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Voor we starten

De inhoud van deze presentatie is in continue evolutie

Wekelijks wordt een update / stand van zaken gegeven via 
webinar

Donderdag om 16u

Vragen kunnen gesteld worden via:
vaccinatiecentra@vlaanderen.be
terugkoppeling vragen via frequente webinars

Presentatie en webinar ter beschikking op:
www.laatjevaccineren.be



Agenda
Welkomstwoord

Minister Beke
Minister Somers

Kort uitzoomen naar groter kader

Principes van vaccinatiestrategie en vaccinatiecentra

Voorstelling blauwdruk vaccinatiecentrum

Handvaten - ondersteuning

Vragen uit de vorige webinars



Welkomst-
woord
Ministers
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Principes vaccinatiecentra

Dirk Dewolf 
Administrateur-generaal 

Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid
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3 uitgangspunten voor de 
vaccinatiecentra

De vaccinatie zal maximaal gebeuren op collectieve basis.
1 à 2 vaccinatiecentra per eerstelijnszone

Maximaal 120 in Vlaanderen,
Redenen: 

Logistiek
Nabijheid
Efficiëntie

Postcodes worden gekoppeld aan vaccinatiecentrum 
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Vaccinatiecentra
Planning/ sturing wordt gecentraliseerd en gecoördineerd 

door het Agentschap Zorg en Gezondheid
Samenwerking Agentschap Binnenlands Bestuur
Samenwerking met stakeholders via projectgroep

Operationele uitwerking vaccinatiecentra door 
De Zorgraad 
De lokale besturen

Opbouw van de vaccinatiecentra is nog maar het begin
Uitbaten centrum
Personeelsbeleid
Populatiemanagement



Ruimer 
kader
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Strategie en prioritaire 
doelgroepen

Een vaccinatiestrategie i.f.v. prioritaire doelgroepen om het 
sterftecijfer zo snel mogelijk terug te dringen en de overmatige 
druk op het zorgsysteem weg te nemen

Prioritaire doelgroepen bepalen de 3 fases
Fase 1a: Woonzorgcentra, andere voorzieningen* en 
Zorgpersoneel*
Fase 1b: 65-plussers, risicopatiënten en essentiële 
beroepen*

Fase 2: Brede bevolking



Fase 1a Fase 1b Fase 2

Fase 1a
Gecentraliseerde 
vaccinatie, hoge 

prioritering risicogroepen 

Fase 1b
Gecentraliseerde 

vaccinatie, uitbreiding 
prioritaire groepen

Fase 2
Uitbreiding vaccinatie naar  

laag-risicogroepen

Beschikbaar-
heid en 
Eigenschap-
pen vaccin

• Erg beperkte hoeveelheid
• 1 of 2 vaccins
• Multi-dose vials
• Specifieke opslag (diepvries)

• Grotere aantallen
• Meer vaccins
• Multi-dose vials
• Minder complexe opslag (°C)

• Ruime voorraad
• Diverse vaccins
• Multi-dose & single-dose
• Eenvoudige opslag (°C)

Doelgroepen

• Bewoners & personeel WZC en 
andere  voorzieningen

• Zorgprofessionals (1e lijn, 
ziekenhuis…) 

• 65+ ambulant (leeftijdscateg.)
• 45-65 risicopatiënten
• Essentiële maatschappelijke 

en/of economische functies

• Andere risicopatiënten
• Volwassen populatie
(Te definiëren ifv nieuwe 
wetenschappelijke inzichten)

In WZC, ziekenhuis, andere 
voorzieningen 

(ism arbeidsgeneeskundige dienst) 
Toediening

Grootschalige vaccinatiecentra 
ism 1e lijn en lokaal bestuur

Voortzetting 1a en 1b
Andere te ontwikkelen kanalen  
met 1e lijn, bedrijven, scholen,…

Centrale opslag FAGG of 
producent 
specifieke logistiek 
Prioriteit hoog volume hub (ZH)

Centrale opslag
Specifiek en aangepaste logistiek 
(uit bvb. lokaal depot of ZH)

