
ALGEMENE UNIE DER VERPLEEGKUNDIGEN VAN BELGIË vzw. 

UNION GENERALE DES INFIRMIER(E)S DE BELGIQUE asbl. 

ALLGEMEINER KRANKENPFLEGEVERBAND BELGIENS vog. 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 
Secretariaat-Secretariat AUVB-UGIB-AKVB: Pegasuslaan 5, 1831 Diegem (Brussels Airport)  
Numéro d’entreprise - Ondernemingsnummer: 0828.194.710                         Association Sans But Lucratif – Vereniging zonder winstoogmerk 
Email: secretariat@ugib.be; secretariaat@auvb.be              Website:  www.auvb.be  -  www.ugib.be  -  www.akvb.be           Tel: 02/709 20 70 
Siège social-Maatschappelijke zetel: Avenue Hyppocrate - Hippokrateslaan 91, 1200 Bruxelles        Compte-Rekening: BE 1336 30 800637 39 
 

Brussel, 24 juni 2021 
 
 
Onze ref.:   2021/39/24-06/WD-DA/HvG-CvC/DS-AD 
 
Onderwerp:   Oproep aan verpleegkundigen om zich in te schakelen binnen de 

Nederlandstalige test- en triagecentra en vaccinatiecentra in 
Vlaanderen en Brussel  

 
 
Geachte Mevrouw, 
Geachte Heer 
Geachte Verpleegkundige, 
 
De vaccinatiecampagne in België draait al enkele weken op volle kruissnelheid. 
Verpleegkundigen en medisch geschoold personeel vormen hierbij echt wel de kritische 
schakel. Veel verpleegkundigen hebben zich bereid gevonden om zich als vrijwilliger of als 
betaalde werkkracht in te schakelen en dit zowel binnen de test- en triagecentra als binnen 
de vaccinatiecentra.  
 
Momenteel worden de test- en triagecentra, maar zeker ook de vaccinatiecentra 
geconfronteerd met een dreigend personeelstekort. Een aantal vaccinatiecentra hebben in de 
media al een oproep gelanceerd om meer medisch personeel in te schakelen. Er wordt ook 
nagegaan of andere profielen vaccinaties kunnen toedienen. Dit is mogelijk gemaakt via een 
tijdelijke noodwet van 6 november 2020 dat onder een aantal voorwaarden de toelating geeft 
aan niet bevoegd personeel om vaccinaties toe te dienen. Dit laatste zien we echter liever niet 
gebeuren. 
 
Het personeelstekort heeft een aantal oorzaken. De vakantie staat voor de deur en heel wat 
arbeidskrachten willen in de komende periode hun vakantie kunnen opnemen en ondertussen 
ook collegiaal kunnen instaan voor de permanentie en continuïteit op een kwalitatieve manier 
in de reguliere zorg. Een aantal vrijwilligers hebben ook de limiet op jaarlijkse basis voor de 
fiscale vrijstelling bereikt en kunnen niet verder op die basis meewerken. Verder zijn er 
momenteel veel vaccins beschikbaar en is het daardoor erg druk in de verschillende centra. 
Bovendien zullen de vaccinatiecentra langer functioneel blijven door de verschuivingen in de 
planning door de vertraging of de problemen in de toelevering van de vaccins. Daardoor wordt 
het juist in de vakantiemaanden ook drukker dan verwacht.  
De financiering van de vaccinatiecentra die liep tot eind juli, werd hiervoor verlengd tot 
halfweg oktober.  
 
Lokaal kunnen er dus tekorten aan inzetbare verpleegkundigen aankomen. Vanuit de 
Algemene Unie der Verpleegkundigen van België, de koepelorganisatie voor de 
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beroepsorganisaties voor verpleegkunde, willen we daarom alle verpleegkundigen uitnodigen 
om een bijdrage te leveren aan de vaccinatiecampagne. U kunt zich daartoe melden bij test- 
en triagecentra en ook bij de vaccinatiecentra om waar mogelijk het toedienen van de 
vaccinaties mee te ondersteunen. 
 
Er zijn daartoe drie mogelijkheden: 

- als vrijwilliger: u ontvangt een vrijwilligersvergoeding; 

- in dienstverband:  

o ofwel kunt u zich als loontrekkende inschakelen via een interimkantoor 

(meestal gelinkt aan een vaccinatiecentrum); 

o ofwel kunt u een arbeidsovereenkomst afsluiten met het vaccinatiecentrum; 

- indien u beschikt over een RIZIV-nummer en actief bent als thuisverpleegkundige kunt 

u op forfaitaire wijze vergoed worden. Wat Vlaanderen betreft kunnen 

verpleegkundigen met een RIZIV-nummer zich aanmelden bij de provinciale Consortia 

Thuisverpleegkunde en via deze weg ingezet worden in de vaccinatiecentra. Microsoft 

Word - Provinciale coördinatoren cohortzorg (nptv.be) 

Heel wat verpleegkundigen hebben zich vroeger al aangemeld via de website 
https://www.laatjevaccineren.be of hebben zich ingeschreven via het platform 
https://www.helpdehelpers.be. Voor de Nederlandstalige Verpleegkundigen in Brussel-
Hoofdstad kan dit via de website: https://vaccibrussels.beepleapp.eu/nl 
 
Toch worden verpleegkundigen niet steevast opgeroepen. We stellen daarom voor dat u als 
verpleegkundige zelf rechtstreeks contact opneemt met het test- of triagecentrum of het 
vaccinatiecentrum waar u zich eventueel wenst in te schakelen. Men zal u daar graag verder 
wegwijs maken en zal men vanuit het test- en triagecentrum en vaccinatiecentrum zelf 
bekijken hoe dit praktisch en administratief moet geregeld worden. 
 
De adressen van de vaccinatiecentra zijn terug te vinden via:  
https://www.laatjevaccineren.be/vaccinatiecentra-in-vlaanderen-waar-krijg-ik-mijn-vaccin 
 
De adressen van de test- en triagecentra zijn terug te vinden via: 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1cnNOMDS13iosY53TyRBz7SdIeJ7gTShY
&ll=50.654111784975065%2C4.393965958984363&z=10 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
 

      

Daniel Schuermans       Adrien Dufour 
Ondervoorzitter AUVB-UGIB-AKVB     Woordvoerder AUVB-UGIB-
AKVB
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