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Welkom vrijwilligers!
In deze derde nieuwsbrief hebben we een korte babbel met een vrijwilliger
met medisch profiel (= team met de witte T-shirts), blikken we even terug
op onze 85+ weken en kijken we vol spanning naar de week van 5 april.
Dan gaan we voor het eerst naar 6 priklijnen en 3 shiften per dag!
Alvast een fijn paasweekend iedereen!
Het VC ELZ ZORA-team

Enthousiaste vrijwilliger: Sabrina
iedereen uit deze coronacrisis te
helpen. “Vaccineren, vaccineren en
nog eens vaccineren”, schreeuwt
ze bijna uit. Ik heb het laatste jaar
te veel leed en verdriet gezien.
Nu merken wij op intensieve een
drastische verjonging van de Covidpatiënten. Vaccins zijn onze enige
uitweg uit deze pandemie.”

We spreken Sabrina na haar shift
op haar werkplek, anamnesebureau
C6. De anamnese – de mondelinge
medische bevraging – is een
verplichte tussenstap vóór de burger
z’n spuitje krijgt.
Moe maar tevreden kijkt ze terug
op een intense namiddag. “Ja, die
85-plussers zijn zo dankbaar dat ze
een vaccin krijgen, das ’t eerste dat
ze mij vertellen!”
Als vrijwilliger wil ze haar steentje
bijdragen om zo snel mogelijk

Op onze vraag wat ze van de aanpak
hier op het VC vindt, geeft ze een
duidelijk antwoord.
“De sfeer is relax, alles heeft hier een
zekere ‘warme’ charme en toch wordt
er keihard en vol overgave gewerkt.
Ik kende al wat mensen, maar heb
hier ondertussen ook nieuwe toffe
vrijwilligers/collega’s leren kennen.
Van alle leeftijden. En niet te
vergeten, ook de samenwerking met
het logistiek team – de blauwkes –
verloopt vlot en vriendschappelijk.
Samen geraken we er wel door. Laat
de burger maar komen!”

Agenda voor
de volgende
dagen:
Week 13:
•

Woensdag 31 maart:
3 shiften – 5 priklijnen

•

Donderdag 1 april:
3 shiften – 5 priklijnen

Week 14:
•

Donderdag 8 april:
3 shiften – 6 priklijnen

•

Vrijdag 9 april:
3 shiften – 6 priklijnen

•

Zaterdag 10 april:
3 shiften – 6 priklijnen

Openingsuren
voor de burger:*
*dagelijks in functie van de
aangeleverde vaccins
Shift 1: van 09.00 t.e.m. 12.45 uur
Shift 2: van 13.30 t.e.m. 17.15 uur
Shift 3: van 18.00 t.e.m. 21.45 uur
*Let op: de starturen voor de
medewerkers kunnen lichtjes
verschillen. Check zeker jouw
bevestiging om te weten wanneer
je verwacht wordt.

Het aantal inwoners met minstens 1 prik/vaccinatie uit zone ZORA groeit élke dag. Volg je de cijfers graag op de voet?

