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Boosterprik Covid-19 vaccinatie - personeel welzijnssectoren
Geachte heer,
Geachte mevrouw,
Vlak voor de herfstvakantie besliste de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid dat hulpverleners vanaf
13 november een boosterprik kunnen krijgen. De doelgroepen voor een boostervaccin zijn grotendeels gelijk
aan de doelgroepen zoals die bij de start van de vaccinatiecampagne zijn geformuleerd, maar nu wordt enkel
het personeel meegenomen. De organisatie van de boostervaccinatie verloopt via de vaccinatiecentra.
1. Welk vaccin, vanaf wanneer?
De boostervaccinatie komt na de basisvaccinatie en is altijd een mRNA-vaccin. De booster wordt gezet
minstens 2 maanden na de enige prik van het Janssen-vaccin, 4 maanden na de tweede prik van het
AstraZeneca-vaccin, en minstens 6 maanden na de tweede prik van het Pfizer- of Moderna-vaccin. Voor de
boostervaccinatie wordt een Pfizer- (Comirnaty) of een Moderna-vaccin (Spikevax) toegediend.
Het COVID-19-vaccin en dus ook de boosterprik, is niet wettelijk verplicht maar ten zeerste aan te raden. We
raden aan om uw personeel hiervoor zo goed mogelijk te sensibiliseren.
2. Wie komt in aanmerking voor een boostervaccin?
Binnen de hulpverleners die in aanmerking komen voor een boostervaccin, zijn er 2 grote groepen te
onderscheiden, namelijk de hulpverleners in de collectiviteiten en de hulpverleners in de eerste lijn.

a) Hulpverleners in de eerste lijn
De vaccinatie van de brede groep van eerstelijnshulpverleners zal volledig verlopen via de vaccinatiecentra.
Voor de welzijnssectoren omvat deze groep de ambulante hulpverleners met rechtstreekse cliëntcontacten

van CAW, samenlevingsopbouw, de verenigingen waar armen het woord nemen en van Payoke vzw. Niethulpverlenend personeel, zoals administratieve medewerkers of poetspersoneel, … komen niet in aanmerking
voor een boostervaccin.
Deze eerstelijnshulpverleners krijgen automatisch een uitnodiging voor het boostervaccin via het
vaccinatiecentrum van hun domicilie. Hiervoor baseren we ons op de namenlijsten die in het voorjaar 2021
werden doorgegeven met de medewerkers die toen in aanmerking kwamen voor prioritaire vaccinatie. Voor
medewerkers die niet gekend zijn, bvb. omdat ze zich niet opgaven voor prioritaire vaccinatie of nieuw
instroomden, wordt een online registratiesysteem opgezet zodat ook zij zich voor een boostervaccin kunnen
opgeven. Dit systeem komt ter beschikking vanaf midden december.

b) Hulpverleners in de collectiviteiten
Organisaties die in het voorjaar 2021 zelf collectieve vaccinaties in de voorziening organiseerden (met
toelevering van vaccins via de HUB-ziekenhuizen), krijgen nu ook de mogelijkheid een boostervaccin toe te
dienen aan het personeel (niet aan de cliënten). Voor de welzijnssectoren gaat het hier om de medewerkers
van de CAW die werken in de residentiële opvangcentra of in de inloopcentra dak- en thuislozen. Zowel
hulpverlenend als niet-hulpverlenend personeel komt in aanmerking, voor zover men in de dagelijkse werking
contact heeft met cliënten. Ook vrijwilligers die dagdagelijks meedraaien in deze werkingen en cliëntcontacten
hebben, komen in aanmerking voor een boostervaccin.
Voor deze groep bepaalt het vaccinatiecentrum samen met de collectiviteit hoe het vaccinatiemoment best
wordt georganiseerd. We laten het aan de lokale organisatie om dit uit te werken: vaccinatie door de
collectiviteit zelf, via mobiel team, via het vaccinatiecentrum, … Meer uitleg omtrent de operationele
procedure vindt u hieronder.

