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Vaccinatieplanning WZC
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Datum vaccin

Overzicht geplande vaccins

1ste vaccin bewoners 1ste vaccin personeel 2e vaccin bewoners 2e vaccin personeel

= 99,38%

= 97,62%
= 88,70%

= 52,24%



Stand van zaken – Woonzorgcentra 
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Weigeringen WZC



Stand van zaken – Collectieve zorgvoorzieningen
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1ste dosissen gepland 

Geplande collectiviteiten
VAPH-residenties al dan niet met eigen vaccinatieteam 

Rijlabels Aantal Totaal Vaccins Bew & Pers
15/02/2021 - 21/02/2021 76 13600
22/02/2021 - 28/02/2021 150 23814
1/03/2021 - 7/03/2021 41 7105
8/03/2021 - 14/03/2021 3 696
Eindtotaal 270 45215



Ziekenhuizen - Moderna
• Ziekenhuizen met IZ en spoed

Week 25/1: 6.200 dosissen (eerste dosis) 
Week 1/2: 3750 eerste dosis 9950 tweede dosis (bijgesteld door wijzigende 

quota)
Week 15/2: mogelijk quota 51.000 dosissen, levering later en bijgesteld (-

50%!)

Mogelijke planning: 15/2: Uitbreiden naar alle ziekenhuizen (ook zonder IZ 
en spoed) + Revalidatieziekenhuizen (15/2) + psychiatrische ziekenhuizen 
(22/2)

Nieuw voorstel ziekenhuizen 
Vandaag voorgesteld (12/2)

AstraZeneca naar alle ‘modernaziekenhuizen’ = 12.500 dosissen voor 
A personeel

Pfizer in Hubs verdelen over A personeel alle ‘modernaziekenhuizen’
•Via Medista 
•Of ter plaatse 

Vanaf maandag 15/2 geoperationaliseerd 
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Ziekenhuizen - Pfizer

13 Pfizer ‘Hubziekenhuizen/ziekenhuiscampussen’ blijven 
‘Pfizer-ziekenhuis’

Cf. vorige slide 

Zullen verder een rol spelen distributie vaccins naar 
collectiviteiten maar ook later naar vaccinatie-centra
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vaccinatiegraad AZ (Pfizer en Moderna) –
week 8/2



Zorgprofessionals – Eerste Lijn

Lijst met 'Zorgberoepen in scope' en prioritering 
gepubliceerd op (link)

Starten met zorgprofessionals in vaccinatiecentra (18-55 jaar) 
met AstraZeneca vanaf 15/2

Ca. 11.000 personen uit EL al gevaccineerd

Afspraken met VAPH-voorzieningen in de maak

Afspraken met Pfizerhubziekenhuizen volgende week
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https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie-van-zorgprofessionals-eerste-lijn


Vaccinatiecentra
• Start vaccinatieweek (15/02)
• Begeleiding van de 95 centra

• Allocatie -> belevering 
• Ten laatste op 18/02

• ‘Go-Live’ - intensieve ‘hands-on’ begeleiding
• Dry-Run Izegem (08/02) & Beringen (12/02)

• Belang briefing/opleiding medewerkers
• Timing klopt: 20 vaccinaties per uur = realistisch
• Kwetsbare personen hebben impact op de timing, 

ongeacht opstelling en flow in het 
vaccinatiecentrum

• Aansturing team is belangrijk -> 40% van de team 
bestaat bij shiftwisseling uit ervaren mensen
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Communicatie
• Vernieuwde website 
• Brieven gevalideerd – worden vanaf maandag verstuurd
• Vaccinatiecentra: 

• Deze + volgende week focus op opleidingen
• 18/2 webinar

• Wekelijks overleg met D5-verantwoordelijken provincies
• Doelgroepencommunicatie: aparte werkgroep bij ABB (gelijke kansen).

Zij bezorgen voorstel voor integratie info in onze website.
• Apart overleg met Jeugd en Onderwijs na krokusvakantie
• Volgende werkgroep communicatie week na krokusvakantie – thema: 

communicatie naar risicogroepen
• Uit barometer (UA): 84% zal zich waarschijnlijk of zeker laten 

vaccineren. Twijfel vnl. omwille van veiligheid specifiek vaccin. Reden 
voor vaccinatie = niet ziek worden (ouderen meer pro).
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https://www.laatjevaccineren.be/opleidingsmateriaal-voor-een-vlotte-werking-van-een-vaccinatiecentrum


Vragen?
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