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Bijkomende bevraging in het kader van de vaccinatiestrategie
voor residentiële voorzieningen (VZA, MFC, forensische VAPHunits en ouderinitiatieven) in de sector personen met een
handicap
Geachte directie,
In december bezorgden we u een eerste mail over de uitrol van de vaccinatiestrategie in ons land. Die
strategie bepaalt de volgorde van de doelgroepen voor vaccinatie. Daarin kregen de bewoners en het
personeel in de woonzorgcentra de absolute prioriteit.
Ondertussen zijn we in Vlaanderen al een aantal weken bezig met het vaccineren van de bewoners in de
woonzorgcentra en komen daar vanaf volgende week ook de personeelsleden bij. Tijdens de voorbije weken
werd ook de vaccinatiestrategie voor de volgende sectoren verder uitgewerkt.
De vaccinatie van het personeel in de andere collectiviteiten/residentiële zorgvoorzieningen en voor
bepaalde sectoren ook de zorggebruikers, wordt op korte termijn verder uitgewerkt. Zij komen samen met
ziekenhuispersoneel en de zorgprofessionals aan bod. Cijfers zijn essentieel om een overzicht te hebben en
een planning te kunnen opmaken.
U hebt al een bevraging ingevuld met betrekking tot het aantal personeelsleden en gebruikers. Om de cijfers
te specificeren, moet u nogmaals een bevraging invullen. Deze bevraging focust zich uitsluitend op de
residentiële voorzieningen en kadert in de voorbereiding van de vaccinaties voor dit segment van de VAPH-
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voorzieningen. Het gaat om vergunde zorgaanbieders, multifunctionele centra, forensische VAPH-units en
ouderinitiatieven die collectieve woonondersteuning in leefgroepen aanbieden.
Deze bevraging zal slechts beschikbaar zijn gedurende 3 dagen (maandag 18/01 – woensdag 20/01) via
Google Forms.
U wordt met aandrang gevraagd om de resultaten in te brengen VÓÓR 20 JANUARI OM 13.00 UUR.
Na 20 januari zal het niet meer mogelijk zijn om via Google Forms de bevraging in te vullen. Gelieve ze dus
zo snel en zo accuraat mogelijk in te vullen! Deze bevraging moet maar 1 keer ingevuld worden in de
periode dat ze online beschikbaar is.
Hieronder vindt u een overzicht van de vragen met een aantal aandachtspunten waarmee rekening
gehouden moet worden. Het is zeer belangrijk om de juiste gegevens te bezorgen, aangezien deze cijfers als
basis zullen dienen voor het opmaken van de vaccinatiestrategie en -planning voor de collectiviteiten. U
MOET DE ANTWOORDEN DUS INBRENGEN VIA DE BEVRAGING. Dit is de link naar de bevraging.
VRAGEN M.B.T. VACCINS
Het VAPH stuurt deze infonota naar alle voorzieningen. Als u geen collectieve woonondersteuning aanbiedt
in uw voorziening, hoeft u enkel de eerste vraag in te vullen. Het is niet voorzien om de gebruikers en
personeelsleden in uw voorziening in deze fase te vaccineren. Met de eerste vraag krijgen we een beeld van
de voorzieningen die op dit moment niet in aanmerking komen.
Heeft uw voorziening collectieve woonondersteuning? Dit is residentiële woonondersteuning in
leefgroepwerking
O Ja : ga naar volgende vraag
O Nee: einde bevraging
Inschatting benodigde COVID-vaccins
●

Aantal residentiële zorggebruikers (+ 18 jaar)? (inclusief tijdelijk afwezige zorggebruikers; bv.
ziekenhuisopname of mensen die tijdelijk thuis opgevangen worden)
→ Alle personen met een individuele dienstverleningsovereenkomst binnen de collectieve
woonondersteuning moeten meegenomen worden in de telling. Dit veronderstelt ook dat de
personen die momenteel tijdelijk thuis verblijven, worden meegeteld. Zij moeten zich dan wel op de
data van de vaccinaties aandienen.
→ Personen met directe financiering NAH , directe financiering geïnterneerden en personen die
verblijven in een ODB-unit dienen ook meegeteld te worden.
→ Personen die verblijven via RTH kunnen meegeteld worden indien u er reeds een zicht op heeft of
deze personen op langere termijn aanwezig zijn.

