
 
Vaccinatie| Hoog tijd voor de inzet van meer mobiele vaccinatieteams 
 
De Vlaamse vaccinatiecampagne draait op volle toeren. De cijfers stemmen hoopvol: al 80% van de volwassenen1 liet 
zich voor de eerste keer vaccineren. De druk op de ziekenhuizen is sterk afgenomen. Er overlijden minder mensen 
aan COVID-19.  Al met al is er reden tot optimisme over het onder controle krijgen van de crisis. Allen die zich 
daarvoor inzetten verdienen een pluim. Maar we zetten ons achter het nieuwe doel van de Vlaamse overheid om tot 
90% van de bevolking gevaccineerd te krijgen. 
 

De kwetsbaarheid blijft 
 
Een deel van de bevolking is nog niet gevaccineerd. Daarvan zal een grote groep zeker nog bereid gevonden worden 
om zich te laten vaccineren, als de drempels zoveel mogelijk worden weggenomen. Het betreft voornamelijk 
kwetsbare mensen en mensen in precair verblijf.  
 
Voor sommige burgers speelt de locatie een belangrijke rol. Zij zouden eerder bereid zijn om zich te laten vaccineren 
als dat gebeurt op een plaats van vertrouwen. Op deze plekken, waar zij geregeld komen, zijn tevens mensen 
aanwezig die zij kennen. Dat kan net het duwtje in de juiste richting zijn. Dit is menselijk en begrijpelijk.  
 

Plaats van vertrouwen verhoogt vertrouwen en toegang tot vaccinatie  
Sociale organisaties, religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen zijn plaatsen van vertrouwen. Ze zijn 
overal aanwezig en nabij. In andere landen werden zij al bewust ingezet in de vaccinatiestrategie, om zoveel mogelijk 
mensen te bereiken. Mobiele vaccinatieteams bereiken honderden mensen die anders geen vaccin zouden krijgen. 
Ook in België zijn er ondertussen positieve en succesvolle ervaringen.  
 
Wij pleiten ervoor dat vanaf nu in Vlaanderen meer mobiele vaccinatieteams doelgericht worden ingezet. Zo kan 
iedereen die een vaccin wil, daartoe de kans krijgen. Deze teams vormen momenteel geen structureel onderdeel van 
de brede Vlaamse vaccinatiestrategie, maar worden lokaal al wel ingezet. Dat levert positieve ervaringen op. Daarom 
willen we iedereen die verantwoordelijk is voor vaccinatie, sociale organisaties, religieuze en levensbeschouwelijke 
gemeenschappen stimuleren om lokaal de mobiele vaccinatie te organiseren.  
 

Mobiele vaccinatieteams nu! 
Wij roepen daarom sociale en levensbeschouwelijke groepen op om hun ontmoetingsruimte ter beschikking te 
stellen om een mobiel vaccinatieteam te ontvangen. Treed daartoe in overleg met het stadsbestuur, de 
eerstelijnszones, de populatiemanagers en de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) of het OCMW. ORBITvzw kan u 
ondersteunen in dit proces. Samen kunnen we dan een laatste inspanning doen om zoveel mogelijk mensen te 
bereiken. 
 
Contact: rita@orbitvzw.be  
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