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Brussel, 25 augustus 2021
Betreft: Operationalisering vaccinaties
arbeidsgeneeskunde in september 2021

in

RH’s/RVT’s

via

de

dienst

voor

Mevrouw de directrice,
Mijnheer de directeur,
In het kader van de collectieve sensibiliseringssessie over de vaccinatie tegen COVID-19 voor
alle personeelsleden van uw instelling, zoals aangegeven in onze omzendbrief van 6 augustus
2021, moet een vaccinatiesessie georganiseerd worden door de arbeidsgeneeskundige dienst
in samenwerking met de directie en de CRA/referentiearts van uw instelling. Daarom heeft
Iriscare in samenwerking met de Diensten van het Verenigd College (DVC) en in overleg met
de vereniging Co-Prev voorgesteld de procedure voor het bestellen van vaccins door de arts
van de arbeidsgeneeskundige dienst waar u gewoonlijk mee samenwerkt, te vereenvoudigen.

Procedure:
-

Zodra de datum van de sensibiliseringssessie is vastgelegd, maakt de arbeidsarts in
samenwerking met de directie en de CRA/referentiearts van uw instelling een schatting
van het aantal personen dat in uw instelling nog in aanmerking komen voor vaccinatie.

-

De arbeidsarts stuurt een e-mail naar vacci-hyg@ccc.brussels om een paswoord voor
toegang tot BRUVAX aan te vragen.

-

De

arbeidsarts

plaatst

de

bestelling

op

de

website

van

BRUVAX

(https://coll.brussels.doctena.be/nl) met vermelding van zijn contactgegevens en die
van de vaccinerende organisatie (de contactgegevens van de te vaccineren personen
moeten niet vermeld worden).

-

BRUVAX stelt verschillende leveringsmogelijkheden voor, maar voor de arbeidsartsen
krijgt de optie "delivery" de voorkeur.

-

De vaccins moeten ten minste zeven dagen voor de gewenste leveringsdatum besteld
worden.

-

De vaccins (Pfizer of Johnson & Johnson) zullen uitsluitend worden geleverd door
Medista in flacons op het hoofdkantoor van de EDPBW in Brussel.

-

De arbeidsgeneeskundige dienst beheert de vaccinatievoorwaarden volgens de
afspraken met de directie, de CRA/referentiearts en de personeelsleden.

-

De EDPBW zorgt ervoor dat tijdens de sensibiliseringssessie voldoende vaccins
beschikbaar zijn en dat eventuele verliezen van vaccins tot een minimum beperkt
worden.

-

Zoals aangegeven in onze omzendbrief stuurt de EDPBW aan het einde van deze
campagne een gedetailleerd verslag naar de directie om hen in staat te stellen de
vragenlijst te beantwoorden die hen eind september door Iriscare zal worden
toegezonden.

-

De arbeidsarts voert de gevaccineerde personen in op Vaccinnet.

Wij danken u voor uw medewerking aan deze nieuwe vaccinatiecampagne tegen COVID-19
voor de personeelsleden van uw instelling, om zo samen het virus te bestrijden.
Bij problemen kunt u telefonisch contact opnemen met de dienst op 02 563 56 00 of per e-mail
via vacci-hyg@ccc.brussels.

Hoogachtend,

Tania Dekens
Leidend ambtenaar

