
De extra prik voor bewoners van een 

woonzorgcentrum 

  

Afgelopen woensdag zette de IMC het licht op groen om een extra dosis toe 

te dienen aan alle bewoners in een woonzorgcentrum. Deze extra dosis zal 

een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna) zijn,  onafhankelijk van het type 

vaccin dat eerder werd toegediend. Dit gaat momenteel enkel over 

bewoners van een woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf. We 

informeren maandag concreter afhankelijk van de IMC-beslissing dit 

weekend in het kader van een eventuele bijkomende leeftijds- of doelgroep.  

  

In deze communicatie informeren wij over: 

  

• De specifieke doelgroep  

• De bestel- en afhaalprocedure 

• Organisatie binnen het woonzorgcentrum 

• Aanvullende informatie 

  
  

De specifieke doelgroep 

  

De doelgroep voor de extra prik zoals beslist door de IMC omvat enkel de 

bewoners in een woonzorgcentrum (inclusief het hieraan verbonden centrum 

voor kortverblijf type 1) die eerder volledig gevaccineerd werden.  

  

Andere bewoners, zoals bijvoorbeeld van de groepen van 

assistentiewoningen, of gebruikers van het centrum voor dagverzorging, 

worden voorlopig niet meegenomen in deze verdere uitrol van de 

vaccinatiecampagne tegen Covid-19. Personeel met onderliggende 

aandoeningen zijn hier ook out-of-scope.  

  

Voor bewoners die graag instromen voor een eerste vaccinatie tegen Covid-

19, kan contact opgenomen worden met het vaccinatiecentrum. 

  

Wij vragen u zo snel mogelijk in kaart te brengen wie in uw woonzorgcentrum 

reeds een extra prik kreeg in het kader van de doelgroep 

“immuungecompromitteerden”. Indien zij al een bijkomende prik kregen, 



hoeven zij geen daaropvolgende prik meer te krijgen. Als zij nog wachten op 

hun extra prik, kunnen zij samen met de andere bewoners van het 

woonzorgcentrum worden gevaccineerd. 

  

  

  

De bestel- en afhaalprocedure van vaccins 

  

U maakt zo snel mogelijk een lijst aan van bewoners die een extra prik 

wensen.  

  

De vereiste criteria zoals aangehaald hierboven zijn de volgende: 

• Bewoner van een woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf type 

1  

• Ten minste 4 weken voor de extra prik een volledig vaccinatieschema 

afgewerkt hebben  

De contactgegevens van het vaccinatiecentrum worden u maandag 27 

september bezorgd. Het woonzorgcentrum communiceert het exacte aantal 

benodigde vaccins aan de populatiemanager van het vaccinatiecentrum ten 

laatste op dinsdag 28 september. Zo kunnen ten vroegste vanaf 5 oktober 

de vaccins afgehaald worden. 

  

Het vaccinatiecentrum koppelt een afhaaldatum terug naar de CRA. Opdat 

er geen overschot zou zijn, worden de exacte benodigde dosissen geleverd 

zoals doorgegeven aan het vaccinatiecentrum. Dit kan opgehaald 

worden  onder de vorm van reeds opgetrokken spuiten of een combinatie 

van flacons aangevuld met maximaal 6 opgetrokken spuiten. Deze beslissing 

dient lokaal afgestemd te worden met het vaccinatiecentrum.  

  

De CRA maakt een groepsvoorschrift op voor het afhalen van de vaccins in 

het vaccinatiecentrum. Dit voorschrift moet volgende gegevens bevatten: 

• Aantal vaccins 

• Omschrijving vaccin als ‘covid19vaccin’  

• Naam + RIZIV-nummer arts  

• Indien groepsvoorschrift: naam collectiviteit (+ eventueel HCO-

nummer) 

Het woonzorgcentrum houdt een namenlijst bij van de personen voor wie 

een vaccin besteld werd.  



 

  

Indien u last-minute wijzigingen heeft in aantal benodigde vaccins, neemt u 

tijdig contact op met het vaccinatiecentrum. Zij zullen eventuele tekorten 

aanvullen of overschotten herverdelen.  

  

  

Organisatie binnen het woonzorgcentrum  

  

Zorg voor een goede voorafgaandelijke afstemming tussen alle betrokkenen 

in het woonzorgcentrum om deze vaccinatiedag(en) te organiseren (CRA, 

directie, vaccinatieteam, …).  

  

De vaccins worden ontdooid in een HUB ziekenhuis alvorens ze worden 

overgebracht naar het vaccinatiecentrum. De vaccins zijn, eens ontdooid, 30 

dagen houdbaar. Eenmaal de spuiten opgetrokken worden, moeten deze 

binnen de 6 uur worden toegediend. De farmaceutisch expert zal bij 

ophaling van de vaccins in het vaccinatiecentrum de vervaldatum van de 

vaccins vermelden en noteren.  

  

Indien (enkele) vaccins de dag van ophaling niet toegediend worden, 

moeten deze worden bewaard in een gemonitorde koelkast. Zorg ervoor dat 

deze aanwezig is in het woonzorgcentrum om te anticiperen op eventuele 

onvoorziene omstandigheden. 

  

  

Aanvullende informatie 

  

Net als de Covid-19-vaccinatie is ook de jaarlijkse griepcampagne belangrijk 

om de bewoners van het woonzorgcentrum te beschermen. Het samen 

toedienen van beide vaccins is toegelaten, maar het is niet aangewezen de 

Covid-19-vaccinatie uit te stellen tot na 15 oktober. Het is aanbevolen 2 

weken te wachten tussen de Covid-19-vaccinatie en de vaccinatie tegen de 

griep. 

  

De gedetailleerde procedure voor het ophalen en bereiden van de vaccins is 

via deze link te vinden (vanaf pagina 60).  

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.laatjevaccineren.be%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fatoms%2Ffiles%2FMedisch-verpleegkundig%2520en%2520farmaceutisch%2520draaiboek_versie%252010%2520september%25202021.pdf&data=04%7C01%7Chendrik.van.gansbeke%40vlaanderen.wgk.be%7C2d539ef4244f40de36ab08d97f727adc%7Ce20577e4d3d941ffac6b603227bf8265%7C0%7C0%7C637680951961701746%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=LjhjJ%2FAdozEIZf6lCEx3lp3EoALZPRO4q%2B%2B5R2qAcMQ%3D&reserved=0

