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Binnenkort staan we voor de uitdaging om, op relatief korte termijn,  een groot deel van de 
bevolking te vaccineren tegen covid-19. Van zodra de vaccins beschikbaar zijn wordt er in 
verschillende fases, telkens gericht naar specifieke doelgroepen, gevaccineerd. 

Mogelijks start u met de planning van deze vaccinaties, vandaar dit schrijven. 
Vanuit de provinciale consortia willen wij onze volledige medewerking verlenen aan het 
uitvoeren van deze vaccinaties.  
Deze provinciale consortia groeperen zowat alle organisaties en praktijken van zelfstandige 
en loontrekkende thuisverpleegkundigen. Via een centrale coördinatie hebben ze 
ondertussen hun nut bewezen via o.a. de organisatie en uitvoering van cohortzorg bij covid-
19 patiënten, hulp in woonzorgcentra en hulp in triage- en afnamecentra van covid testen.  

Deze gezamenlijke inzet willen wij ook aanbieden binnen de vaccinatietrajecten. 

Om deze vaccinatietrajecten in alle veiligheid te laten verlopen, hebben de inzetbare 
verpleegkundigen de nodige vorming doorlopen om de vaccinaties correct toe te dienen en 
eventuele bijwerkingen in te schatten en er gepast op te reageren. 

Wij beseffen dat er nog onduidelijkheden zijn rond het precieze verloop, de aanpak en de 
financiering van de verschillende fases, maar willen tijdig ons aanbod kenbaar maken om op 
die manier tijdig uw vragen van een antwoord te voorzien. 
Voorlopig gaan we uit van onderstaand schema: 
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Wij kunnen u vanuit de provinciale consortia onder meer assisteren als volgt: 
 

- Onze verpleegkundigen kunnen, afhankelijk van fase 1a - 1b of fase 2 ( zie schema), 
ter plaatse de vaccinaties  toedienen volgens een af te spreken planning; 

- Dit kan binnen de voorzieningen,  de vaccinatiecentra, triage- of 
huisartsenwachtposten of bij de patiënt thuis 

 
U kan de provinciale coördinatoren contacteren op volgende gegevens: 
 
West-Vlaanderen – Inge Alloo – inge.alloo@zorgconnect.be – 0496/121.124 
Oost-Vlaanderen – Lieselotte Sandra – lieselotte.sandra@i-mens.be – 0492/276.048 
Vlaams-Brabant – Lieve Pelzer – lieve.pelzer@wgkvlb.be – 0492/730.941 
Antwerpen – Stan van Loon – stan.van.loon@mederi.be – 0476/595.182 
Limburg – Solange In denkleef – solange.indenkleef@limburg.wgk.be – 0478/489.268 
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