3. Operationele procedure voor collectiviteiten CAW
Voor het linken van de collectiviteiten van de CAW aan een vaccinatiecentrum, wordt gebruik gemaakt van de
vaccinatielocaties die in het voorjaar 2021 zijn gebruikt voor de collectieve vaccinaties (zie lijst in bijlage). Het
CAW moet er zich intern op organiseren dat medewerkers van de verschillende residentiële opvangcentra en
de inloopcentra dak- en thuislozen aansluiten bij de afspraken die worden gemaakt met het betrokken
vaccinatiecentrum.
Voor de medewerkers van collectiviteiten zal de levering van vaccins aan de voorziening verlopen via de
vaccinatiecentra. De vaccinatiecentra worden gevraagd om deze flow lokaal uit te werken en de
collectiviteiten gelinkt aan het vaccinatiecentrum op de hoogte te stellen. Concreet zullen de vaccinatiecentra
de collectiviteiten via mail aangeven wat de opties tot collectief vaccineren zijn, wie daarvoor gecontacteerd
kan worden en wat een inschatting van timing daarvoor is. Het vaccinatiecentrum bepaalt nadien samen met
de collectiviteit hoe het vaccinatiemoment het best georganiseerd kan worden.
U moet dus wachten op concrete instructies van het vaccinatiecentrum voor collectieve vaccinatie. Wij vragen
dat u intussen in kaart brengt wie van de medewerkers in de collectiviteiten een boosterprik wilt. U zult aan
het vaccinatiecentrum het benodigde aantal vaccins moeten doorgeven. Er moet daarbij rekening gehouden
worden met de termijnen van de boosterprik, nl. 2 maand na de enige vaccinatie met Janssen, 4 maand na de
tweede dosis van AstraZeneca, en minstens 6 maand na de tweede dosis van Pfizer of Moderna. Personeel dat
nog niet aan de termijn voldoet voor een boostervaccin, mag nog niet gevaccineerd worden. Die personen
zullen een uitnodiging ontvangen voor vaccinatie in het vaccinatiecentrum wanneer de correcte termijn
verlopen is.
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Uitnodigingen:
In tegenstelling tot de hulpverleners uit de eerste lijn, is het personeel van de collectiviteiten niet
allemaal gekend. Het kan gebeuren dat een medewerker van een collectiviteit ook een uitnodiging van
het vaccinatiecentrum ontvangt omdat hij/zij ook gekend is als eerstelijnshulpverlener. Als collectief
gevaccineerd worden gewenst en afgesproken is, worden de individuele uitnodigingen tot vaccinatie
zoveel mogelijk geannuleerd via “ik ben reeds gevaccineerd” telefonisch of via de link op de
uitnodiging. Op die manier krijgen de vaccinatiecentra een inschatting van wie ze kunnen verwachten
in het vaccinatiecentrum.
Het is de ambitie om alle hulpverleners voor het jaareinde een boostervaccin aan te bieden, voor zover de
planning van de vaccinatiecentra en de betrokken voorzieningen dat toelaat. Het Agentschap Zorg en
Gezondheid en het Departement WVG willen iedereen alvast bedanken om deze campagne mee mogelijk te
maken.

Met vriendelijke groeten,

Karine Moykens
Secretaris-generaal
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
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Bijlage: lijst vaccinatielocaties CAW voor collectiviteiten (residentiële opvang / inloopcentra)





























CAW Antwerpen (De Biekorf) (Dambruggestraat 304, 2060 Antwerpen)
CAW Antwerpen (Victor) (Victor Desguinlei 33, 2018 Antwerpen)
CAW Boom-Mechelen-Lier (Maurits Sabbestraat 119, 2800 Mechelen)
CAW Brussel (Hoofdzetel) (Priemstraat 19A, 1000 Brussel)
CAW Centraal-West-Vlaanderen (Nijverheidsstraat 11, 8800 Roeselare)
CAW De Kempen (Welzijnscampus) (Stationstraat 80, 2300 Turnhout)
CAW Halle-Vilvoorde (Mechelsesteenweg 55, 1800 Vilvoorde)
CAW Limburg (De Passerel) (Aardlaan 28, 3600 Genk)
CAW Limburg (De Tunnel) (Maria Pypelinckxstraat 20, 3511 Kuringen)
CAW Limburg (Keerpunt) (Sleutelstraat 1, 3920 Lommel)
CAW Limburg (Opvang Maasland) (Oude Baan 296, 3630 Maasmechelen)
CAW Limburg (Opvang Midden) (Souwstraat 29a, 3530 Houthalen)
CAW Limburg (Opvang Noord) (Kattenbos 59, 3920 Lommel)
CAW Limburg (TLC) (Salvatorstraat 12, 3500 Hasselt)
CAW Limburg (Westhuis) (Terbekstraat 10, 3580 Beringen)
CAW Noord-West-Vlaanderen (Ruddershove 8, 8000 Brugge)
CAW Noord-West-Vlaanderen (Inloopcentrum) (Sint Sebastiaansstraat 16a, 8400 Oostende)
CAW Oost-Brabant (Blauwput) (Blauwput - Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven )
CAW Oost-Brabant (Diest) (Schaffensestraat 23, 3290 Diest)
CAW Oost-Brabant (Redingenstraat) (Redingenstraat 6, 3000 Leuven)
CAW Zuid-West-Vlaanderen (Tuighuisstraat 40, 8500 Kortrijk)
CAW-Oost-Vlaanderen (CAW huis) (Visserij 153, 9000 Gent)
CAW-Oost-Vlaanderen (ICC Gent) (Familie Van Rysselberghedreef 2 (bus 1), 9000 Gent)
CAW-Oost-Vlaanderen (Opvang Aalst) (Lazaretstraat 11, 9300 Aalst)
CAW-Oost-Vlaanderen (Opvang Dendermonde) (Van Langenhovestraat 20, 9200 Dendermonde)
CAW-Oost-Vlaanderen (Opvang Geraardsbergen) (Abdijstraat 4a, 9500 Geraardsbergen)
CAW-Oost-Vlaanderen (Opvang Schreiboom) (Kortrijksepoortstraat 252A, 9000 Gent)
CAW-Oost-Vlaanderen (Opvang Sint-Niklaas) (Blokmakerstraat 6, 9100 Sint-Niklaas)
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