Stand van zaken covid en vaccinatie binnen ELZ WE40 (19/01/2021)

Besmettingen
Hierbij een overzichtstabel van de incidenties (het aantal nieuwe positieve gevallen in de laatste 7
dagen per 100000 inwoners) van besmettingen in onze regio de afgelopen maand:
13/dec
Zedelgem 315
Oostkamp 281
Beernem 144
Jabbeke
139

16/dec
293
357
170
216

21/dec
245
231
252
209

28/dec
100
121
208
108

5/jan
61
109
183
108

10/jan
109
100
177
137

18/jan
78
92
120
122

De afgelopen periode merken we een daling op in het aantal grote uitbraken in collectiviteiten.
Zoals geweten is de Zuid-Afrikaanse en Britse variant ook gesignaleerd in België. Ook dit volgen we
vanuit ELZ WE40 nauw op. Momenteel hebben we weet van 1 Zuid-Afrikaanse besmetting en geen
Britse besmettingen binnen ELZ WE40.
Vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft men volgende zaken mee met betrekking tot de
Britse variant:
•
•

•
•
•

Het is gekend dat de UK variant besmettelijker is dan het ‘gewone’ coronavirus (wellicht
toename van de besmettelijkheid met ongeveer 56%).
Er wordt momenteel nog onderzocht of kinderen potentieel besmettelijker zijn wanneer ze
besmet zijn met deze UK variant dan met het ‘gewone’ virus.
o Maar de leeftijdsverdeling is wel quasi dezelfde voor de UK variant als voor het
‘gewone’ virus. Dit wil zeggen dat kinderen en jongeren er proportioneel minder ziek
worden dan de andere / oudere leeftijdsgroepen, net zoals dit het geval is bij het
‘gekende’ virus.
Het goede nieuws is dat uit wetenschappelijke studies voorlopig blijkt dat de UK variant niet
gepaard gaat met hogere morbiditeit of mortaliteit. Of m.a.w. de UK variant maakt mensen
niet zieker en veroorzaakt niet meer ziekenhuisopnames, noch overlijdens.
Ook gaan wetenschappers er van uit dat de vaccins die nu worden ingezet in de E.U. tegen
Covid - ook zullen werken en bescherming zullen bieden tegen de UK variant
De enige wapens die we hebben tegen deze en andere varianten zijn dezelfde als voor het
‘gekende’ virus:
o Strikt naleven van de hygiënische richtlijnen
o Strikt naleven van de isolatie en quarantaine maatregelen en voorschriften
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Vaccinatiecentra
Organisatie:
De laatste weken is er volop gewerkt aan de oprichting van de vaccinatiecentra. Er werd beslist dat er
maximaal 2 vaccinatiecentra per ELZ opgericht mochten worden. Bij ons in de zone werd beslist dat er
één komt in De Valkaart in Oostkamp (inwoners Oostkamp en Beernem) en één in de Groene Meersen
in Zedelgem (inwoners Zedelgem en Jabbeke).
We zijn nog in volle voorbereiding, maar kunnen al enkele zaken (onder voorbehoud) meegeven. De
coördinatie van de vaccinatiecentra komt bij de ELZ/zorgraad, in nauwe samenwerking met de lokale
besturen en andere partners. Het logistieke onderdeel wordt opgenomen door de lokale besturen, het
medische luik en de bijhorende coördinatie door de huisartsenkring HABO (die ook samen zal werken
met de artsen van Beernem).
In beide vaccinatiecentra worden 4 vaccinatielijnen voorzien. In elke vaccinatielijn wordt één type
vaccin toegediend, goed voor 20 à 25 inentingen per uur. Niet alle vaccinatielijnen zullen ten allen tijde
‘open’ zijn, dit hangt af van de levering van de vaccins en het soort vaccins. Meer informatie over hoe
de vaccinatie concreet zal verlopen vindt u op de website www.laatjevaccineren.be.
De bedoeling is dat we tegen 1 februari een zogeheten ‘dry run’ doen en tegen 15 februari stand by
zijn.

Vaccinatiestrategie
Hier kunt u de meest recente info vinden.
Op dit moment draait de vaccinatie van bewoners en personeel in woonzorgcentra op volle toeren.
Eind januari komt het ziekenhuispersoneel aan bod. Huisartsen, bewoners en personeel van andere
collectieve zorgvoorzieningen worden vanaf februari gevaccineerd. Vanaf maart start de vaccinatie
van 65-plussers en risicopatiënten. Over de prioritering binnen die laatste groep neemt de taskforce
vaccinatie binnenkort een beslissing. Vanaf april komen de mensen met een essentieel beroep aan
bod. De rest van de bevolking (18+) mag vanaf juni op een vaccin rekenen.
De VAPH- en GAW-sector werden aangeschreven door de ELZ om een oplijsting te maken van wie de
medische verantwoordelijken zijn die de vaccinatie in goede banen kunnen leiden. Indien u dit nog
niet doorgaf, kan dit nog steeds. Heeft u geen medisch verantwoordelijke, dan kunnen wij
ondersteunen om hulp te zoeken. U kan hiervoor mailen naar mieke@we40.be.

Thuisvaccinatie
Ook dit zal opgevolgd worden door ELZ. We houden u op de hoogte wanneer er hier meer duidelijkheid
rond is.
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Vrijwilligers
Heel veel mensen bieden hun diensten aan, zowel medisch als logistiek. Dank hiervoor!
We zijn momenteel aan de slag om een algemene tool aan te maken waarop men zich kan aanmelden.
We houden jullie op de hoogte.

Campagnemateriaal
De website www.laatjevaccineren.be/covid-19 verschaft uitgebreide en correcte informatie m.b.t. de
covid-vaccinatie. U kunt er allerhande informatie vinden met betrekking tot de volgorde van
vaccineren, informatie over het covid-19 vaccin, het belang van covid-19 vaccinatie… U vindt er een
antwoord op veelgestelde vragen m.b.t. covid-vaccinatie.
Ook is het mogelijk om het campagnemateriaal dat de Vlaamse overheid aangemaakt heeft, daar te
bekijken, te downloaden en te verspreiden.
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