Meer decentrale opslag en 
distributieDistributie



Communicatie

Juridisch

Vaccinnet

Logistiek

Projectstructuur

11

Projectgroep 
woonzorg en 

zorgvoorzieningen

Projectgroep 
zorgprofessionals

Projectgroep 
Brede bevolking

Kerngroep

Belanghebbenden 
overleg Overleg gouverneurs

Vlaamse stuurgroep



13/01/2021 │12

Timing vaccinatie  

 Vermoedelijk vanaf februari: (eventueel concretere timing 
hier)
 Uitnodiging voor personeel dat zal werkzaam zijn in 

het vaccinatiecentrum
 Uitnodiging voor zorgprofessionals

 Vermoedelijk vanaf maart
 Andere doelgroepen

Timing is afhankelijk van toelevering vaccins
Personeel werkzaam in centra snel aanduiden



Principes van 
vaccinatiestrategie
en 
vaccinatiecentra



Algemene principes
Het doel is om zoveel mogelijk Vlamingen te vaccineren in

de verschillende vaccinatiecentra

Er is een gelijke vaccinatietred voor heel Vlaanderen 
(= overal zelfde percentage van de bevolking, het is niet 
omdat je een groot VC hebt, dat je onevenredig meer vaccins 
zal krijgen)

We zetten het vaccin zo snel als mogelijk als het beschikbaar 
is.

De timing van het vaccinatiemoment is gekoppeld aan de 
verschillende doelgroepen en prioritering die het IMC 
vooropstelt
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Algemene principes

De vaccinatiecentra vormen de ruggengraat voor een 
gedecentraliseerd vaccinatiebeleid

Maar, niet iedereen kan naar vaccinatiecentrum komen
Alternatieven worden voorzien
Thuisvaccinatie i.s.m. regulier zorgsysteem
Ondersteund door het vaccinatiecentrum



Thuisvaccinatie - Principes
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• Een thuisvaccinatie is bestemd voor de kwetsbare personen in deze 
maatschappij. 

• Het systeem van thuisvaccinatie zal losgekoppeld 
worden van het centrale uitnodigingssysteem en reservatiesysteem

• Een thuisvaccinatie zal gebeuren aan de hand van een lijst die 
is samengesteld per eerstelijnszone door de 
verschillende zorgactoren

• Ze zullen via hun vertrouwde zorgactor (huisarts, 
thuisverpleegkundige,…) een kans krijgen om zich te laten 
vaccineren in hun vertrouwde thuisomgeving (en/of) 
huisartsenpraktijk.

• Het is de taak van de populatiemanager van de vaccinatiecentra 
om de planning hiervoor op te stellen i.s.m. de betrokken 
zorgactoren



Thuisvaccinatie - Criteria
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De persoon die wenst een beroep te doen op een thuisvaccinatie dient 
aan één van de volgende criteria te voldoen en/of is aangeduid door zijn 
vertrouwde zorgactor:

• Hoge leeftijd
• Bedlegerig
• Rolstoelgebonden
• Patiënten met hulp aan huis (zorg-gerelateerd)
• Dementerende patiënten
• Psychiatrische patiënten
• ...

Thuisvaccinatie wordt opengesteld voor mensen die zich niet kunnen 
verplaatsen naar het vaccinatiecentrum omwille van medische redenen.

Voor de oudere bevolking dient niet altijd een medische redenen 
aanwezig te zijn om door de vertrouwde zorgactor een vaccin toegediend 
te krijgen.

Nadere richtlijnen zullen in de komende weken worden uitgewerkt.
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Plaats van vaccinatie 
In situ:

WZC
collectieve zorgvoorzieningen
ziekenhuis

Zorgprofessionals
Eerstelijnszorgaanbieders 

In vaccinatiecentrum
Eerstelijnszorgaanbieders (van zodra operationeel)
65+,
45-65 co-morbiditeit,
essentiële beroepen
brede bevolking
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Timing oprichting  

15 januari, 13u
• Locatie doorgeven
• vaccinatiecentra@vlaa

nderen.be

1 februari 
• Infrastructuur 

15 februari 
• Stand-by

31 oktober
• Sluiten 

Dry-run
Ook in elk VC

Timing is afhankelijk van toelevering vaccins
Sluiting is afhankelijk van vaccinatiegraad 
bevolking 



Vaccinatiecentra
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Tijdslijn vaccinatie 
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Meest optimistische scenario
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Uitnodiging