●

Aantal medewerkers (aantal fysieke koppen, geen VTE)? Let op voor dubbele telling binnen de
eigen voorziening (bv. medewerkers die op meerdere locaties of campussen werken).
a. Aantal beroepsbeoefenaars (contractueel en zelfstandig) die begeleidende, verzorgende of
therapeutische contacten hebben met residentiële zorggebruikers [+ schatting van
beroepsbeoefenaars in opleiding (assistenten in opleiding en stagiairs + 18 jaar)]
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b. Aantal andere beroepsbeoefenaars in contact met residentiële zorggebruikers [+ schatting van
beroepsbeoefenaars in opleiding (stagiairs + 18 jaar)], o.a. technisch en schoonmaakploeg,
cafetaria, onthaal,… (inclusief de diensten die uitbesteed worden)
c. Aantal beroepsbeoefenaars zonder contact met residentiële zorggebruikers o.a. administratie,
keuken,…
d. Aantal vrijwilligers (+18 jaar) met een samenwerkingsovereenkomst met de voorziening
e. Aantal geregistreerde mantelzorgers (+18 jaar).
�

�

�
�
�

�

●

Bij de medewerkers bevraagd in a) dient u alle medewerkers mee te tellen die contacten hebben met
residentiële zorggebruikers. Dit omvat naast de personen contractueel verbonden aan uw
voorziening, ook alle zelfstandigen en externe personeelsleden.
Omdat er momenteel onvoldoende gegevens zijn over de werkzaamheid en veiligheid van de vaccins
bij minderjarigen, zal de vaccinatie enkel mogelijk zijn voor + 18-jarige zorggebruikers en
medewerkers. Men moet effectief 18 jaar zijn op het moment van bestelling van de vaccins.
De beroepsbeoefenaars die werkzaam zijn op meerdere campussen worden slechts toegewezen aan 1
campus!
Ambulante en mobiele medewerkers en medewerkers van dagcentra die in contact komen met
residentiële zorggebruikers moeten mee opgenomen worden in de tellingen.
Zorggebruikers, medewerkers en stagiairs mogen enkel meegerekend worden indien gegarandeerd
kan worden dat ze ook aanwezig kunnen zijn in de voorziening voor hun tweede vaccinatie na 21
dagen.
Medewerkers worden opgevraagd per groep (bv. vrijwilligers, geregistreerde mantelzorgers,…), maar
we hebben nog geen zekerheid dat voor elke groep vaccins geleverd zullen worden.
Is er voldoende medisch geschoold personeel beschikbaar om in te schakelen op het moment van
de vaccinatie? (NB. een vaccinatieteam bestaat uit een arts en 2 verpleegkundigen)
a. Arts (JA/NEEN) - Mag ook een externe arts zijn.
b. 2 verpleegkundigen (JA/NEEN) - Mogen externe verpleegkundigen zijn.

●

Is er een koelkast met temperatuurmonitoring beschikbaar in de voorziening om de vaccins veilig
te bewaren, bij voorkeur een recent en betrouwbaar model? (vaccins moeten tussen 2 - 8 °C
bewaard worden) (JA/NEEN)

�

De Vlaamse overheid voorziet niet in de aankoop van deze koelkast. Het is de bedoeling dat de
voorziening hier zelf voor zorgt.

●

Zijn de volgende materialen beschikbaar in uw voorziening?
a.
b.
c.
d.

naaldcontainer (JA/NEEN)
alcohol-swab (ter ontsmetting van flacon) (JA/NEEN)
nierbekken (JA/NEEN)
pleisters en ander verzorgingsmateriaal (bv. niet-steriele kompressen) (JA/NEEN)

VRAGEN M.B.T. DE VOORZIENINGEN
●

Locatie vaccinatie
a. Adres(sen) van de locatie(s) waar de vaccinatie zal doorgaan.
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b. Per locatie het totaal aantal te vaccineren zorggebruikers en eventueel totaal aantal te vaccineren
medewerkers
c. Kunnen de zorggebruikers zich voor de vaccinatie verplaatsen naar een andere locatie? (JA/NEEN)
d. Zo ja, zijn er voldoende transportmogelijkheden beschikbaar om deze verplaatsingen op een
veilige manier te organiseren? (jA/NEEN)
�

