
Van: ZG Covac <covac@vlaanderen.be>  
Verzonden: donderdag 7 januari 2021 14:20 
Aan: ZG Covac <covac@vlaanderen.be> 
Onderwerp: COVID-19 vaccinatie van medewerkers in woonzorgcentra: bestellingen via e-loket vóór 
10 januari 2021 
Urgentie: Hoog 
 
Aan de directie, CRA, medisch verantwoordelijke en arbeidsarts 
 
Geachte, 
 
Na de bestelling van de vaccins voor de bewoners contacteren we u voor het plaatsen van de 
bestelling van de vaccins voor de personeelsleden of medewerkers van uw woonzorgcentrum. 
 
De woonzorgcentra en centra voor herstelverblijf niet verbonden met een woonzorgcentrum, 
moeten hun bestelling voor het aantal te vaccineren medewerkers  plaatsen via het e-loket van 
Zorg en Gezondheid. 
 
Dit kan via het formulier “Bestelling Covid-19 vaccins medewerkers”. Het formulier zal 
openstaan vanaf donderdag 7 januari in de loop van de avond en kan eenmalig worden ingevuld. 
Deze eenmalige bestelprocedure wordt afgesloten op zaterdagavond 9 januari.  
Zorg ervoor dat u uw bestelling tijdig plaatst! 
 
1. Doelgroep: de medewerkers 
 
Bij het bepalen of u voor een medewerker een vaccin moet bestellen, houdt u rekening met de 
volgende elementen: 

- soort contract/statuut en taken die een persoon opneemt in de voorziening; 
- soort voorziening waar iemand werkt; 
- individuele contra-indicaties bij de persoon;  
- de persoon moet aanwezig zijn op tijdstip 1 én tijdstip 2 van de vaccinatie; 

Als medewerker beschouwen we iedere persoon die een arbeidsrelatie heeft met één van de 
volgende ouderenvoorzieningen: 

- Een woonzorgcentrum zal vaccins kunnen bestellen voor de medewerkers van:  
• het woonzorgcentrum;  
• het aan het woonzorgcentrum gekoppelde centrum voor kortverblijf type 1;  
• het aan het woonzorgcentrum gekoppelde centrum voor herstelverblijf;  
• het aan het woonzorgcentrum gekoppelde centrum voor dagverzorging; 
• de fysiek gekoppelde groepen van assistentiewoningen/serviceflats in hetzelfde 

gebouw of verbinding door middel van een gang);   
  

- Alleenstaande of autonome centra voor herstelverblijf. 
 
Omdat we al heel wat vragen kregen over de definitie van een medewerker gaat als bijlage een 
tabel die u moet helpen bij het plaatsen van de bestelling. Gezien de beperkte tijd om een 
bestelling te plaatsen, zijn we niet in de mogelijkheid  om individuele vragen van 
ouderenvoorzieningen te beantwoorden en verwachten we dat u de bevraging  in eer en 
geweten invult. 
Bij de meeste vaccinaties zullen er overschotten zijn. Deze vaccins gebruikt u om de vrijwilligers 
en de zelfstandige hulpverleners niet verbonden aan de voorziening met een arbeidscontract te 
vaccineren. Voor deze personen kan geen aparte bestelling via het e-loket worden geplaatst. 
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Voor de medewerkers van groepen van assistentiewoningen en serviceflatgebouwen die op 
dezelfde campus liggen als het woonzorgcentrum en hiermee een organisatorisch geheel vormen 
(binnen onmiddellijke wandelafstand en met gedeelde faciliteiten, bijvoorbeeld: tuin, parking, 
restaurant,… en de autonome groepen van assistentiewoningen en serviceflatgebouwen kunnen 
momenteel nog geen vaccins besteld worden. Deze voorzieningen komen in een volgende fase 
aan bod. 
Let op voor dubbeltellingen, bv. medewerkers die op meerdere locaties werken. Registreer deze 
medewerkers  onder het woonzorgcentrum. Registreer uw medewerkers onder de juiste 
categorie. Bijvoorbeeld zorgmedewerkers bij het woonzorgcentrum, de woonassistent bij een 
gekoppelde groep van assistentiewoningen, … . Bespreek met uw medewerker die in twee 
verschillende woonzorgcentra werkt, in welke woonzorgcentra die zal gevaccineerd worden.  
   
 
2. Voorkeursmoment van de vaccinatie 
 
U geeft aan in welke week u het eerste vaccinatiemoment van de medewerkers kan uitvoeren 
met minimaal vier voorkeursdagen in die week. U treedt hiervoor best in contact met uw 
arbeidsgeneeskundige dienst.  
 
Voorzieningen waar vóór 18 januari de bewoners al worden gevaccineerd, worden  voor de 
aparte vaccinatie van het personeel gespreid ingepland na 18 januari rekening houdend met het 
aantal beschikbare vaccins. 
 
Aan de voorzieningen die vanaf 18 januari de bewoners vaccineren, vragen we  om diezelfde dag 
ook de medewerkers te vaccineren, op voorwaarde dat er voldoende vaccins beschikbaar zijn.  
 
