COVID gerelateerde zaken

Bestaffing ELZ WE40
In het kader van de uitvoering van de bijkomende COVID-19 opdrachten die aan de
Eerstelijnszones zijn toegewezen, werd vanaf maandag 8 februari ’21 de staf ELZ WE40 herschikt
en tijdelijk uitgebreid met twee nieuwe medewerkers.
Coördinator Mieke Puystjens neemt voortaan de functie van Programma-manager Vaccinatiecentra
op. In deze rol zal zij worden bijgestaan door de nieuwe medewerker Tim Van Poucke als
Populatiemanager Vaccinatie.
Als Projectmedewerker en Teamleider Covid-19 neemt Wilfried Vantyghem onder meer de
opvolging van de besmettingen, de contacten met de voorzieningen, scholen of andere
collectiviteiten, de rapportering aan het Covid-team, de aansturing van de pool huisbezoekers, de
afstemming van nood en aanbod en sensibilisatie en preventieve communicatie op zich.
Michelle Roels blijft de taken van Algemene Coördinator en beheer van eerstelijnszone-gebonden
materie waarnemen.
Besmettingen

Hierbij een overzichtstabel en een grafische weergave van de evolutie van de incidenties ( = het
aantal nieuwe positieve gevallen in de laatste 7 dagen per 100.000 inwoners) van besmettingen in
onze regio van de voorbije periode.
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INCIDENTIE
aantal nieuwe positieve gevallen in de laatste 7 dagen per 100.000 inwoners
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Wat de uitbraken van besmettingen in de collectiviteiten betreft noteren we de laatste drie weken
gemiddeld een drietal aanmeldingen per week. De iets meer dan de helft van deze uitbraken situeert
zich in kinderopvang en basisscholen (kleuter en lager onderwijs).

Vaccinatiecentra
Organisatie:
Zoals reeds werd aangegeven komt de coördinatie van de vaccinatiecentra bij de ELZ/zorgraad
(Programmamanager en Populatiemanager) 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).
De laatste weken is er hard gewerkt aan de inrichting van de beide vaccinatiecentra binnen onze
Eerstelijnszone. Er werd gevraagd om minimum 4 vaccinatielijnen te voorzien, maar in beide centra
is er de mogelijkheid om 8 vaccinatielijnen te gebruiken.
Op dinsdag 23 februari ’21 hebben, zowel in het vaccinatiecentrum De Valkaart te Oostkamp (voor
de inwoners van Oostkamp en Beernem) als het vaccinatiecentrum Groene Meersen te Zedelgem
(inwoners van Zedelgem en Jabbeke) de eerste vaccinaties, met het AstraZeneca vaccin (voorlopig
niet geschikt voor 55+) plaatsgevonden. In eerste instantie komen de Zorgprofessionals uit de regio
en medewerkers van de eigen vaccinatiecentra aan de beurt. Meer hierover verder in deze
nieuwsbrief.

Communciatie:
Eind februari zullen alle inwoners van Oostkamp, Beernem, Zedelgem en Jabbeke een
informatiekrantje in hun brievenbus krijgen. Dit infokrantje bevat heel wat praktische informatie mbt
het vaccinatiecentrum waar men terecht kan. Elke gemeente heeft zijn eigen krantje, maar de inhoud

werd op elkaar afgestemd. De 4 krantjes zullen na 25 februari ook op de website van de
eerstelijnszone WE40 geplaatst worden.

Vaccinatiestrategie - volgorde van vaccineren

https://www.laatjevaccineren.be/volgorde-van-vaccineren
Vaccinatiecentra starten eerst met de COVID19-vaccinaties van zorgprofessionals eerste lijn

De voorbije weken heeft Zorg en Gezondheid in nauw overleg met VIVEL en de
beroepsverenigingen en vertegenwoordigers van zorgverleners een lijst opgesteld van
beroepsgroepen die het meest prioritair zijn voor COVID-19-vaccinatie. Op basis van specifieke
criteria (mbt hoogrisicocontacten) werden diverse doelgroepen geselecteerd om eerst
uitgenodigd te worden in onze vaccinatiecentra.
Informatie over de samenstelling van deze lijst, wie in de eerste groep voorzien is, hoe u kan
nagaan of u als zorgverlener bent opgenomen in de lijst van een bepaalde doelgroep en zo niet
hoe u dit kan signaleren aan een voor uw groep aangestelde liaison, vindt u via de link:
https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie-van-zorgprofessionals-eerste-lijn