Werkt sturend en bevat plaats + datum + uur
Uitnodiging vertrekt centraal maar kan aanvullend ook 
lokaal verstuurd/opgevolgd worden

Vaccinatiemoment
Moet bevestigd worden via centraal reservatiesysteem 
(online/telefoon)
Kan aangepast worden (liefst lokaal of eventueel centraal 
call-centrum)

Enkel met een reservatie zal men zich kunnen vaccineren
Opvolging registratie, zeker voor kwetsbare doelgroepen, 

moet verzekerd zijn
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Uitnodiging

Capaciteit vaccinatiecentrum 
slots openhouden in reservatiesysteem voor wijzigingen

Reservelijst 
Lokale besturen worden geïnformeerd (uitnodigingen en 

bevestigingen)
De reservatie voor de 2de vaccinatie wordt onmiddellijk 

vastgelegd wanneer men de 1ste vaccinatie krijgt
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Vaccinatieplaats

In de uitnodiging wordt aan iedere burger een 
vaccinatieplaats toegewezen 

Vaccinatieplaats = vaccinatiecentrum
Postcode bepaalt vaccinatiecentrum
Basisprincipe: binnen de eerstelijnszone waar burger 
woont
Vast voor vaccinatiemoment 1 en vaccinatiemoment 2

Veranderen van vaccinatieplaats wordt niet toegestaan,
Ook niet tussen de gewesten onderling



Blauwdruk 
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Locatie en grootte 

Gelegen op een toegankelijke locatie
Voldoende parking
Bereikbaar met openbaar vervoer

Indien niet: alternatief te voorzien
Aandacht voor rolstoelgebruikers en andere minder 

mobiele mensen
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Locatie en grootte 
Afhankelijk van beschikbare locaties moet een keuze gemaakt worden

Idealiter 1 grote ruimte, maar flexibiliteit is mogelijk
>1100m²

Starten met 1 à 2 vaccinatielijnen (opbouw = 4 lijn klaarzetten)
Opschalen naar 4

Verdelen van de vaccinatielijnen over de locatie kan
1 vaccinatielijn = 130 m²

Gemeenschappelijke ruimten in te passen in functie van het gebouw



13/01/2021 │29

Functionele vereisten

Social distancing
Ontsmetting

Materiaal
Handen

Mondmaskerplicht 
Goed verluchting van de ruimten
Afzonderlijke in- en uitgang
Sterk netwerk / wifi 
Beveiligd gebouw 



Grondplan
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Materiaal 
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Voorzien door federale overheid

Vaccin

Vaccinatiemateriaal
Naalden
Spuiten

Voorbereiding vaccin
Diluent
Naalden
spuiten



13/01/2021 │34

Voorzien door de Vlaamse 
Overheid

3 medische koelkasten
1 grote voor de voorraad 
1 kleine voor de dagelijkse werking
1 kleine voor het eventueel ontdooien van de 
vaccins

3 medische koelboxen 
voor gekoeld transport van de vaccins voor 
vaccinatie op een andere locatie dan het 
vaccinatiecentrum)
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Voorzien door de Vlaamse 
Overheid
Beschermingsmateriaal 

Dispencer voor het insteken van de handalcoholgel 
voor het ontsmetten van de handen van het breed 
publiek

Handalcoholgel voor breed publiek en personeel
Chirurgische mondmaskers voor het personeel 
Herbruikbare stoffen maskers voor personen die geen 

mondmasker aanhebben
Handschoenen ( standaard wordt gevaccineerd zonder 

handschoenen). 
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Voorzien door de Vlaamse 
Overheid
Voor de vaccinatie zelf: 

Pleisters en watjes
Kleine koelboxen voor in de vaccinatieboxen
Nierbekken 
Ontsmettingsalcohol voor de oppervlakken
Alcoholswabs voor het ontsmetten van de flacons
Temperatuurpistool 

Medisch afvalcontainers voor naalden en het andere 
medische materiaal 

Afvalophaling van het medisch afval
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Te voorzien door het 
vaccinatiecentrum

Thermometers
Computers 
eiD-lezers
…

Grote lijnen zullen uitgewerkt worden in een operationeel 
draaiboek



Ondersteuning
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Richtlijnen

Draaiboeken
Medisch 
Farmaceutisch
Operationeel
Programmamanagement 

Opgemaakt in samenwerking met de betrokken actoren 
Grote handvaten
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SharePoint