Maak maximaal gebruik van de weekenddagen zodat we zo maximaal mogelijk kunnen rekening 
houden met de voorkeursdagen van alle woonzorgcentra! 
 
3. Planning van de vaccinatie 
 
Zorg en Gezondheid gaat aan de slag met deze gegevens en zal in samenspraak met de  13 HUB-
ziekenhuizen de concrete planning voor de vaccinatie van de medewerkers opstellen. 
 
Zorg en Gezondheid streeft ernaar om u in de loop van volgende week te informeren over de 
planning en levering van uw bestelde vaccins voor het personeel. 
 
We verzoeken u om  uw bestelling tijdig te plaatsen. 
 

Volgens de huidige procedures kunnen tot zeven werkdagen voor het geplande 
vaccinatiemoment wijzigingen in het aantal vaccins worden verwerkt.  

Indien u vragen heeft over uw bestelling of uw bestelling wil wijzigen, stuurt u een e-mail 
naar  covac@vlaanderen.be. 
 
We ontvangen momenteel veel vragen waardoor we genoodzaakt zijn om prioritair de vragen 
over bestellingen te behandelen. Onze excuses voor het lange wachten op antwoorden. 
 
Op de volgende website vindt u meer informatie en antwoorden op een aantal veelgestelde 
vragen over de COVID-19-vaccinatie: https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie 

mailto:covac@vlaanderen.be
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.laatjevaccineren.be%2Fcovid-19-vaccinatie&data=04%7C01%7Cevelyn.laermans%40ond.vlaanderen.be%7Cff484833a7a5431f34fa08d8c8f02c55%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637480281200092496%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=X5Uoznw8BwHW2PdHulWjVOI%2BSJTgXKMUP3vU%2FiAjuGA%3D&reserved=0


 
 
In onze communicatie van gisterenavond met de bevestiging van de vaccinatiedatum is een 
verkeerde leverdatum voor het 2e vaccinatiemoment opgenomen. Het tweede vaccinatiemoment 
is steeds 21 dagen na het eerste vaccinatiemoment, op dezelfde dag van de week.  
Onze excuses hiervoor. 
 
 
Met vriendelijke groet  
 
Vlaamse overheid 
AGENTSCHAP ZORG & GEZONDHEID 
E covac@vlaanderen.be 
Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel 
www.zorg-en-gezondheid.be 

@ZorgVlaanderen  
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Bijlage: Tabel 
Soort contract/statuut Soort taken/beroep Komt deze persoon in aanmerking voor 

bestelling via het e-loket? 
Personen  
met een arbeidsrelatie met de 
voorziening en personen die via 
een uitbestede dienst in de 
voorziening aan de slag zijn 
 

Zorg voor de bewoner: 
zorgkundigen, 
(hoofd)verpleegkundigen, 
… 

Ja 
 

Paramedici 
(kine, ergo, logo, 
reactivatie) 

Ja 
 

Logistieke, technische en 
administratieve 
medewerkers, keuken- en 
onderhoudspersoneel, 
catering 

Ja 
 

Leidinggevenden Ja 
 

CRA Ja 
 

Zelfstandige hulpverleners niet 
verbonden aan de voorziening 
met een arbeidscontract / 
externe medewerkers 

Huisartsen / 
behandelende artsen 

Geen bestelling via het e-loket, maar 
overschotten kunnen worden gebruikt 
(reservelijst). 

Paramedici, bv. 
zelfstandige kine, logo, 
ergo 

Geen bestelling via het e-loket, maar 
overschotten kunnen worden gebruikt 
(reservelijst). 

Medische pedicure Geen bestelling via het e-loket, maar 
overschotten kunnen worden gebruikt 
(reservelijst). 

Kapper, indien op beide 
vaccinatiemomenten 
aanwezig 

Geen bestelling via het e-loket, maar 
overschotten kunnen worden gebruikt 
(reservelijst). 

Interim personeel Zorgtaken, logistiek, 
technisch, administratief, 
… 

Ja, indien op de beide 
vaccinatiemomenten aanwezig. 

Jobstudenten Zorgtaken, logistiek, 
technisch, administratief, 
… 

Ja, indien op de beide 
vaccinatiemomenten aanwezig. 
Dus niet indien zij in de zomervakantie 
aanwezig zijn. 

Stagiairs Zorgtaken, logistiek, 
technisch, administratief, 
… 

Ja, indien op de beide 
vaccinatiemomenten aanwezig. 
Indien dat niet het geval is, samen met 
de eerstelijns-gezondheidswerkers. 

Geregistreerde 
vrijwilligers/mantelzorgers 
 

Een geregistreerd 
vrijwilliger is een 
persoon die op een 
gestructureerde, 
systematische wijze, 
minstens 1 essentiële 
zorgtaak uitvoert bij 
meerdere bewoners. 

Geen bestelling via het e-loket, maar 
overschotten kunnen worden gebruikt. 
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