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BETREFT: Instructies voor de door de GGC erkende en gesubsidieerde rusthuizen en rust - en
verzorgingstehuizen met betrekking tot de COVID-19-vaccinatie van het verzorgend en nietverzorgend personeel

1. CONTEXT EN DOELSTELLING
De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid van 14 juli 2021 en het Adviescomité van 19
juli 2021 hebben op basis van een door Sciensano gepubliceerde studie over de vaccinatiegraad van
gezondheidswerkers (gegevens in aanmerking genomen tot eind mei 2021) besloten een
kwaliteitsindicator van de COVID-19-vaccinatiegraad van het personeel van de zorginstellingen te
ontwikkelen, die te monitoren en er zo spoedig mogelijk publiekelijk verslag over uit te brengen.
Het Overlegcomité heeft besloten het "zomerplan" te blijven uitvoeren, maar met enkele wijzigingen
aangezien de meer besmettelijke deltavariant nu in ons land overheerst.
Deze situatie brengt ons ertoe maatregelen te nemen om het verzorgend en niet -verzorgend
personeel van onze instellingen meer bewust te maken van het nut van vaccinatie tegen COVID-19.
Ter herinnering: Iriscare biedt instellingen al een reeks instrumenten aan om het vaccinatiebewustzijn
te vergroten. Zo werd begin 2021 een communicatiecampagne gelanceerd onder de titel "Stroop je
mouwen op”. Die was bedoeld om de mensen eraan te herinneren dat het vaccin veilig en doeltreffend
is, maar ook om de te volgen procedures uit te leggen. Er werden posters en flyers gemaakt en
gedrukte versies werden naar de instellingen gestuurd. Er werden ook twee video's gemaakt: een voor
mensen die gevaccineerd moeten worden en een om het vaccinatieproces uit te leggen. Er werden
ook webinars georganiseerd om de vragen van de personeels- en directieleden van de betrokken
zorginstellingen te beantwoorden. Wie meer informatie over vaccinatie wil, kan de video's van de
webinars en al het materiaal van de communicatiecampagne "Stroop je mouwen op” bekijken op de
website van Iriscare.
We hopen dat de hieronder voorgestelde nieuwe bewustmakingsmaatregelen de vaccinatiegraad van
het personeel in residentiële voorzieningen zullen verhogen. Daartoe bevestigt het Overlegcomité de
voorstellen van de IMC en schuift het de volgende algemene aanbevelingen naar voren:
•

het overzicht van de vaccinatiecijfers bijwerken en aanvullen;
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•

het overleg met de beroepsverenigingen versterken om de zorgverleners verder bewust te
maken;

•

een nieuwe kans geven aan zorgverleners die nog niet gevaccineerd zijn;

•

in overleg met de zorginstellingen en de diensten voor arbeidsgeneeskunde de initiatieven
nemen die nodig zijn om zo snel mogelijk publiekelijk verslag uit te brengen over de
vaccinatiegraad per instelling.

