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Vaccinatiestrategie binnen de sector personen met een
handicap.

Zoals u ongetwijfeld in de media hebt vernomen, heeft de interministeriële conferentie de
vaccinatiestrategie voor ons land voorgesteld. Die strategie bepaalt de volgorde van de doelgroepen
voor vaccinatie. De bewoners en het personeel in collectieve zorginstellingen zijn prioritair
opgenomen. De woonzorgcentra komen eerst aan bod. Daarna komen de andere residentiële
zorgvoorzieningen, waaronder ook de residentiële woonvormen binnen de VAPH-sector, aan bod.
Hoe ruim het personeel en in hoeverre nog gebruikers van ander collectief aanbod in de eerste fase
kan meegenomen worden, moet nog beslist worden. De eerste vaccins voor België, van Pfizer
BioNTech, worden in januari verwacht. Op dit moment is al duidelijk dat het totaal aantal vaccins dat
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in januari geleverd zal worden lager is dan de aanvankelijk geplande 600.000 vaccins. Er zullen
vaccins bijgeleverd worden, maar de hoeveelheid en timing daarvan is nog onduidelijk.
Waarschijnlijk hebt u heel wat vragen over de praktische organisatie, over het vaccin zelf, de
toediening, de timing, over wanneer uw voorziening aan de beurt is enzovoort. Vandaag heeft het
VAPH op heel wat van die vragen nog geen antwoord. Het is wel al duidelijk dat minderjarigen
(personen jonger dan 18 jaar) nog niet gevaccineerd zullen worden. Er zijn op dit moment
onvoldoende gegevens over de werkzaamheid en veiligheid van het vaccin bij minderjarigen.
De komende dagen en weken zal de federale taskforce die de vaccinatiestrategie uittekent, dat
verder verduidelijken. Zodra het VAPH daarover meer weet, wordt u op de hoogte gebracht.
Intussen is het belangrijk om een en ander al zo veel als mogelijk voor te bereiden, om alles in
goede banen te leiden. Daarvoor rekenen we eens te meer op uw medewerking.

Bevraging om benodigd aantal vaccins in te schatten
Via een bevraging wenst het VAPH een aantal gegevens te verzamelen die toelaten om de verdere
vaccinatiestrategie te concretiseren. U kan de bevraging invullen via deze link. Deze bevraging is
GEEN bestelling, noch een garantie dat iedereen die opgenomen is in de bevraging, prioritair een
vaccin zal krijgen. Op dit moment is er nog geen zicht op hoeveel vaccins er op welk moment
beschikbaar gesteld kunnen worden voor de sector personen met een handicap, en welke
prioritering daarbinnen zal gehanteerd worden.
Gelieve deze bevraging in te vullen tegen maandag 21 december.
Voorbereiding op de vaccinatie in de voorziening
In afwachting van de eigenlijke bestelling (de termijn wordt nog meegedeeld), kunt u als voorziening
al een aantal voorbereidingen treffen.
Het VAPH hoopt natuurlijk dat personeel en gebruikers zich maximaal laten vaccineren. Men kan
echter niemand verplichten om zich te laten vaccineren. Het is aangewezen om alvast een
overzicht van gebruikers en medewerkers op te maken die gevaccineerd willen worden, zeker
wat betreft de residentiële volwassen bewoners en de medewerkers. Voor gebruikers onder
bewindvoering dient u het akkoord van de bewindvoerders te bevragen. Op die manier kunt u bij
oproep tot bestelling snel en correct het benodigde aantal COVID-vaccins doorgeven.
Vandaag kunt u ook starten met het voorbereiden van uw organisatie op vaccinatiemomenten. U
kunt al samen met de artsen die mee hebben ingestaan voor de eventuele testen, nagaan hoe u dat
voor de verschillende vestigingsplaatsen kan realiseren. Denk er ook aan dat overleg met het
collectief overlegorgaan, individuele gebruikers en de werknemers (commissie voor preventie en
bescherming) een wezenlijk onderdeel van de uitvoering zal vormen.
Hou er alvast rekening mee dat iedereen twee dosissen van het vaccin zal moeten krijgen, met
een tussentijd van ongeveer 21 dagen, en u dus minstens twee vaccinatiemomenten zal
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moeten organiseren met 3 weken tussen. Dat wil zeggen dat gebruikers en personeel op beide
momenten aanwezig moeten zijn.
De levering van de vaccins wordt georganiseerd door het Federale Agentschap voor
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG). Hoogstwaarschijnlijk zal de levering gebeuren
via een ziekenhuis in uw regio. De COVID-19-vaccins van Pfizer BioNTech, die enkel aan -70 °C
langdurig bewaard kunnen worden, zullen wellicht eerst aan een ziekenhuis geleverd worden. Het
ziekenhuis zal dan instaan voor de eerste bewaring en het ontdooien van de vaccins, vooraleer ze
verdeeld worden. Zodra ze uit die ultrakoude temperaturen zijn, moeten ze binnen de 5 dagen
worden toegediend, voor zover momenteel geweten.
Wanneer wij meer informatie hebben over de leveringen van vaccins en de logistieke keten van het
FAGG, zullen wij met de sector een vaccinatiekalender opstellen.

Informatie over het vaccin
Ongetwijfeld leven bij u, uw personeel, uw bewoners en hun familie ook vragen, of mogelijk zelfs
twijfels, over het vaccin. Momenteel worden alle gegevens over het vaccin van Pfizer BioNTech en
alle onderzoeksresultaten van studies naar de werking en de veiligheid, nog onderzocht door het
Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA). Op basis van die gegevens kan dan worden beslist
om het vaccin te registreren voor gebruik in Europa. In ons land zal het FAGG die informatie zo snel
mogelijk beschikbaar maken.
Waar u zeker van kunt zijn, is dat de vaccins voldoende veilig zullen zijn: alle veiligheidschecks
die bij andere vaccins of geneesmiddelen van toepassing zijn, worden doorlopen. Op de website
www.laatjevaccineren.be vindt u nu al antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over COVID19-vaccins, ook over de veiligheid en de snelheid van het ontwikkelingsproces. Die website zal de
komende dagen en weken verder aangevuld worden met meer informatie en met
campagnemateriaal waarmee u op uw beurt vragen of bezorgdheden van bewoners, familie of
personeel kunt beantwoorden.
Het belang van vaccinatie
Vaccinatie is de belangrijkste troef om de COVID-19-pandemie achter ons te laten. Vaccins gelden
als de veiligste, succesvolste en goedkoopste manier om ziekte te voorkomen. De coronavaccins
zijn heel doeltreffend. De kans dat u na vaccinatie nog COVID-19 oploopt, is dus veel kleiner dan
wanneer u zich niet laat vaccineren. Een vaccin beschermt het individu, maar als voldoende
mensen gevaccineerd zijn, dan is een hele gemeenschap beschermd. Als u zich laat vaccineren,
bouwt u mee aan groepsimmuniteit, om zo het virus onder controle te krijgen en het uit de
samenleving te krijgen. Zich laten vaccineren is dus zowel belangrijk voor uw eigen gezondheid als
voor de gezondheid van anderen, uw dierbaren, uw collega’s, cliënten en andere personen in onze
samenleving. Alleen als voldoende mensen gevaccineerd zijn, zal de zorg en ondersteuning door
VAPH-zorgaanbieders en -diensten weer geleidelijk aan zoals voor de corona-epidemie kunnen
verlopen.
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Het VAPH hoopt dan ook ten zeerste dat zoveel mogelijk personeel en gebruikers zich laten
vaccineren en vraagt dan ook aan alle directies om zoveel mogelijk te sensibiliseren.

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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