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voormalige diensten zelfstandig wonen: procedure - UPDATE
01/04/2021

Geachte mijnheer of mevrouw,
Bij de fasering van de vaccinatie werd beslist dat in eerste instantie zorggebruikers en personeelsleden in
collectiviteiten, zorgprofessionals en het ziekenhuispersoneel gevaccineerd worden. In de tweede fase
komen 65-plussers, risicopatiënten en essentiële beroepen in aanmerking voor vaccinatie. Tot slot zal de
vaccinatie voor de algemene bevolking van start gaan.
Gebruikers binnen de dagcentra voor personen met een handicap nemen binnen de algemene bevolking een
specifieke plaats in. Verplaatsing naar het vaccinatiecentrum is door de handicap dikwijls niet
vanzelfsprekend, soms door bijkomende gedragsstoornissen. Veel van de gebruikers hebben onderliggende
medische problemen en zijn dus erg kwetsbaar bij besmetting. Mee om die reden durven sommige ouders
hun kinderen al maandenlang niet meer laten deelnemen, hetgeen op een zware belasting zorgt bij de
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mantelzorgers, die dikwijls ook al bejaard zijn. Ook voor de gebruikers van de voormalige diensten
zelfstandig wonen geldt dat ze een erg kwetsbare groep zijn, met veel interacties met zorgpersoneel.
Daarom werd een regeling uitgewerkt waardoor de gebruikers binnen het dagcentrum via groepsvaccinatie
kunnen gevaccineerd worden. Hetzelfde geldt voor de vaccinatie van de gebruikers binnen de voormalige
diensten voor zelfstandig wonen. Let op, met voormalige diensten voor zelfstandig wonen worden die
diensten bedoeld die voorafgaand aan de overstap naar FAM een erkenning zelfstandig wonen hadden
volgens het Besluit de Vlaamse Executieve van 31 juli 1990 houdende de vaststelling van de
erkenningsvoorwaarden, de werkings- en subsidiëringsmodaliteiten voor diensten voor zelfstandig wonen
van gehandicapte personen zoals bedoeld in artikel 3, par. 1bis, van het koninklijk besluit nr. 81 van 10
november 1967 tot instelling van een Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor
gehandicapten. Vergunde zorgaanbieders die nu enige vorm van zelfstandig wonen, begeleid wonen of ADLondersteuning aan huis in hun aanbod hebben maar die erkenning niet hadden, komen niet in aanmerking
voor deze regeling.
Hierbij verduidelijken we dat de procedure ook van toepassing is voor ouderinitiatieven waar gebruikers met
PVB-budget onder een vorm van dagopvang ondersteund worden. Multifunctionele centra (MFC) kunnen
van deze regeling geen gebruik maken.

1. Procedure
De hub-ziekenhuizen hadden enkel een opdracht voor de belevering van residentiële collectiviteiten. Om de
complexe logistieke keten voor levering ter plaatse niet te moeten opzetten voor dikwijls kleine aantallen
binnen de dagcentra en de voormalige diensten voor zelfstandig wonen, werd ervoor gekozen om de
vaccinatieprocedure te laten verlopen via de vaccinatiecentra. Er wordt, alvast op korte termijn, vooral
gevaccineerd met het vaccin van AstraZeneca waarvan 2 dosissen worden toegediend met een interval van
12 weken. U houdt daarmee dus best rekening bij de planning (eventuele verlofperiode in juli en tweede
dosis).
Personen die tijdelijk thuis ondersteund worden maar een individuele dienstverleningsovereenkomst voor
dagondersteuning in een leefgroepwerking hebben, zullen mee gevaccineerd kunnen worden.
We gaan ervan uit dat, gelet op het feit dat bij de vaccinatie van de residentiële collectiviteiten op zich geen
probleem stelde, veel zorgaanbieders zelf een vaccinatieteam kunnen samenstellen dat zal instaan voor de
vaccinatie.
Bij contactname met het vaccinatiecentrum zijn er volgende mogelijkheden voor vaccinatie:
1) met een eigen vaccinatieteam (minstens een arts, al dan niet bijgestaan door één of twee
verpleegkundigen). De arts neemt contact op met het vaccinatiecentrum (via de populatiemanager)
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om verdere afspraken te maken wanneer u vaccins kunt afhalen. Hier kan meteen een tweede
afhaalmoment worden afgesproken.
2) met een mobiele equipe van het vaccinatiecentrum. Deze optie is afhankelijk van de timing en
capaciteit van die teams. Bij de vraag naar een mobiel team neemt de arts of de directie rechtstreeks
contact op met de populatiemanager van het vaccinatiecentrum.
Voor één of enkele dosissen kan de vaccinatie via een huisarts gebeuren. Ook dan zijn de vaccins af te halen
bij het vaccinatiecentrum.
Er zijn voor deze procedure geen bijkomende vaccins geleverd aan de vaccinatiecentra. Het is dus aan het
vaccinatiecentrum om daar binnen hun voorraad en andere prioriteringen ruimte voor te voorzien. Het is het
adres van het dagcentrum of de dienst zelfstandig wonen (effectieve inplantingsplaats; niet administratief
adres) dat bepalend is voor welk vaccinatiecentrum betrokken kan worden. De verblijf- of woonplaats van de
gebruiker is daarbij niet van belang. Informeer uw gebruikers ook over het feit dat, als hun vaccinatie via het
dagcentrum of de dienst zelfstandig wonen gepland is of reeds doorgegaan is, ze een eventueel andere
uitnodiging van het vaccinatiecentrum actief moeten weigeren, zodat voor hen niet onnodig vaccins
gereserveerd blijven.
De contactgegevens van de eerstelijnszone vindt u via https://www.eerstelijnszone.be/home.
De contactgegevens van de vaccinatiecentra vindt u op laatjevaccineren.be. Vraag naar de populatiemanager
zodat u kunt doorverbonden worden.
Met het oog op zo snel mogelijke vaccinatie en om de belasting voor de mobiele teams zo laag mogelijk te
houden, wordt aangeraden om wanneer het mogelijk is, zelf een vaccinatieteam te voorzien.
Binnen de vaccinatiecentra zal de groepsvaccinatie van de gebruikers van het dagcentrum en voormalige
diensten zelfstandig wonen een prioriteit zijn, dit na de residentiële collectiviteiten. De eerste
vaccinatiemomenten kunnen normaal gezien ingepland worden in april. De precieze timing kan per
vaccinatiecentrum verschillend zijn.
Als er gebruikers zijn binnen uw dagondersteuning die voorafgaand aan de vaccinatie binnen de
dagondersteuning een individuele uitnodiging krijgen om zich aan te bieden in het vaccinatiecentrum, dan
moeten zij deze afspraak afmelden als ‘ik ben reeds gevaccineerd’ om te vermijden dat er voor hen twee
keer een vaccin wordt gereserveerd. De manier waarop dat moet gebeuren is in de individuele uitnodiging
vermeld.
We willen er ook op wijzen dat er strikte modaliteiten gelden voor het vervoer, de bewaring en het
toedienen van het vaccin. De farmaceutische expert in het vaccinatiecentrum zal bij het afhalen van de
vaccins de correcte informatie verstrekken in verband met vervoer, bewaring enz.
Uit diverse reacties van voorzieningen blijkt dat de vaccinatiecentra nog niet allemaal voldoende op de
hoogte zijn van de verwachtingen die aan hen gesteld worden ten aanzien van de dagopvang en voormalige
diensten voor zelfstandig wonen. Dat is te verklaren door het feit dat de vaccinatiecentra zich nu focussen op
de prioritaire collectiviteiten (residentiële VAPH, GAW en kloostergemeenschappen). Het Agentschap Zorg en
Gezondheid zal hen in de loop van deze week breed informeren. Daarnaast zullen de vaccinatiecentra de
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gegevens doorkrijgen van de dagcentra en voormalige diensten zelfstandig wonen waar zij moeten voor
instaan.
Op die manier hopen we dat de wederzijdse verwachtingen scherpgesteld zijn en dat binnen de gestelde
prioriteiten de dagcentra en voormalige diensten zelfstandig wonen efficiënt kunnen gevaccineerd worden.