2. MAATREGELEN DIE OP 16.08.2021 IN WERKING TREDEN
Door de huidige gezondheidssituatie moeten wij de toepassing opleggen van 16 augustus tot 30
september 2021 van de volgende maatregelen:
a) De arbeidsarts moet contact opnemen met de directies van de betrokken zorginstellingen om
een collectieve bewustmakingssessie over de vaccinatie tegen COVID-19 te organiseren voor
al het verzorgend en niet-verzorgend personeel, statutair of contractueel, van deze
instellingen. Deze sessie vindt plaats in aanwezigheid van de coördinerend en raadgevend arts
(CRA) of de referentiearts.
b) Zodra de data van de bewustmakingssessies zijn gekozen, sturen de directies van de
instellingen per post een brief aan alle verzorgende en niet-verzorgende personeelsleden,
ongeacht of zij gevaccineerd zijn of niet. In deze brief met de gegevens van de arbeidsarts
worden zij geïnformeerd over:
• de bewustmakingssessie die de arbeidsarts in de instelling organiseert;
• de datum waarop de sessie plaatsvindt;
• de mogelijkheid voor personeelsleden die dit wensen om diezelfde dag te worden
gevaccineerd met het Pfizer-vaccin;
• de mogelijkheid om voor of na de bewustmakingssessie een telefoongesprek of een
individueel gesprek van maximaal dertig minuten met de arbeidsarts aan te vragen.
c) Na de collectieve sessie vaccineren (en registreren) de arbeidsarts en de CRA of referentiearts
van de residentie de werknemers die zich willen laten vaccineren1 . De eerste dosis van het
Pfizer-vaccin wordt op dezelfde dag en uiterlijk tot 17 september toegediend, terwijl met de
werknemers een datum wordt vastgesteld voor de toediening van de tweede dosis 2 .
Als er na de vaccinatie van personeelsleden nog doses over zijn, kan de arts vrijwilligers,
stagiairs en zelfstandigen in de instelling vaccineren.
d) Gezien het bovenstaande en gelet op het feit dat de verwerkingstijd voor bestellingen van
vaccins maximaal tien dagen bedraagt, moeten deze bestellingen vooraf door de arbeidsarts
worden geplaatst op basis van een raming van het aantal doses dat waarschijnlijk tijdens de
bewustmakingssessies zal worden toegediend (zie hieronder).
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Als een werknemer dat liever heeft, kan de coördinerend en raadgevend arts (CRA) of de referentiearts ook
vaccineren en registreren.
2
Als een werknemer zich niet wil laten vaccineren met het Pfizer-vaccin, kan de arbeidsarts een afspraak maken
via BruVax zodat de werknemer het vaccin van Johnson & Johnson kan krijgen.
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e) Indien sommige werknemers voor of na de bewustmakingssessie meer informatie over
vaccinatie wensen, kunnen zij telefonisch contact opnemen met de arbeidsarts. Indien nodig
kunnen ook individuele gesprekken van maximaal dertig minuten worden aangevraagd bij de
arbeidsarts, voor of na de bewustmakingssessie. De directies van de instellingen moeten deze
elementen meedelen in de onder b) genoemde brief en de arbeidsarts herhaalt ze tijdens de
bewustmakingssessies.
f) Na de individuele gesprekken zal de arbeidsarts de vaccinatie uitvoeren (en registreren) voor
de werknemers die dat willen. De eerste dosis van het Pfizer-vaccin wordt op dezelfde dag
toegediend, terwijl met de werknemers een datum wordt afgesproken voor de toediening van
de tweede dosis1 . Op verzoek van de werknemer kan het vaccin ook op de werkplek worden
toegediend door de coördinerend en raadgevend arts (CRA) of de referentiearts. In dat geval
deelt de arbeidsarts, met de schriftelijke toestemming van de werknemer, de wens van de
werknemer mee aan de coördinerend en raadgevend arts (CRA) of de referentiearts, zodat die
een datum voor de vaccinatie kan vaststellen en de nodige doses kan bestellen.
g) Iriscare vergoedt de kosten van de vaccinatie op de gebruikelijke wijze (zie hieronder).
h) Iriscare financiert ook de individuele gesprekken die de arbeidsarts voert.
i) De artsen (arbeidsartsen, CRA’s of referentieartsen) die de vaccinatie in een instelling hebben
uitgevoerd, geven vervolgens aan de directie van die instelling een samenvatting van het
aantal:
• leden van het verzorgend personeel die zijn gevaccineerd met een eerste of tweede
dosis sinds het begin van de vaccinatie in 2021;
• andere personeelsleden die gevaccineerd zijn met een eerste of tweede dosis sinds
het begin van de vaccinatie in 2021.
j) Ten slotte vult de directie van de instelling, voor 30 september 2021, de enquête in die Iriscare
zal sturen. De gegevens die met deze enquête worden verzameld, zijn uitsluitend bestemd
voor Iriscare en zullen niet aan derden worden meegedeeld.

3. TOELICHTING BIJ DE MANIER WAAROP VACCINS MOETEN WORDEN BESTELD3
3.1. Levering door Medista
•
•
•

Voortaan kunnen de vaccins via Medista worden geleverd. U kunt een bestelling plaatsen via
BruVax.
Medista levert alleen het Pfizer-vaccin.
De vaccins worden alleen in flacons geleverd. Ze kunnen dus niet in spuiten worden geleverd.
Spuiten kunnen uiteraard wel nog worden opgehaald. De instelling moet de artsen
injectiespuiten ter beschikking stellen, bij voorkeur van 1 ml, zodat zij de dosering correct
kunnen berekenen.
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De informatie over de toeleveringsketen van het Pfizer-vaccin staat in de omzendbrief van 27 december 2020:
“Instructies voor de door de GGC erkende en gesubsidieerde rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen en
serviceresidenties met betrekking tot COVID-19-vaccinatie met het vaccin van Pfizer-BioNTech (Versie 1.0)”.
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3.2. Vaccins van AstraZeneca en Moderna
Tweede doses van het vaccin van AstraZeneca en Moderna kunnen niet meer via BruVax worden
besteld. Als een van uw medewerkers een tweede dosis AstraZeneca of Moderna nodig heeft, kunt u
een e-mail sturen naar vacci-hyg@ccc.brussels en we zullen een gepaste oplossing vinden.
3.3. Vaccinatiecentra voor pick-up
Voortaan kan het Pfizer-vaccin alleen nog worden opgehaald in een van de volgende drie centra:

Centra

Verpakking

Hub Kruidtuin

Flacons

Vaccinatiecentrum Sint-Pieters-Woluwe

Flacons/spuiten

Vaccinatiecentrum Anderlecht

Flacons/spuiten

3.4. Voorschriften
De voorschriften moeten niet meer op voorhand worden verstuurd. De bestelling die via BruVax wordt
geplaatst, geldt voortaan als voorschrift.
3.5. Bestelling van vaccins
Ter herinnering: vaccins kunnen op BruVax worden besteld via de volgende link:
coll.brussels.doctena.be. Om toegang te krijgen tot het platform, moet u uw toegangscode aanvragen
via vacci-hyg@ccc.brussels.
Hou er rekening mee dat de verwerkingstijd voor uw bestelling maximaal tien dagen duurt.

