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Informatie over vaccinatie in de sector voor personen
met een handicap
Zoals u ongetwijfeld in de media hebt vernomen, heeft de interministeriële conferentie de COVID19-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 aan bod, waaronder ook de residentiële woonvormen binnen de
VAPH-sector.
Er is nog niet beslist of en hoe ruim het personeel en de gebruikers van andere collectieve
ondersteuning in de eerste fase van de vaccinatiestrategie kunnen meegenomen worden. De
federale taskforce buigt zich over de verdere prioritering (m.a.w. welke groepen wanneer aan bod
kunnen komen) op basis van de beschikbaarheid van de vaccins. Het VAPH volgt dit van nabij op en
brengt u op de hoogte zodra er meer detailinformatie is voor de sector.
De eerste vaccins voor België, van Pfizer BioNTech, worden in januari verwacht. Op dit moment is
al duidelijk dat het totaal aantal vaccins dat dan geleverd zal worden, lager is dan oorspronkelijk
verwacht. Daardoor is het op dit moment nog onduidelijk wie precies op welk tijdstip over de
vaccins zal beschikken.
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Informatie over het vaccin
Binnen deze eerste fase van de vaccinatiestrategie zal gewerkt worden met het Pfizer BioNTechvaccin. Van dit vaccin moeten twee dosissen toegediend worden met een tussentijd van ongeveer
21 dagen.
Waar u nu al zeker van kunt zijn, is dat wanneer u een vaccinatie wordt aangeboden, het vaccin alle
veiligheidschecks heeft doorlopen, zoals dat van toepassing is bij alle andere vaccins of
geneesmiddelen. Omdat er op dit moment nog onvoldoende gegevens beschikbaar zijn over de
werkzaamheid en veiligheid van het vaccin bij minderjarigen, zijn minderjarigen momenteel nog
niet opgenomen in de vaccinatiestrategie.
Op de website www.laatjevaccineren.be vindt u antwoorden op een aantal veelgestelde vragen
over COVID-19-vaccins, ook over de veiligheid en de snelheid van het ontwikkelingsproces. Die
website zal de komende dagen en weken verder aangevuld worden.

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 en andere personen in onze samenleving. Niemand
is of kan verplicht worden om zich te laten vaccineren. Het VAPH benadrukt echter het belang van
de vaccinatie, zodat de zorg en ondersteuning door zorgaanbieders en -diensten weer geleidelijk
aan zoals voor de corona-epidemie kunnen verlopen.

