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Bijkomende informatie doelgroep vaccinatiestrategie collectieve
voorzieningen
Ondertussen zijn we in Vlaanderen al een aantal weken bezig met het vaccineren van de bewoners
en personeelsleden in de woonzorgcentra en sinds kort zijn we daarnaast gestart met de vaccinatie
van zorgprofessionals in de ziekenhuizen. Vanaf de week van 15 februari zal ook de vaccinatie in de
collectiviteiten van start gaan.
U heeft allen op vrijdag 5 februari een bevraging gekregen om de locaties en de exacte aantallen
vaccins door te geven. In die bevraging werd aangegeven dat de aantallen voor dagcentra en
diensten zelfstandig wonen een voorwaardelijke bestelling betroffen.
Belangrijk: De taskforce heeft ondertussen besloten dat de focus van de vaccinatiefase voor
collectieve voorzieningen momenteel ligt op residentiële voorzieningen en personeel dat contact
heeft met residentiële gebruikers.
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Zoals eerder aangegegeven komt al het personeel van de dagcentra, de diensten zelfstandig wonen
en mobiel en ambulant personeel dat in aanraking kan komen met residentiële bewoners door dat
ze bijvoorbeeld een gebouw delen, nog steeds in aanmerking om gevaccineerd te worden in deze
fase. Al het overige personeel zal nu niet mee gevaccineerd worden. Personeelsleden met
zorgcontacten die door de vaccinatiefase voor collectiviteiten niet gecapteerd worden, kunnen mee
gevaccineerd worden in de fase voor zorgprofessionals via de vaccinatiecentra. Hiervoor volgt op
korte termijn een aparte bevraging.
De gebruikers van dagcentra, personen die ondersteuning krijgen voor zelfstandig wonen en
gebruik maken van mobiele en ambulante diensten die niet residentieel verblijven, zullen
momenteel niet mee gevaccineerd worden in de collectiviteiten. De taskforce bekijkt nog hoe deze
personen het best bereikt kunnen worden voor vaccinatie. Dit kan via de vaccinatiestrategie voor de
algemene bevolking of via een alternatieve oplossing.

Ter verduidelijking wordt hieronder nog even samengevat wie er momenteel in de fase voor
collectieve voorzieningen die focust op residentiële VAPH-voorzieningen wordt meegenomen om
te vaccineren vanaf 15 februari.
1.1 Komen in aanmerking voor vaccinatie in deze fase

Personeel
● Alle contractuele medewerkers en zelfstandigen die structureel deel
uitmaken van de personeelsequipe van de residentiële werking (zie
verder bij wie niet in aanmerking komt)
● Dit betreft al het personeel: zorgpersoneel, logistiek personeel,
administratief personeel ...
● (Langdurig) afwezig personeel
● Jobstudenten en stagiairs (+16 jaar). Gezien stagiairs in contact
komen met de meest kwetsbare groepen, mogelijk in verschillende
sectoren, werd beslist dat zij reeds vanaf 16 jaar in aanmerking
komen voor vaccinatie met het Comirnaty-vaccin van de firma
PfizerBioNTech.
● Personeel van de GES+-werking van het agentschap Opgroeien mag
meegeteld worden bij de gegevens van de VAPH-voorziening,
uiteraard in zoverre de rest van de werking van het MFC onder het
VAPH valt.
● Medewerkers van fysiek gelieerde diensten: ambulante en mobiele
medewerkers en medewerkers van dagcentra die in contact komen
met residentiële zorggebruikers
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● Iedereen van bovenstaande categorieën dient op beide
vaccinatiemomenten aanwezig te kunnen zijn;
Bewoners
● Alle residentiële bewoners die de leeftijd 18 jaar hebben op het
moment van vaccinatie en op beide vaccinatiemomenten aanwezig
kunnen zijn.
● Personen met een individuele dienstverleningsovereenkomst voor
woonondersteuning in een leefgroepwerking. Het gaat dus enkel om
personen die verblijven in leefgroepverband en niet om personen
die individueel wonen.
● Personen die tijdelijk thuis verblijven, maar een individuele
dienstverleningsovereenkomst voor woonondersteuning in een
leefgroepwerking hebben, mogen mee gevaccineerd worden. Ze
moeten wel op de twee vaccinatiemomenten aanwezig kunnen zijn.
● Personen in kortverlijf of verblijf via RTH die aan bovenstaande
bepaling voldoen.
● +18-jarigen van de GES+-werking van het agentschap Opgroeien
mogen meegeteld worden bij de gegevens van de VAPHvoorziening, uiteraard in zoverre de rest van de werking van het
MFC onder het VAPH valt.

1.2. Komen NIET in aanmerking voor vaccinatie in deze fase
Personeel
● Personeel van dagcentra, voormalige diensten zelfstandig wonen
en mobiel en ambulant personeel dat niet in contact kan komen
met residentiële bewoners (die personeelsleden moeten apart
geregistreerd worden, zie verder)
● Externe medewerkers (bv. thuisverpleegkundigen) die geregeld in
de voorziening komen maar geen onderdeel uitmaken van de
personeelsequipe
● Onderwijspersoneel mag niet meegeteld worden, ook al komen
deze ook in aanraking met personen die residentieel verblijven.
● Vrijwilligers en mantelzorgers, ongeacht hoe vaak ze in de
voorziening langskomen
● Personen die niet op beide momenten aanwezig kunnen zijn
● Personen die aangeven niet gevaccineerd te willen worden
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Bewoners

●
●
●
●

Alle personen jonger dan 18 jaar op het moment van vaccineren
Personen die niet op beide momenten aanwezig kunnen zijn
Alle personen die niet verblijven in de voorziening
Personen die niet in leefgroepverband verblijven, zoals het
individueel verblijven in een studio, appartement of woning
● Personen waarvoor geen toestemming verkregen werd

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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