4. FINANCIERINGSVOORWAARDEN VOOR DE VACCINATIE
4.1. Collectieve vaccinatiesessies en individuele gesprekken, eventueel gevolgd door een
vaccinatie door de arbeidsarts (EDPBW - externe dienst voor preventie en bescherming op
het werk) voor de personeelsleden van de instellingen waarvoor deze brief bestemd is
Voor elke instelling wordt de vaccinatie van de personeelsleden gefinancierd op basis van de factuur
van de EDPBW (en dus op basis van de werkelijk verleende diensten) volgens deze regels:
•

De financiering is beperkt tot de wettelijke facturatietarieven voor de aanvullende prestaties
vermeld in art. II.3-19 van de Codex over het welzijn op het werk, namelijk 155,60 euro per
uur voor een arts en 93,36 euro per uur voor een verpleegkundige. Deze tarieven omvatten
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•

ook het administratieve werk dat noodzakelijk is voor de vaccinatie. Supplementen op dit
tarief kunnen dus niet gefinancierd worden (verplaatsingskosten die de EDPBW's eventueel
factureren, worden ook niet gefinancierd).
De financiering is beperkt tot de diensten die overeenstemmen met de vaccinatiedagen in de
door de GGC erkende en gesubsidieerde collectieve zorgvoorzieningen. Deze prestaties
omvatten:
o collectieve bewustmakingssessies van maximaal twee uur;
o individuele gesprekken van maximaal dertig minuten;
o toediening van het vaccin met een snelheid van tien injecties per uur;
o toediening van het vaccin met een snelheid van minstens twee injecties per uur als
die injecties onmiddellijk na een individueel gesprek worden toegediend.

4.2. Vaccinatie uitgevoerd door de coördinerend en raadgevend arts (CRA) of door de
referentiearts voor de personeelsleden van de instellingen waarvoor deze brief bestemd is
Er wordt een financiering per uur toegekend op basis van de werkelijk gepresteerde uren, binnen de
volgende grenzen:
•
•

80,34 euro per uur voor de prestaties van een arts;
47,25 euro per uur voor de prestaties van een verpleegkundige.

4.3. Hoe deze facultatieve financiering concreet benutten?
Als directie van de collectieve zorgvoorziening betaalt u de EDPBW en andere artsen op basis van de
facturen of ereloonnota's die zij hebben opgesteld.
Op de facturen/ereloonnota's moeten de datums van de prestaties vermeld worden, alsook het aantal
gepresteerde uren voor elke taak, voor elke datum en de gefactureerde uurtarieven. Vul de
bijgevoegde schuldvordering en verklaring op eer in en voeg de gevraagde bewijsstukken toe om de
terugbetaling van deze kosten aan te vragen.
Iriscare betaalt de gemaakte kosten terug via een facultatieve subsidie, volgens de in deze brief
genoemde voorwaarden en na analyse van uw aanvraag.

5. CONCLUSIE
Ten slotte willen wij uw aandacht vestigen op de wijziging van de definitie van de epidemiologische
fases in de rusthuizen, zoals wij vermeldden in onze laatste omzendbrieven. Gezien de huidige
epidemiologische situatie, die gekenmerkt wordt door een toename van het aantal besmettingen met
de deltavariant, is het immers van essentieel belang om voorzichtig en waakzaam te blijven bij het
beheer van deze stadia in samenwerking met uw coördinerend en raadgevend artsen (CRA’s) of
referentieartsen.
Wij danken u voor uw inspanningen die bijdragen tot de verbetering van de gezondheidssituatie,
vooral dankzij de verhoging van de vaccinatiegraad van uw personeel. Wij herinneren u er ook aan
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dat het belangrijk is de Lime Survey minstens een keer per week in te vullen. Deze gegevens zijn een
essentieel instrument om de versoepelingen te plannen die bijdragen tot het welzijn van uw
bewoners.

Hoogachtend,

Tania Dekens
Leidend ambtenaar

Belangrijke informatie:
- https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ-1907/
- https://www.health.belgium.be/nl/news/imc-volksgezondheid-12
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