
 

Hoe kunnen mensen in precair verblijf gevaccineerd worden  

in het Vlaams Gewest? 

In dit korte document geven we tips aan precaire verblijvers en/of mensen die hen 

nabij zijn kunnen om in het Vlaams Gewest gevaccineerd te worden tegen COVID-

19. We baseren ons daarbij op informatie die we kregen van het Agentschap Zorg 

en Gezondheid en VIVEL (Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn). Attentie: voor het 

Brussels Gewest is de aanpak anders. Info volgt.  

Welke stappen kunnen mensen met een precair verblijf zelf zetten? 

1. Ben je gekend bij je OCMW voor dringende medische hulp?  

Neem contact op met het OCMW en vraag hen om je te helpen om een 

afspraak voor vaccinatie te krijgen. 

 

2. Heb je een huisarts? Ben je gekend in een wijkgezondheidscentrum of een 

groepspraktijk? 

Vraag daar om je te helpen om een afspraak voor vaccinatie te krijgen.  

 

3. Ben je lid van een organisatie waar veel precaire verblijvers komen? 

Vraag aan de organisatie waar je goed gekend bent of ze een 

vaccinatiemoment plannen met een mobiel vaccinatieteam. 

Welke stappen kunnen organisaties zetten? 

1. Bezorg de juiste informatie aan je doelgroep over vaccineren.  

 

Maak duidelijk dat de regeringen ervoor kiezen iedereen op het grondgebied 

te vaccineren en dat persoonsgegevens enkel gebruikt worden in het kader 

van de gezondheidszorg. Over vaccins en vaccinatie kan je ook 

infomateriaal aanvragen bij de LOGO van jouw gemeente/regio: 

Communiceren en sensibiliseren over COVID-19 en vaccinatie | Vlaamse Logos (vlaamse-

logos.be).  

 

2. Je kan als organisatie een mobiel team aanvragen om in jouw organisatie te 

komen vaccineren? 

 

• Neem daarvoor eerst contact op met de populatiemanager van je 

eerstelijnszone. Populatiemanagers zijn verantwoordelijk voor het 

https://vlaamse-logos.be/samentegencorona
https://vlaamse-logos.be/samentegencorona


bereiken van moeilijk bereikbare doelgroepen voor vaccinatie. Je 

vindt de contactgegevens van de populatiemanagers hier.1 

 

• Laat weten aan de populatiemanager met welke doelgroep je in 

contact staat, over hoeveel mensen het bij benadering gaat en op 

welke plaats je de vaccinatie zou willen laten toedienen. 

 

Bespreek met je populatiemanager of er best een gezamenlijk 

infomoment moet worden georganiseerd in aanloop naar het 

vaccinatiemoment. Dat is nodig als er veel mensen twijfels hebben. 

Betrek bij voorkeur een arts of andere medische professional bij het 

infomoment. 

 

• Plan de dag en het uur van de vaccinatie zo dicht mogelijk bij het 

informatiemoment, dat zorgt voor een beter effect op de bereidheid. 

Indien nodig kunnen meerdere mobiele vaccinatiemomenten gepland 

worden, zodat mensen die twijfelen de tijd krijgen om de keuze te 

maken. 

 

• Zorg ervoor dat de informatie- en vaccinatiemomenten kunnen 

doorgaan op plekken van vertrouwen, bij voorkeur bij de 

laagdrempelige organisaties/religieuze of levensbeschouwelijke 

ruimtes,…. waar mensen zich thuis voelen. 

 

• Spreek goed af met je populatiemanager welke gegevens er nodig zijn 

om gevaccineerd te kunnen worden. Er moet in principe een 

bisnummer worden aangemaakt om de vaccinatie te kunnen 

registreren in vaccinet. Daarvoor moeten mensen hun naam, 

voornaam, geboortedatum en geboorteplaats meedelen. De opgave 

van een adres is géén technische vereiste voor het aanmaken van het 

bisnummer. Er kan eventueel ook geopteerd worden om het adres van 

de organisatie te gebruiken als mensen geen adres willen opgeven. 

Wie geregistreerd is in vaccinet kan later ook een vaccinatiepaspoort 

krijgen, het aanmaken van een bisnummer is dan ook de beste 

garantie voor een goede opvolging. 

 

Voor het Agentschap Zorg en Gezondheid en VIVEL is het uitgangspunt vaccinatie 

te laten primeren boven registratie. Dat houdt in dat een populatiemanager kan 

beslissen om mensen die niet willen dat er een bisnummer wordt aangemaakt toch 

gevaccineerd kunnen worden. Belangrijk is dat zij een vaccinatiebewijs krijgen en 

dat het enkel op vraag van de mensen in kwestie is dat er geen bisnummer wordt 

aangemaakt. Het mag nooit een gemakkelijkheidsoplossing zijn.  

Contact: info@orbitvzw.be  
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