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Brussel, 20 januari 2021 
 
 
 
Beste, 
 
 
Stilaan komt er wat meer zicht op hoe de vaccinatiestrategie verder zal uitgerold worden. 
Welke doelgroep zal wanneer gevaccineerd worden? Momenteel wordt er volop 
gevaccineerd in de woonzorgcentra. De personeelsleden van de ziekenhuizen worden ook 
al beperkt bediend. Deze vaccinaties zullen nog enkele weken in beslag nemen.  

In een volgende groep komen de personen met een handicap die in een voorziening 
wonen en het daarbij horend personeel aan de beurt, gevolgd door zorgpersoneel in 
andere sectoren.  

Zoals het nu voorzien is zullen gebruikers van de dagcentra niet als een aparte doelgroep 
bekeken worden, maar binnen hun eigen leeftijdsgroep meegenomen worden eventueel 
met voorrang omwille van de medische kwetsbaarheid. 

FOVIG vindt nochtans dat er voldoende argumenten zijn om de dagcentra-gebruikers op 
hetzelfde moment te vaccineren als de residentiële gebruikers: 

- Er zijn in deze doelgroep heel wat personen met een zeer kwetsbare medische 
achtergrond. 

- Op deze manier kan de werking van de vergunde zorgaanbieders sneller terug 
naar de normale werking. Het verplicht thuis moeten blijven en soms geen beroep 
kunnen doen op ondersteuning zou dan op heel korte tijd tot het verleden kunnen 
behoren. 

- Het maakt het mogelijk dat de aangepaste werking omwille van de corona-
maatregelen kan afgebouwd worden. Er komt terug meer aanbod, er kunnen 
opnieuw contacten komen tussen residentiële en andere gebruikers, het vervoer 
kan weer in zijn oorspronkelijke vorm georganiseerd worden en dat neemt een 
grote druk bij de mantelzorgers weg. 

- De logistieke operatie die met de vaccinaties gepaard gaat kan op heel korte tijd 
deze doelgroep mee-vaccineren met weinig bijkomende inspanningen van de 
vergunde zorgaanbieder. 

- Het gaat eigenlijk op macro-niveau over een kleine doelgroep. 
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FOVIG pleit dus om de beide doelgroepen gelijktijdig in te enten indien de aanvoer van 
voldoende vaccins gegarandeerd kan worden. Indien de aanvoer voor problemen zou 
zorgen dan is het evident dat de residentiële gebruikers met de personeelsleden die 
daarbij horen op het voorplan moeten komen. 

We hopen dat ook onze bekommernissen kunnen meegenomen worden in de verdere 
uitrol van de vaccinaties. 
We danken u om deze aanbeveling in overweging te nemen. 
 
Namens FOVIG, 
 
Nadia Dekoning, 
voorzitter  


