NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2021
Lancering Sta-ik-op-de-lijst
Vlaanderen heeft een tool ontwikkeld waarmee zorgprofessionals kunnen nakijken of ze op de
uitnodigingenlijst om gevaccineerd te worden staan.
De lijst is reeds volledig voor de eerste groep, waaronder de thuisverpleegkundigen.
Sta ik op de lijst?: https://extern.departementwvg.be/StaIkOpDeLijst/

Start Limburgse Vaccinatie Centra
Maandag werden in het vaccinatiecentrum op be-MINE de eerste spuitjes gezet bij een aantal mensen uit
de zorgsector. Beringen kreeg zo de symbolische primeur voor de Vlaamse vaccinatiecentra die momenteel
uitgerold worden om onze bevolking te vaccineren tegen Covid-19. Een welgemeende dankjewel aan alle
helpende handen en ook iedereen die zich als vrijwilliger heeft opgegeven. Samen zetten we nu enkele
belangrijke stappen naar een nieuwe, coronavrije wereld. We zijn er klaar voor!”

Het overzicht van de coördinerende verpleegkundigen

Informatieve websites
We herinneren jullie er graag aan dat correcte actuele informatie op de volgende sites kan worden
teruggevonden:
Agentschap Zorg en Gezondheid
Sciensano
info-coronavirus.be
Lees hier de laatste nieuwsbrief van het agentschap Zorg en Gezondheid
Informatie taskforce
Laatjevaccineren.be
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Kandidaat vaccinatoren: extra informatie
•

Er gaat gewerkt worden met blokken van 4 uren.
Ieder vaccinatiecentrum bepaalt deze invulling zelf.
Bv: Beringen en Leopoldsburg = weekdagen van 12u tot 16u en van 17u tot 21u en weekenden
van 9u tot 13u en van 14u tot 18u.

•

De thuisverpleegkundigen zullen ingezet worden voor: vaccineren, medische intake en de
vaccinatie registreren.

•

De thuisverpleegkundigen mogen zelf kiezen waar en wanneer men kan helpen. Afhankelijk van
hun eigen rondes. Een bevraging zal iedere week gebeuren.

•

Men verwacht wel minstens enkele “werkblokken” per maand.

•

De start is bijna overal volgende week. De eerste 2- 3 weken enkel voor regionale zorgverleners.
In de loop van maart worden de 65+ uitgenodigd. Tenminste als er voldoende vaccins
beschikbaar zijn.



Momenteel zijn er enkel Astra Zeneca vaccins beschikbaar. Men kan niet KIEZEN welk vaccin!!!
Aangezien Europa nog geen volledige goedkeuring gaf worden enkel zorgverleners – 55
gevaccineerd.

•

Verzekering via BA Amma en ieder centrum sluit ook een BA verzekering af.

•

Iedere verpleegkundige die komt vaccineren zal in het vaccinatiecentrum zelf gevaccineerd
worden.

•

Een 2de vaccin volgt x dagen later. Oproepingsmail / brief volgt!

•

De overheid zal zorgen voor beschermingsmaterialen.

•

Van de verpleegkundigen wordt wel verwacht dat zij een verpleegschort dragen en hun
veiligheidsbril of face shield meebrengen.

•

Van de patiënten wordt gevraagd zich niet aan te melden als zij symptomen hebben of in contact
geweest zijn met…

•

De volgorde van vaccineren vindt u op de nieuwswebsites. De bewoners worden uitgenodigd per
brief.

•

Er zal permanent een apotheker en een arts aanwezig zijn.

•

Het bedrag van de vergoeding = 47.25 euro bruto per uur.
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Wist je dat…. (Bron: UHasselt, professoren Stinissen, van der Hilst en Hens)
•

Welke soort vaccins zijn er?
- Moderna en Pfizer bevatten een stukje genetische informatie van het virus. Als reactie hierop
maakt het lichaam antistoffen en afweercellen aan.
- AstraZeneca is een vectorvaccin. Aan een onschuldig verkoudheidsvirus wordt een klein stukje
genetische code toegevoegd.
- Er zit geen gelatine of kippeneiwit in deze vaccins. Ook geen penicilline.
- Daarom is de kans op een allergische reactie 5 op 1 miljoen.



Mogelijke nevenwerkingen?
- Lokale reactie op de prikplaats. Zwelling, roodheid en pijn.
- Sommige mensen hebben ook wat koorts, vermoeidheid, hoofdpijn en misselijkheid.
- Geen enkel vaccin kan zorgen voor een auto immuunreactie.
- Deze vaccins zijn niet schadelijk voor de vruchtbaarheid.



Mogelijke nevenwerkingen op lange termijn?
- Is zo goed als uitgesloten: het vaccin is een vrij stabiele molecule die snel terug uit het lichaam
verdwijnt.
- Het enige dat overblijft is een goede afweerreactie.
- Het risico weegt trouwens niet op tegen de risico’s van Corona.

•

Kan ik kiezen welk vaccin? En wanneer kom ik aan de beurt?
- Nee dat kan je niet. Er is ook geen enkele reden om te twijfelen. Wie weigert komt achteraan op
de lijst.
- Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid bepaalt de volgorde.
- Eerst komen al de zorgverleners uit de eerste lijn aan de beurt. Daarna de 65+.
- Als je op die dag niet kan? Er wordt sterk op aangedrongen om de data te respecteren
(werknemers krijgen hier zelfs verlof voor). Je kan ook niet wisselen van vaccinatiecentrum.

•

Welke bescherming biedt het vaccin?
- De bedoeling van de vaccins is om ziekte te voorkomen. Het is zeker dat deze vaccins
voorkomen dat we ernstig ziek worden.
- Je bent niet meteen beschermd. Er moeten afweerstoffen aangemaakt worden. Na 10 dagen
zien we de eerste reacties. Pas na een aantal weken ben je optimaal beschermd.
- Het tweede vaccin versterkt de bescherming en zorgt vooral voor een langere bescherming.
- In de toekomst gaan we meer dan waarschijnlijk nog een prik nodig hebben. Omwille van de
mutaties van het virus.
- We zien 60 tot 70% doeltreffendheid in het voorkomen van het verspreiden van het virus. Je
moet je dus nog aan de coronamaatregelen houden!
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