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Terugkoppeling federale 
werkgroepen



Terugkoppeling projectgroepen

• De projectgroepen hebben niet vergaderd

• Er kan worden teruggevallen op bestaande kaders en afspraken  



Actuele situatie 



Rapportage 
uitbraken en 
personeel

07/09/2022



Evolutie 
WZC/GAW/CVH



Nieuwe uitbraken



Evolutie WZC/GAW/CVH - hospitalisaties



Hospitalisations among lab confirmed cases per 100 residents (Dashboard Sciensano)



Evolutie WZC/GAW/CVH - overlijdens



Deaths among possible, lab confirmed and radiologically confirmed cases per 100 residents (Dashboard Sciensano)
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Personeelsuitval - Evolutie



VAPH



Nieuwe uitbraken



Herfstvaccinatie in de zorg



Herfstvaccinatiecampagne

Aanbieden van boosterprik om tanende immuniteit tegen te gaan

Belang van tijdige vaccinatie (voor herfstpiek)

Prio 1 groep voor eind september gevaccineerd owv volgende piek covid-19 
vermoedelijk midden oktober

65+ 

Immuungecomprommiteerden (CIN_NIC) (12+)

Zorgverstrekkers (COBHRA), inclusief stagiairs



Vaccinatie in 
zorgvoorzieningen



Ziekenhuizen

Collectieve vaccinatie voorzien

Reeds aanbod in zomer op vraag van sector

Aantal ziekenhuizen wachten op adapted vaccin 

Rechtstreekse levering via Medista aan ziekenhuis

ten vroegste vanaf week 12/9 owv beschikbaarheid Moderna adapted



Woonzorgcentra

Bewoners woonzorgcentra 

behoren tot prioritaire groep 

Enkel collectieve vaccinatie; krijgen geen individuele uitnodiging

Vaccins (adapted) te bestellen via vaccinatiecentra, ten vroegste vanaf 12/9

Sector werd hierover geïnformeerd via nieuwsflits 19/8 en mailing met praktische 
info 6/9/2022

Medewerkers WZC kunnen ook mee gevaccineerd worden, analoog aan vorige 
campagnes

Steeds rekening houden met interval van 3 maanden sinds vorige prik



Andere Collectiviteiten

VAPH-voorzieningen, revalidatievoorzieningen, PVT, Beschut Wonen, GAW, …

Bewoners/zorggebruikers/patiënten en personeel

Mogelijkheid om collectief te vaccineren 

adapted vaccins te bestellen via vaccinatiecentrum

Levering mogelijk vanaf 19/9



Zorgverleners algemeen

Medewerkers van voorzieningen hebben keuze:
vaccinatie in collectiviteit
Vaccinatie in vaccinatiecentrum: zullen individuele uitnodiging krijgen zolang 
ze nog geen herfstprik hebben gekregen

Medewerkers die nog niet in COBRHA zitten kunnen zichzelf aanmelden via 
webformulier

Aandachtspunt: 
alle boosterprikken vanaf 1 augustus worden beschouwd als herfstprik 
wie in augustus reeds booster kreeg krijgt nu geen uitnodiging meer
Er zal nog een mogelijkheid worden voorzien om binnen 3 maand adapted
vaccin te krijgen (indien wenselijk)





Communicatie



Varia

• Volgende vergadering woensdag 12/10/2022 –
16.00 – 17.00