�

�

●

Indien uw voorziening op meerdere locaties werkzaam is, dan is het belangrijk om per locatie een zo
volledig mogelijk overzicht te bezorgen van het aantal te vaccineren medewerkers en/of
zorggebruikers. Om de logistieke uitrol haalbaar te maken, is het van belang dat u intern bekijkt om
de vaccinaties zoveel mogelijk te groeperen, en dan het aantal te vaccineren personen voor deze ene
locatie door te geven. Het is mogelijk dat men zich naar een andere locatie zal moeten verplaatsen
van eenzelfde voorziening. Zo krijgen we ook een zicht op het aantal vaccinatielocaties en hun
schaalgrootte.
Er is geen garantie dat alle kleinschalige locaties apart zullen bevoorraad worden. Kleinere
voorzieningen die geen zicht hebben op de mogelijkheid om aan te sluiten bij een andere locatie,
vullen de bevraging in volgens grootte van hun locatie. Voor kleine locaties zal in de uitrol van de
vaccinatiestrategie waarschijnlijk een oplossing gezocht worden zodat deze kunnen aansluiten bij een
locatie in de buurt. U kan desgevallend al voorbereidende afspraken maken met een grotere
voorziening in de buurt. We willen aan de voorzieningen die in dit kader gecontacteerd worden door
kleinere voorzieningen enige solidariteit vragen en de mogelijkheid om hen mee te nemen tijdens hun
vaccinatiemoment grondig te overwegen.
We vragen specifiek het adres op waarop de vaccins geleverd zullen kunnen worden. Het leveradres
moet dus hetzelfde zijn als het adres waarop de vaccinaties georganiseerd zullen kunnen worden.
Vragen met betrekking tot een vaccinatiecoördinator (voor praktische organisatie, hoeft niet
noodzakelijk een arts te zijn)
a. Naam
b. Telefoonnummer (+ waar mogelijk ook GSM)
c. E-mail

�

Een vaccinatiecoördinator wordt voorzien op het niveau van de voorziening en niet per aparte locatie.

In een latere fase zal er een meer gedetailleerde vragenlijst worden bezorgd die effectief gebruikt zal worden
om de bestellingen van de vaccins te kunnen plaatsen. Via de huidige bevraging wenst Zorg en Gezondheid
een eerste inschatting te maken van het benodigde aantal COVID-vaccins. Deze bevraging is GEEN bestelling.
In afwachting van de eigenlijke bestelling (termijn wordt nog meegedeeld) kunt u als voorziening al de nodige
voorbereidingen treffen. Het wordt sterk aanbevolen om nu te starten met het opmaken van een correct
overzicht van zorggebruikers en personeelsleden die willen gevaccineerd worden. Op die manier kunt u bij
oproep tot bestelling snel en correct het benodigde aantal COVID-vaccins doorgeven.
We merken dat er vanuit de verschillende voorzieningen steeds meer concrete vragen komen over de
vaccinatiestrategie. Voorlopig vragen we jullie daarin nog even om geduld. De vaccinatiestrategie wordt nog
verder uitgetekend. Op korte termijn zult u bijkomende informatie ontvangen. Er zal ook nog een draaiboek
ter beschikking gesteld worden.

3

Alle veiligheidschecks worden doorlopen die bij andere vaccins of geneesmiddelen van toepassing zijn. Op de
website www.laatjevaccineren.be vindt u nu al antwoorden op een aantal veel gestelde vragen over COVIDvaccins, o.a. over de veiligheid en snelheid van ontwikkeling. Die website wordt steeds verder aangevuld met
dergelijke informatie en met campagnemateriaal, waarmee u op uw beurt vragen of bezorgdheden kan
beantwoorden.

Als er nu al vragen zijn over deze bevraging, dan kunt u terecht bij de collega’s via het e-mailadres
vaccinatie@vaph.be.
We danken u alvast voor uw medewerking.

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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