Vaccinatiecentra beheren zelf hun gegevens
Gevalideerde vaccinatiecentra krijgen toegang tot 

SharePoint
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Website 

Helpdehelpers.be
Aanbod vrijwilligers

Laatjevaccineren.be



Steun voor de vaccinatiecentra 
vanuit de Event Confederation

Know-how

Locaties

People

Inrichting

Digitale toepassingen



Lijst met mogelijke partners

Wie

Wat

Waar

Informatie wordt gebundeld op www.laatjevaccineren.be



Contactgegevens Event 
Confederation

Bruno Schaubroeck
bruno@event-confederation.be
0475 288 304

Stijn Snaet
stijn@event-confederation.be
0475 703 676

mailto:bruno@event-confederation.be
mailto:stijn@event-confederation.be


Vervoer naar vaccinatiecentra voor 
minder mobiele mensen

Minder Mobielen Centrale

Taxisector

Aangepast Openbaar Vervoer 

Financiering wordt verder bekeken



Uitgangspunten
ivm
financiering
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Achterliggende principes



Achterliggende principes

3 financieringsstromen:
Programmamanagement & expertise binnen de Zorgraden
Project infrastructuur (incl steward, bewaking,…) => lokale besturen
Project vaccinatieteams

Belfort principe
Alle administratieve afhandeling zit bij de lokale partners

Aanwervingen, verdeling budgetten en kosten, enz.



Achterliggende principes

Project infrastructuur
Penvoerende organisatie & projectleider
Per vaccinatiecentrum of per eerstelijnszone

Project vaccinatieteams
Penvoerende organisatie & projectleider
Per vaccinatiecentrum of per eerstelijnszone
Lokale actoren aansporen om dit bundelen per eerstelijnszone

Personeelsplanning
Loonmanagement



Projectfinanciering 
‘Infrastructuur en logistiek’

Een forfaitaire financiering die rekening houdt met volgende kosten:
Huurkost voor de ruimte, gebaseerd op 1.100 m²/vaccinatiecentrum
Opbouw, inrichting- en afbraakkost
Onderhoud- en uitbatingskost
ICT en WIFI-netwerk
Personeelskost die aan vaccinatiecentrum verbonden is:

onthaalmedewerkers
steward per lijn
Poetsploeg
centrumverantwoordelijke
call center

Bewaking
Penvoerende organisatie in eigen beheer of in samenwerking met eventsector
Aangepaste voor ELZ >200K inwoners
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Projectfinanciering 
‘Vaccinatieteams’

Een enveloppe gebaseerd op volgende uitgangspunten:
Een ½-tijdse HR manager voor de volledige vaccinatieperiode
Vergelijkbare financiering dan de test- en triagecentra
Financiering zal rekening houden met inzet thuisvaccinatie
Per vaccinatiecentrum:

3 VPK of gelijkwaardig per vaccinatielijn
½ verdunner en optrekker per vaccinatielijn
1 medisch verantwoordelijke
0,75 farmacologische verantwoordelijke

Ook inzet vrijwilligers in rekening brengen zodat er in korte en langere 
pauzes kan voorzien worden en flexibele op- en afschaling mogelijk is



Project vaccinatieteams

Taken
Voorbereiding van vaccins (verdunnen)
Informeren en begeleiden burgers m.b.t. nevenwerkingen
Achterhalen van contraindicaties om te vaccineren
Vaccineren
Registratie

Capaciteit
20 à 25 vaccinaties/uur
8 uur per shift – 7/7 open

Aantal prikteams i.f.v
Strikt noodzakelijke vaccinatielijnen
Aantal shifts



Zorgraden: programmanagement en 
expertise binnen de Zorgraden

Programmamanager
Overziet vaccinatiesites
Verbinding met het netwerk van de zorgraad
Verbinding tussen vaccinatiecentra, communicatie en 
populatiemanagement

Arts
Medische opvolging van het vaccinatieprogramma

Medewerker communicatie
Uitwerken communicatiestrategie i.s.m. lokale besturen, LOGO’s en 
zorgaanbieders
Sensibilisatie

