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Informatie over vaccinatie in de sector voor personen met een
handicap
Vlaanderen is gestart met de eerste fase van de vaccinatiestrategie tegen COVID-19, in
eerste instantie in de woonzorgcentra. Voor de sector voor personen met een handicap zal
de Interministeriële Conferentie (IMC), na advies van de Taskforce vaccinatie, nog een
aantal zaken verduidelijken, zoals de timing en de specificering van welke groepen van
personen op welk moment in aanmerking komen. Rekening houdende met die beslissingen
zal het VAPH stappen zetten naar de verdere praktische uitwerking.

Wie kan wanneer gevaccineerd worden in de sector voor personen met een
handicap?
In de eerste fase van de vaccinatiestrategie komen de zorgvoorzieningen met collectieve
ondersteuning aan bod. Voor de sector voor personen met een handicap betekent dat dat
alle meerderjarige bewoners en het personeel van collectieve zorgvoorzieningen met een
residentieel aanbod (verblijf in leefgroepen) gevaccineerd zullen kunnen worden in deze
fase. Het gaat om de multifunctionele centra, de vergunde zorgaanbieders en de
ouderinitiatieven.
Wanneer daar zal kunnen gestart worden met de vaccinatie is op dit moment nog niet
duidelijk. Volgens een eerste inschatting zou ten vroegste in februari of maart kunnen
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begonnen worden. Die timing is onder voorbehoud van nieuwe ontwikkelingen en
beslissingen van de taskforce.

Minderjarigen zijn momenteel niet opgenomen in de vaccinatiestrategie, omdat er nog
onvoldoende gegevens zijn over de werkzaamheid en de veiligheid van het vaccin bij
minderjarigen.
Voor personen die gebruik maken van een dagcentrum en voor personen met een
handicap die geen gebruik maken van een collectief zorgaanbod, zal de Interministeriële
Conferentie (IMC), na advies van de Taskforce vaccinatie, zoals voor andere risicogroepen,
nog bepalen welke groepen wanneer aan bod komen.

Hoe bereiden het VAPH en de collectieve voorzieningen zich voor op de
vaccinatie?
Het VAPH bevraagt nu de zorgaanbieders over de noden en mogelijkheden die er zijn om
de vaccinaties vlot te laten verlopen. Onder andere op basis van die gegevens en de
richtlijnen van de federale taskforce wordt de komende maand alles praktisch voorbereid.
De voorzieningen worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht als er meer duidelijkheid
is over de timing en praktische organisatie. Zodra de voorzieningen de nodige informatie
hebben, zullen zij hun bewoners op de hoogte brengen. Het is mogelijk dat de
voorzieningen ondertussen al aan hun bewoners vragen wie zich wil laten vaccineren en
wie niet.

Waar vindt u informatie over het vaccin?
Alle informatie over het vaccin kunt u vinden op www.laatjevaccineren.be/covid-19 en op
de Facebookpagina ‘laatjevaccineren’. U vindt er onder andere een antwoord op
veelgestelde vragen en feiten en fabels over het vaccin.
Het VAPH hoopt dat zoveel mogelijk personen zich laten vaccineren zodra ze daar de kans
toe krijgen. Alleen zo zal het dagelijks leven zoals voor corona weer geleidelijk aan
opgestart kunnen worden. U laten vaccineren is niet alleen belangrijk voor uw eigen
gezondheid, maar u beschermt er ook anderen mee.

Meer informatie over het coronavirus en de maatregelen
Nuttige informatie van het VAPH over de coronamaatregelen die gelden in de sector en

wat de impact kan zijn op uw zorg en ondersteuning, vindt u:
op www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/personen-met-handicap
● in de digitale VAPH-nieuwsbrief: www.vaph.be/nieuwsbrief
● in Sterk, het driemaandelijks magazine van het VAPH. Abonneer u gratis via
www.vaph.be/actueel/magazines.
●

Als u een specifieke vraag hebt voor het VAPH, kunt u die stellen via:
het vragenformulier: www.vaph.be/contacteer-ons
● de VAPH-lijn: 02 249 30 01
●

De maatregelen van de federale en Vlaamse overheid naar aanleiding van het coronavirus
in België vindt u via de volgende kanalen:
federale overheid: www.info-coronavirus.be of 0800 14 689
● Vlaamse overheid: www.vlaanderen.be/corona
●