2. Personeel dagondersteuning en voormalige diensten
zelfstandig wonen
De hierboven geschetste procedure is enkel van toepassing op de gebruikers van de dagondersteuning voor
volwassenen, niet voor personeel. Het is evenmin toegestaan vrijwilligers en andere personen mee aan te
melden.
Wat het personeel betreft: het personeel dat niet werd meegenomen bij de vaccinatie van de residentiële
collectiviteit, hebt u al kunnen doorgeven bij de oplijsting van de zorgprofessionals voor zoverre zij
rechtstreekse zorgcontacten hebben. Ondertussen werden die gegevens door het VAPH bezorgd aan Zorg en
Gezondheid. Zij zullen hoe dan ook een uitnodiging krijgen vanuit het vaccinatiecentrum. Personeel van de
dagondersteuning en de voormalige diensten zelfstandig wonen zonder zorgcontacten zullen gevaccineerd
kunnen worden samen met de algemene bevolking.
Ondertussen werd er een nieuwe procedure ontwikkeld voor nieuwe personeelsleden met directe
zorgcontacten. Die personeelsleden kunnen door een verantwoordelijke van de voorziening geregistreerd
worden via https://zorg-en-gezondheid.be/registratie-voor-de-vaccinatie-van-medewerkers-incollectiviteiten.

3. Informatie over het vaccin en sensibilisering
Het vaccin is voldoende veilig voor de doelgroepen die opgenomen zijn in de vaccinatiestrategie. Om zo snel
mogelijk opnieuw te kunnen werken zoals vroeger, vóór corona, is het belangrijk dat zoveel mogelijk
gebruikers en personeelsleden zich laten vaccineren. Dat is ook in het belang van de gezondheid van de hele
bevolking. Het VAPH roept daarom nogmaals de directies op om zoveel mogelijk te sensibiliseren over de
COVID-19- vaccinaties. Dat kan ook als het op dit moment nog onduidelijk is of uw voorziening opgenomen is
in deze eerste fase van de vaccinatiestrategie.
Momenteel is er campagnemateriaal beschikbaar op www.laatjevaccineren.be/campagnecovid-19vaccinatie.
●
●

Affiches en folders kunnen besteld worden bij het logo in uw buurt.
U kunt affiches zelf aanpassen met eigen beeldmateriaal.
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●
●
●

U vindt op de site ook materiaal in eenvoudig Nederlands en in beeldtaal.
U vindt op de website ook nog fiches rond fouten en feiten over het vaccin en twijfels bij personeel.
Er is ook een facebookpagina ‘laatjevaccineren’ die in de communicatie gebruikt kan worden.

Tot slot is in het kader van sensibilisering correcte informatie rond het vaccin van belang. Op de volgende
websites vindt u meer informatie en antwoorden op een aantal veelgestelde vragen over COVID-19-vaccins:
●
●

https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatie-tegen-covid-19-vraag-en-antwoord
www.gezondheidenwetenschap.be/dossiers/vaccinatie

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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