www.laatjevaccineren.be/vaccinatieteller

10,99%
totaal Vlaanderen
718.622 personen op
6.629.143 inwoners

12,18%

21,22%

22,31%

totaal ZORA
13.329 personen op
110.860 inwoners

65-plussers Vlaanderen
280.440 personen op
1.357.531 inwoners

65-plussers ZORA
5.190 personen op
23.835 inwoners

Bron: Vaccinet+: registratie tem 31/03/21

VCZ nieuwsbrief | 31 maart 2021
Veel gestelde
vragen

Waarom ben ik nog steeds
niet opgeroepen om te komen
helpen?
Een vraag die we dikwijls te
horen en te lezen krijgen.
We vallen misschien
in herhaling, maar we
verduidelijken het graag nog
eens. Jullie zijn met meer dan
1700 geregistreerde
vrijwilligers - wat fantastisch
is - maar de voorbije periode
hadden we nog maar weinig
vaccins om te prikken. Er
waren dus ook maar relatief
weinig reële vaccinatiedagen,
met beperkte priklijnen en
meestal maar 2 shiften.
Resultaat: weinig vacatures
om in te vullen.
Ook hebben we gemerkt
dat een mix van nieuwe
kandidaten met reeds
opgeroepen en ingezette
vrijwilligers echt nodig is
om een vlotte werking van
het centrum te garanderen.
Zo geven de anciens ook
dikwijls nuttige tips door
aan de nieuwelingen. Wat
we natuurlijk ten zeerste
appreciëren.
Vergeet ook niet dat we voor
de niet-medische medewerkers
twee shiften per week en acht
shiften per maand proberen
te garanderen. Onze hrmedewerkers Ariane en Jana
(voor het niet-medisch team)
en Katrien (voor het medisch
team) doen er alles aan om
telkens weer volwaardige
ploegen samen te stellen,
zonder vooroordelen of
voorspraak. Dat we in april
naar 5 en 6 priklijnen gaan,
met 3 shiften, geeft alvast
uitzicht op meer vacatures.
Nu de vaccins nog!

Andere veel gestelde vragen
vind je terug op de website
van Elzzora: www.elzzora.be

Hoeveel vrijwilligers zetten we in op een
normale vaccinatiedag?
Blauwe team

niet-medische medewerkers

Een vast team:
parkingwachter,
koortsmeter en stewards: 7
personen per shift

Een vast team per priklijn:
registratie en steward
wachtzone: 2 personen per
priklijn per shift

Witte team

Medische medewerkers (dokters,
verpleegkundigen, specialisten,… )

Een vast team:
Eén toezichthoudende arts en
soms een ’vliegende hulp’ per shift

Anamnese:
2 personen per priklijn per shift

Vaccinatie:
1 persoon per priklijn per shift

per vaccinatiedag:
minimum: 1 shift met 1 priklijn = 13 vrijwilligers
maximum: 3 shiften met 6 priklijnen = 114 vrijwilligers

De weken van de
85-plussers! Bis

Met de inzet van al onze behulpzame
vrijwilligers zijn we erin geslaagd om
iedereen op een veilige en aangename
manier een AZ-spuitje te geven. We
hebben vooral heel moedige, kranige
en waardige burgers gezien. Sommigen
waren begeleid, anderen kwamen alleen
afgezakt. De oudste was boven de 100.
Respect!
De positieve reacties waren
hartverwarmend...

“Chapeau voor het vaccinatiecentrum
van Lint. Heel goed georganiseerd en
duidelijk. Daar kan onze regering een
puntje aan zuigen. De mensen waren
er behulpzaam, vriendelijk en het ging
vooruit. Proficiat!” E.L. (Boechout)
“De vaccinatie is perfect verlopen.
PROFICIAT aan de organisators
van deze zeer complexe en delicate
opdracht en hartelijk DANK aan alle
vrijwillige ‘helpende handen’!” R.V.

Wist-je-datjes...

• Vorige week organiseerden we 3
opleidingsmomenten voor onze medische
medewerkers. Meer dan 70 geïnteresseerden hebben
hieraan deelgenomen. Zeker voor herhaling vatbaar.
• De huisartsen uit onze regio zijn nieuwsgierige
mensen. Zij kwamen op dinsdagavond 30 maart
massaal kijken hoe het er hier aan toegaat. Hun
reacties waren erg enthousiast!
• Er zijn heel weinig no-shows omdat wij er bijzonder
intensief op inzetten om onze agenda zo optimaal
mogelijk in te plannen. Zo bellen we bijvoorbeeld
daags voordien alle niet-bevestigde afspraken om
alsnog te laten bevestigen of te annuleren. Er gaat
geen enkel vaccin verloren!

