Beste huisartsen van Jabbeke, Zedelgem, Oostkamp en Beernem,
Op dinsdag 23 februari zijn de vaccinatiecentra De Groene Meersen in Zedelgem en De Valkaart
in Oostkamp vlot gestart met de eerste vaccinaties. Even een stand van zaken:
1. De vaccinatiecentra zijn sinds dinsdag 23 februari gestart met het vaccineren van
zorgverleners. De eerste week werden ongeveer 500 vaccins geplaats, de tweede week
ongeveer 400 vaccins. Deze week staan er ongeveer 600 vaccins gepland, zowel in De Groene
Meersen als in De Valkaart op donderdag 11 maart. Volgende week zullen 1320 vaccins
geleverd worden, die toegediend zullen worden op dinsdag 16 maart in De Groene Meersen en
donderdag 18 maart in De Valkaart. Tot nu toe kwamen enkel zorgverleners aan bod. De
problemen die we hebben ondervonden zijn problemen van nationale aard (het
afspraakprogramma, het feit dat mensen hun afspraak niet moeten bevestigen, reservelijsten,
weinig aangeleverde vaccins,…) De flow en werking van het vaccinatiecentrum op zich loopt
zeer vlot (20 à 30 vaccins/uur/lijn). Vanaf 16 maart zullen er ook 85+ers aan de beurt komen.
We zullen ons tempo hiervoor aanpassen, zodat we onze tijd kunnen nemen voor deze
doelgroep.
2. Ook in onze collectiviteiten (VAPH, serviceflats, psychiatrische ziekenhuizen,…) is volop
gestart met vaccineren. Deze collectiviteiten ontvangen hun vaccins via de HUB ziekenhuizen
en vaccineren met eigen personeel. Binnenkort beginnen ze daar aan de 2de dosissen.
3. Er is nog veel onduidelijkheid over de mobiele teams/thuisvaccinatie. Wij willen dan ook
vragen dat alle huisartsen hun patiënten zoveel als mogelijk stimuleren om naar het
vaccinatiecentrum te gaan. Dit mag zeker onder begeleiding van een mantelzorger. Ook voor
vervoer kan gezorgd worden, dit met hulp van de gemeenten. Mensen die in aanmerking zullen
komen voor thuisvaccinatie (ernstige dementie, ernstige psychiatrische problematiek,
bedlegerig,…) zullen worden doorgegeven door de huisarts aan de medisch expert van de
eerstelijnszone WE40, Dr. Laude Vanden Bussche, en zo zal dan bekeken worden hoe dit
praktisch zal kunnen georganiseerd worden. Dit zal logistiek niet makkelijk uit te voeren zijn
(vaccins moeten opgetrokken worden in het vaccinatiecentrum en moeten dan binnen een
bepaalde periode toegediend worden, er moet steeds 15 minuten supervisie zijn na toediening
van een vaccin,..). Hierover later meer.
4. Alle patiënten die ooit een anafylaxie hadden en dus in het bezit zijn van een Epipen, worden
aangeraden hun vaccin in het ziekenhuis te laten toedienen (dus ook bij anafylaxie op bv.
wespensteek). Hiervoor zouden wij dus graag de huisartsen oproepen deze patiënten op te
lijsten en dit via SIILO of de eHealthbox door te sturen naar Dr. Hanne Verhaeghe. Graag hadden
wij volgende gegevens ontvangen: naam + voornaam + RRN + huisarts + reden toediening in
ziekenhuis + telefoonnummer + email + domicilie-adres. Zo kunnen wij aan de ziekenhuizen een
concreet aantal patiënten doorgeven, vaccins voorzien en deze mensen groeperen. Zij mogen
hun afspraak in het vaccinatiecentrum dus annuleren.
5. Na de 65+ers zouden de risicogroepen in aanmerking komen. Deze groep van patiënten zal
door de mutualiteit aangeleverd worden, maar aangevuld kunnen worden door de huisartsen
via hun medische programma’s. Ook hierover is nog veel onduidelijkheid. We verwachten rond
15 maart meer informatie.
6. Wij krijgen de laatste weken meerdere mails/berichten van zowel patiënten als artsen om
bepaalde patiënten op te nemen op reservelijsten. Momenteel kunnen we zo’n lijsten nog niet
gebruiken, omdat we zeer voorzichtig zijn in het optrekken van de vaccins. Hierdoor gaan er
geen vaccins verloren en kunnen bepaalde flacons overgedragen worden naar dagen nadien.
Indien er een flacon is opgetrokken en er vaccins over zijn, vaccineren wij momenteel het
personeel van het vaccinatiecentrum. Dit gaat per dag over een 5-tal vaccins. Indien we binnen
enkele weken of maanden toch nood hebben aan snel oproepbare kandidaten voor de reeds
opgetrokken vaccins toegediend te krijgen, laten wij jullie zeker iets weten. Momenteel heeft
het dus nog geen zin om patiënten door te sturen via mail of beveiligde weg of deze door te

sturen naar het vaccinatiecentrum.
7. Vooreerst bedankt aan alle artsen die zich reeds kandidaat stelden als toezichthoudend arts.
Per shift van 4 uur hebben we 1 arts nodig per centrum voor enkele medische vragen van
burgers of verpleegkundigen te beantwoorden of te interveniëren bij medische problematiek
(angst, syncope, anafylaxie,…). Indien u hierin geïnteresseerd bent om sporadisch of geregeld
een shift op u te nemen, mag u dit laten weten aan shulaika@habovzw.be
Dit is de huidige stand van zaken. Wij houden u waar nodig en mogelijk op de hoogte. Bij vragen
kan u altijd terecht bij de coördinerend arts van het desbetreffende centrum:
De Valkaart: Dr. Lieven Carlier
De Groene Meersen: Dr. Hanne Verhaeghe
Mobiele Vaccinaties: Dr. Laude Vanden Bussche

