de voorzieningen gelinkt aan het
vaccinatiecentrum op de hoogte te stellen. Concreet zullen de vaccinatiecentra de voorzieningenvia mail
aangeven wat de opties tot collectief vaccineren zijn, wie hiervoor gecontacteerd kan worden en wat een
inschatting van timing hiervoor is. Het vaccinatiecentrum bepaalt nadien samen met de voorziening hoe
het vaccinatiemoment best georganiseerd kan worden.
U dient dus even af te wachten op concrete instructies van het vaccinatiecentrum tot collectieve
vaccinatie. Wij vragen dat u intussen in kaart brengt wie een boosterprik wenst in uw organisatie. U zal
aan het vaccinatiecentrum het benodigde aantal vaccins moeten doorgeven. Er moet rekening gehouden
worden met de termijnen van de boosterprik, nl. twee maanden na de enige vaccinatie met Janssen, vier
maanden na de tweede dosis van AstraZeneca, en minstens zes maanden na de tweede dosis van Pfizer of
Moderna. Personeel dat nog niet aan het termijn voldoet voor een boostervaccin mag nog niet
gevaccineerd worden. Deze personen zullen een uitnodiging ontvangen voor vaccinatie in het
vaccinatiecentrum wanneer de correcte termijn verlopen is.
Het COVID-19-vaccin is niet wettelijk verplicht maar ten zeerste aan te raden. Voor een toediening van de
boosterprik moet de zorgverlener zijn of haar toestemming geven. Deze toestemming kan mondeling of
fysiek (o.a. door het aanbieden van een arm) worden gegeven.
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Uitnodigingen
In tegenstelling tot de zorgaanbieders uit de eerste lijn, is het personeel van de voorziening niet allemaal
gekoppeld aan de COBHRA-databank. Hierdoor zullen sommige personeelsleden een uitnodiging
ontvangen voor in het vaccinatiecentrum, anderen niet. Het kan dat de zorgaanbieder een uitnodiging
van het vaccinatiecentrum ontvangen vooraleer het collectief vaccinatiemoment plaatsneemt
Indien collectief gevaccineerd worden gewenst en afgesproken is, worden de uitnodigingen tot vaccinatie
zoveel mogelijk geannuleerd via “ik ben reeds gevaccineerd” telefonisch of via de link op de uitnodiging.
Op deze manier krijgen de vaccinatiecentra een inschatting wie ze kunnen verwachten in het
vaccinatiecentrum.
De uitnodigingen hoeven niet gebundeld te worden voor besteld en gevaccineerd kan worden. De
doelgroep is duidelijk afgelijnd en de verantwoordelijke arts of vaccinatieverantwoordelijke staat in voor
een correcte bestelling van aantal vaccins.
Versnelde vaccinatie zorgpersoneel in woonzorgvoorzieningen met een uitbraak
Vanuit het agentschap en de vaccinatiecentra zal gepoogd worden om zover logistiek mogelijk het
zorgpersoneel van woonzorgvoorzieningen met een uitbraak versneld te vaccineren. Wanneer een
woonzorgvoorziening volgens bepaalde voorwaarden in aanmerking komt voor versnelde vaccinatie zal
dit gecommuniceerd worden aan de voorziening door het outbreaksupportteam (OST). Het OST neemt
contact met u op, u hoeft hier niet proactief acties in te ondernemen. Om deze versnelde vaccinatie
mogelijk te maken moet het vaccinatiecentrum de capaciteit hebben om deze vaccins op korte termijn te
leveren, en moet de voorziening de capaciteit hebben om deze ook toe te dienen.
Het is de ambitie om deze belangrijke groep van zorgaanbieders voor het jaareinde te vaccineren, mits de
planning van de vaccinatiecentra en de betrokken voorzieningen dit toelaat. Zorg en Gezondheid wil
iedereen alvast bedanken om deze campagne mogelijk te maken.
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