
Vaccinatie voor precaire verblijvers door een mobiel 

vaccinatieteam: een absolute meerwaarde 

Het geslaagde praktijkvoorbeeld in vzw De Tinten - Gent 

 

 

Begin mei werd vzw De Tinten gecontacteerd door Els Devriendt (Stafmedewerker Departement 

Gezondheid en Zorg Stad Gent) voor een afstemming m.b.t. de vaccinatie van de gebruikers van onze 

werking naar precaire verblijvers en kwetsbare groepen.  

Er volgde een digitaal overleg waarop, naast verantwoordelijken voor de medische dienst van vzw De 

Tinten, een stafmedewerker van de Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, team Gezondheid en Gezin 

Stad Gent, de coördinator Thuisvaccinatie Eerstelijnszone Gent vzw en de beleidsmedewerker 

Departement Welzijn en Samenleving Stad Gent aanwezig waren.  

Op dit overleg werden de mogelijkheid en de voorwaarden besproken om mensen uit onze 

doelgroep in De Tinten te vaccineren. Dat we voor de vaccinaties binnen onze vrijwilligersgroep 

konden rekenen op twee artsen en twee verpleegkundigen was alvast een pluspunt. Er zou 

gevaccineerd worden met het Johnson & Johnson vaccin omdat van dit vaccin maar één inenting 

nodig is om volledig gevaccineerd te zijn. 

Binnen De Tinten werd, als vervolg op dit overleg, een covid-team samengesteld. Er werd een 

draaiboek opgesteld.  

We spraken af om op woensdagvoormiddagen te vaccineren. Zo konden we optimaal gebruik maken 

van de ruimtes in het gebouw. We spraken ook af om met een kleine groep te starten. 



Op vrijdagen, de dag dat onze mensen om voeding komen, voorzagen we een vrijwilliger om de 

mensen aan te spreken met de vraag of men zich wil laten vaccineren.  De rekrutering en inschrijving 

van de eerste 12 kandidaten verliep vlot. We voorzagen folders in verschillende talen. Op een lijst 

noteerden we naam, voornaam, geboortedatum, GSM-nummer en het RRN of het nummer van de 

medische kaart. De mensen kregen een briefje met daarop de dag en het uur dat ze werden 

verwacht. Omdat we ervan uitgingen dat niet alle kandidaten zouden opdagen voorzagen we ook 

twee reservepersonen. 

De dag voor de vaccinatie stuurden we iedereen een sms ter herinnering. 

Uiteindelijk haakten twee kandidaten af en dit omwille van negatieve berichten in de media over het 

vaccin. De twee reservepersonen werden opgebeld. 

Het ophalen van de vaccins en de noodtrousse, de onthaaladministratie, het vaccineren, de wachttijd 

in de grote ruimte, dit alles verliep vlot. 

Op deze eerste vaccinatiedag stelden we echter vast dat het inbrengen van de vaccinaties in 

Vaccinnet niet zo eenvoudig was. Het systeem aanvaardde niet alle Rijksregisternummers, mensen 

met een BIS-nummer konden we niet zelf registreren en van sommige mensen hadden we  helemaal 

geen gegevens. Voor mensen zonder BISnummer konden we beroep doen op de diensten van de 

Stad Gent om contact op te nemen met de dienst burgerzaken die onmiddellijk een BISnummer kon 

aanmaken voor de persoon in kwestie. 

We deelden onze ervaringen van deze eerste vaccinatiedag met de medewerkers van de Stad Gent.  

Men stelde voor dat wij de lijsten op voorhand naar hen zouden doormailen. De Administratief 

medewerker Sociale Dienst OCMW vulde vanaf dan de persoonsgegevens aan. 

Na de vaccinatiedag bezorgden wij een bestand met de gevaccineerde personen aan de coördinator 

van Thuisvaccinatie Eerstelijnszone Gent, zij zouden de mensen die we niet in Vaccinnet konden 

registreren zelf registreren. 

Na deze eerste geslaagde proefdag beslisten we om het aantal vaccinaties te verhogen. We 

rekruteerden voor de tweede vaccinatiedag 24 mensen, de weken nadien zelfs tot 40 mensen. 

Na vijf weken zullen wij zo’n 125 mensen gevaccineerd hebben waarvan 105 mensen uit onze 

doelgroep. Onder hen heel wat mensen voor wie de drempel om zelf naar het vaccinatiecentrum in 

Flanders Expo te gaan te groot zou geweest zijn. We durven spreken van een geslaagde 

vaccinatiecampagne met dank aan alle betrokken medewerkers! 

Verslag Filip Dhaenens – vzw De Tinten 