Medewerker populatiemanagement
Opvolgen vaccinatiegraad en uitwerken doelgroepenbeleid



Zorgraden: programmanagement en 
expertise

Financiering via vast gedeelte en variabel gedeelte (80/20) 
Vast gedeelte (80%)
Variabel gedeelte (20%) i.f.v. zorgzwaarte van de eerstelijnszone (conform 
reguliere subsidie ELZ)

Chronische aandoeningen
Populatie ouderen



Eerste onkosten

Elke zorgraad => 250.000 euro voorschot voor de kosten gemaakt voor de 3 
projecten

Snel wettelijk kader hiervoor voorzien

Ook voor het globale finaciële kader wordt regelgeving zo snel mogelijk 
opgesteld



Volgende
stappen
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Volgende stappen

Locaties doorgeven
vaccinatiecentra@vlaanderen.be

Check locaties 

Coördinatoren krijgen toegang tot SharePoint
Overige gegevens invullen

Aanduiden programmamanager en HR-coördinator 

Start in kaart brengen pool bestaffing vaccinatiecentrum

mailto:vaccinatiecentra@vlaanderen.be


Vragen die 
ons 
bereikten 
via diverse 
kanalen
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Vragen die ons bereiken

Wekelijks webinar met antwoord op meest gestelde vragen (donderdag om 16u)
Heel veel vragen die ons de afgelopen week hebben bereikt, werden beantwoord 

met deze presentatie
Voor vandaag: nog kort enkele veel voorkomende vragen
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• Prioritering zorgprofessionals, doelgroepen, vaccinatielocatie, aanpak 
collectiviteiten...
Wordt door de respectieve werkgroepen gecommuniceerd naar de relevante 

stakeholders van zodra hierover duidelijkheid is

• Worden –18-jarigen gevaccineerd?
Voorlopig zijn er geen gevalideerde data voor de diverse vaccins voor deze 

leeftijdscategorie, in afwachting van gevalideerde data zit deze 
leeftijdsgroep niet mee in vaccinatieschema

• Sensibilisering en communicatie
We rekenen inderdaad op betrokkenheid logo's, we stellen een divers pallet aan 

communicatiekanalen ter beschikking, we houden rekening met andere 
talen en eenvoudige communicatie (pictogrammen...)

• Monitoring vaccinatiegraad
Wordt aan gewerkt, van zodra duidelijkheid, communiceren we hierover

• Beslissing over schaal VC
Beslissing ligt lokaal, maar VC met meer dan 8 lijnen hebben in de meeste 

gevallen weinig meerwaarde, financiering is gebaseerd op 2 VC van 4 lijnen 
per ELZ (specifieke oplossing voor grote ELZ +/- 150K inw)
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Goedkeuring van Vlaanderen nodig? Werken met erkenning?
Geen goedkeuring of erkenning nodig, zorg wel voor lokale controle van de 

brandweer.

• Aanpak voor mensen zonder verblijfspapiere
Wordt nog verder uitgeklaard op het federale niveau

• Bereiken en sensibiliseren van specifieke doelgroepen
Dit wordt, samen met alle relevante lokale actoren, uitgewerkt door de 

populatiemanager
• Beurtrollen mogelijk voor huisartsen, apothekers, VPK

Uiteraard, afspraken hierover kunnen binnen de beroepsorganisaties worden 
gemaakt
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• Registratie vaccinatie in Vaccinet en eindverantwoordelijke
Medisch verantwoordelijke organiseert dit en is eindverantwoordelijke

• Hoe de voorziene vaccins voor de 'no show's' opgebruiken?
Het VC beschikt over een lijst met oproepbare personen

• Juridisch kader
Medische handeling – voor extra vaccinatoren staan voorwaarden 
beschreven in federaal KB van 13/12 (te weinig beschikbaarheid van VPK, 
artsen, apothekers...; opleidingen moeten dicht aansluiten bij opleiding 
VPK; medisch toezicht; volgen van opleiding...

• Gunning van opdrachten
Vrijstelling wetgeving overheidsopdrachten wegens dwingende noodzaak



Einde
Bedankt voor uw deelname

www.laatjevaccineren.be/lokale-besturen-en-
zorgraden-opstart-vaccinatiecentra

U vindt alle info terug via 
laatjevaccineren.be
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