Vaccinaties van personen met handicap uit de voorzieningen nu ook opgestart

Op donderdag 18 februari 2021 werd, met de vaccinatie van 68 bewoners en 68
personeelsleden van De Kerselaar in Overijse, een voorziening voor mensen met een handicap,

de beweging ingezet, om meerderjarigen met een handicap te vaccineren, die dag en nacht bij
een zorgaanbieder verblijven en ook zij die hen ondersteunen.
Het gaat om ruim 14.900 meerderjarigen met een handicap die dag en nacht verblijven bij hun
voorziening of ouderinitiatief, net als degenen die sinds corona thuis verblijven, maar in gewone
tijden bij een voorziening verblijven. Daarnaast worden ook de 18-plussers (+/-220) die
verblijven in een 16-tal minderjarigen voorzieningen meegenomen. Tegelijkertijd is het in deze
fase de beurt aan zo’n 25.900 personeelsleden, uit de meerderjarigen en de minderjarigen
voorzieningen, die dagdagelijks zorg bieden. Het personeel uit de dagcentra, in zoverre zij ook
contacten hebben met de mensen die dag en nacht verblijven in de meerderjarigen
voorzieningen, wordt eveneens meegenomen.
Vaccinaties in collectiviteiten, met of zonder eigen prikteam
Vanaf 15 februari ’21 kunnen vaccinaties plaats vinden in de collectiviteiten die over een eigen
prikteam beschikken. Een goed voorbeeld hiervan zijn de voorzieningen voor personen met een
handicap (zie hierboven).
Voor een collectiviteit dat echter geen eigen prikteam heeft, zal het Mobiele Vaccinatieteam
verbonden aan het vaccinatiecentrum instaan voor deze vaccinaties. Dit zal vanaf medio maart
worden opgezet.
Vaccinatieteller voor onze regio

Eerste versoepelingen in de woonzorgcentra bij voldoende hoge vaccinatiegraad
Woonzorgcentra waar 90% van de bewoners en 70% van het personeel gevaccineerd zijn met
twee dosissen en waar die tweede dosis al 10 dagen geleden is gebeurd, kunnen vanaf 18
februari ’21 voorzichtig meer contacten mogelijk maken tussen bewoners onderling en met
bezoekers.
De Taskforce COVID-19 Zorg zette hiermee het advies van de GEMS om in concrete
richtlijnen voor de Vlaamse woonzorgcentra.
https://www.zorg-en-gezondheid.be/eerste-versoepelingen-in-de-woonzorgcentra-bijvoldoende-hoge-vaccinatiegraad

Advies mantelzorg en covid
De Covid-19-crisis is een zware beproeving voor ons allen en treft mantelzorgers bijzonder
hard. VIVEL, de koepelorganisatie voor de Eerste Lijn, stelde vast dat mantelzorgers als

doelgroep afwezig zijn in de vaccinatiecampagne. Ze werkte, samen
met de 6 erkende mantelzorgverenigingen, enkele academici en
medische experts een advies uit. Hierin werd onder meer gevraagd
mantelzorgers samen met de risicopatiënten met onderliggende
gezondheidsproblemen te vaccineren, en meer specifiek de
mantelzorger die behoort tot de gezinsbubbel of het knuffelcontact
van de patiënt. Het advies werd niet weerhouden. Enerzijds is de
groep risicopatiënten met onderliggende gezondheidsproblemen zeer
groot en anderzijds is dit advies mogelijk in strijd met de
antidiscriminatiewetgeving. VIVEL betreurt uiteraard deze beslissing,
maar brengt ook begrip op voor de moeilijke keuzes die deze
vaccinatiecampagne met zich meebrengt.

