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Rapportage in functie van vaccinatieteller
Momenteel worden de bewoners en personeelsleden van de zorgaanbieders van het VAPH die instaan voor
collectieve woonondersteuning, gevaccineerd. Gezien het belang van deze vaccinatiecampagne in de strijd
tegen het coronavirus willen we op vraag van de taskforce de voortgang wekelijks in kaart te brengen.
Daarvoor vragen we aan de zorgaanbieders van het VAPH om te rapporteren over het aantal mensen dat al
gevaccineerd werd. Ook vragen we hoeveel bewoners (of hun wettelijk vertegenwoordigers) en
personeelsleden ervoor gekozen hebben om zich niet te laten vaccineren.

U vult de bevraging wekelijks in op donderdag voor 17 u, als er in de voorbije week vaccinaties geweest zijn
in het kader van de vaccinatiecampagne bij de collectiviteiten. Dit gebeurt via een gestandaardiseerde
vragenlijst in googleforms. Uw vaccinatie-aanspreekpunt heeft daarvoor via mail een gepersonaliseerde link
van het VAPH gekregen. Na een tweede vaccinatieronde (nieuwe vestigingsplaats of tweede dosis) gebruikt u
dezelfde link om de aangepaste gegevens door te geven. Wat niet gewijzigd is, laat u dan ongewijzigd staan.

Het invullen van de vaccinatiegraad via de Google Forms is GEEN VERVANGING van de verplichte registratie
in Vaccinnet.
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Deze vragenlijst is dezelfde als de vragenlijst die ook in de andere Vlaamse sectoren wordt gebruikt, zodat de
cijfers van het VAPH kunnen vergeleken worden met bijvoorbeeld de cijfers van de woonzorgcentra ...
De resultaten van de bevraging worden weergegeven op de website: www.laatjevaccineren.be.
Als bijlage vindt u de vragen die in de vragenlijst beantwoord moeten worden.

We zijn er ons van bewust dat het invullen van deze vragenlijst nogmaals bijkomende inspanningen vraagt,
waarvoor ons hartelijke dank. Deze gegevens kunnen ons onder meer helpen om een risico-inschatting te
doen bij voorstellen tot versoepeling van de maatregelen. We zijn ervan overtuigd dat deze
vaccinatiecampagne een belangrijke stap is om het einde van de crisis dichterbij te brengen.

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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Bijlage
●
●
●

SE-nummer
Tijdstempel
Naam voorziening

●
●

Is uw voorziening reeds gestart met het vaccineren van gebruikers?
Totaal aantal gebruikers dat een eerste (gedeeltelijke) dosis van een Covid-19-vaccin (1/2) gekregen
heeft op dit moment (alleen voor vaccinatieregimes met 2 dosissen)?
Totaal aantal gebruikers dat op dit moment het volledige vaccinatieschema (1/1 of 2/2 dosissen) van
een Covid-19-vaccin gekregen heeft?
Totaal aantal gebruikers dat op dit moment geen Covid-19-vaccinatie gekregen heeft?
Totaal aantal zorggebruikers die de vaccinatie weigerde (persoon zelf of de wettelijke voogd)?

●
●
●
●
●
●
●
●

Is uw voorziening reeds gestart met het vaccineren van personeelsleden?
Totaal aantal personeelsleden dat een eerste (gedeeltelijke) dosis van een Covid-19-vaccin (1/2)
gekregen heeft op dit moment (alleen voor vaccinatieregimes met 2 dosissen)?
Totaal aantal personeelsleden dat op dit moment het volledige vaccinatieschema (1/1 of 2/2
dosissen) van een Covid-19-vaccin gekregen heeft?
Totaal aantal personeelsleden dat op dit moment geen Covid-19-vaccinatie gekregen heeft?
Totaal aantal personeelsleden die de vaccinatie weigerde?

Ter verduidelijking:
Eerste dosis = slechts één van de twee dosissen van een COVID-19 vaccin is aan de zorggebruiker of
medewerker gegeven. Het aantal zorggebruikers of medewerkers dat het volledige vaccinatieschema heeft
gekregen (2/2 dosissen) mag hier niet in worden opgenomen.
Volledige vaccinatieschema = de zorggebruiker of medewerker ontving alle vereiste dosissen (2/2) van een
COVID-19 vaccin.
Weigering = de zorggebruiker (of de wettelijke voogd) of de medewerker weigerde actief het vaccin.
Hierbij zijn nog een aantal aandachtspunten belangrijk:
Enkel zorggebruikers en medewerkers van de voorziening die tijdens beide momenten gevaccineerd
worden, moeten mee opgeteld worden. Zorgprofessionals uit de eerste lijn die in uw voorziening
gevaccineerd worden met de restdosissen, moeten niet meegeteld worden.
Voor een voorziening waar zowel een ambulante als een residentiële werking zijn, kunnen enkel
maar die medewerkers (en zorggebruikers) mee opgeteld worden die binnen de vaccinatiestrategie
van de collectiviteiten werden gevaccineerd.
Indien er tussen beide vaccinatiemomenten geen wijzigingen zijn, moet deze bevraging niet wekelijks
ingevuld worden. De registratie blijft dan beperkt tot de week van beide vaccinatiemomenten.
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