VACCINATIECENTRUM
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nieuwsbrief n°6 | 12 mei 2021

Welkom vrijwilligers!
Wat schotelen we jou in deze editie
voor? Een interview met vaccinator
Joyce, de planning voor de volgende
weken, een prognose voor de volgende
maanden, enkele dienstmededelingen
en wat leuke foto’s. Tot in Lint!
Het VC ELZ ZORA-team

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

www.laatjevaccineren.be/
vaccinatieteller

31,75%
totaal Vlaanderen
2 104 894 personen op
6 629 143 inwoners

33,80%
totaal ZORA
37 471 personen op
110 860 inwoners

98,90%
65-plussers Vlaanderen
1 342 663 personen op
1 357 531 65-plussers

100,31%
65-plussers ZORA
23 909 personen op
23 835 65-plussers
Bron: Vaccinet+: registratie tem 10/05/21

Interview met Joyce, vaccinator van dienst
Wie kent Joyce (33) ondertussen
niet? Fiere Mortselaar, partner
van Jasper, mama van Felix
(16 maanden) en toekomstige
mama van – misschien wel –
Zora. Maar Joyce is ook die
altijd goedlachse medische
allrounder die we vandaag in
het vaccinatiekabinet van ons
centrum ontmoeten voor een
kort interview.
“Ja, hét spuitje geven, da’s het
ultieme hé. Voor veel mensen is
dit het begin van de bevrijding.
Iedereen reageert opgelucht,
blij en dankbaar.” Joyce is
psychiatrisch verpleegkundige
in UKJA. (Universitaire Kinderen Jeugdpsychiatrie Antwerpen,
ZNA) en staat in voor de
psychische begeleiding van
jongeren die het moeilijk hebben
in onze maatschappij (12-18j).
Sinds haar zwangerschap is ze
noodgedwongen thuis moeten
blijven; het vrijwilligerswerk in dit
vaccinatiecentrum is dan ook een
heel mooi alternatief om haar
sociaal engagement ‘body’ te
geven.
“Weet je, ik ben hier al van
midden maart actief en kende
hier niemand. Ondertussen ben
ik opgenomen in een fijne bende
mensen van alle slag en kleur
en heb ik al veel vrienden en
vriendinnen gemaakt. Ik ben hier
in het medisch team een vrouw
uit Hof van Rieth tegengekomen;
bleek dat we zo goed als directe
buren zijn. Dat noem ik pas een
zotte verbondenheid.”

Als ik vraag naar een moment
als vaccinator dat haar altijd
zal bijblijven, aarzelt ze even
maar vertelt dan honderduit
over die keer dat ze, samen met
een collega, een heel angstige
jonge man met een beperking
heeft kunnen overtuigen om dan
toch gevaccineerd te worden.
“We hebben toen zeker 20
minuten met hem gepraat, hem
gerustgesteld, hem opnieuw wat
perspectief gegeven. Tijd was niet
belangrijk, rondom ons ging alles
verder maar wij gaven hem de
aandacht die hij verdiende - en
het spuitje. Mooi toch, niet?”
“En ja, al die mensen die ik
ondertussen gevaccineerd heb
wensen me veel geluk met mijn
toekomstig kindje natuurlijk en
geven me veel ‘moederlijke’ raad.”
Dat gaat absoluut goed komen!
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Wist-je-datjes ...
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Maandag 17 mei:
3 shiften – 6 priklijnen
Dinsdag 18 mei:
3 shiften – 6 priklijnen
Woensdag 19 mei:
mobiele & thuisvaccinaties
Donderdag 20 mei:
1 shift – 6 priklijnen
test foyer)
Vrijdag 21 mei:
3 shiften – 4 priklijnen
Zaterdag 22 mei:
2 shiften – 6 priklijnen
Pinksterzondag 23 mei:
2 shiften – 6 en 5 priklijnen
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Week 20
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Woensdag 12 mei:
mobiele & thuisvaccinaties
Donderdag 13 mei:
3 shiften – 5 en 4 priklijnen
Vrijdag 14 mei:
3 shiften – 5 en 4 priklijnen
Zaterdag 15 mei:
3 shiften – 5 en 4 priklijnen
Zondag 16 mei: gesloten

Prognose van het aantal te prikken vaccins*
Totaal:
77.441
vaccinaties

5175

•

vaccinaties
Je hebt het misschien al
gehoord maar de volgende 12000
maanden worden cruciaal
11000
voor het vaccinatietempo
10000
in ons centrum (zie ook
9000
grafiek). We krijgen heel
8000
veel vaccins geleverd!
7000
Om al onze bezoekers
6000
dezelfde service te kunnen
blijven geven, gaan we
5000
opschalen naar 8 priklijnen. 4000
De 6 priklijnen in Studio
3000
9 blijven ‘up and running’
2000
en er komen er 2 bij in de
1000
foyer van AED. Deze zaal
bevindt zich rechts van de
centrale inkomgang. We
gaan hiervoor enkele extra
vrijwilligers inzetten.

7770

Week 19

We schalen op met 2 priklijnen.
Waarom en waar?

4516

Agenda voor de
volgende dagen:

*onder voorbehoud van vooropgestelde leveringen

Kleine oproep!
Nu we met velen zijn, geven we graag nog wat praktische
afspraken mee:
•
•

•
•

Kom steeds op tijd; zo vermijd jij (en wij) last-minute stress;
In- en uitchecken is voor alle vrijwilligers principieel verplicht in functie
van verzekeringen en correcte vergoedingen. Dit kan je vanaf nu
volledig zelf doen via de speciaal ontworpen incheck-tablet. Deze vind
je op de respectievelijke inchecktafels op de passerelle;
Er zijn voldoende lockers. Gebruik ze, check zeker of je ze goed hebt
afgesloten en onthoud je nummer! Het kapstokrek is vrijblijvend;
Jullie T-shirts en doktersjassen worden na elke shift gewassen. Mogen
we je toch vragen om jouw gedragen T-shirt in de juiste wasmand te
leggen, en niet ernaast op een hoopje. Doe alsof je thuis bent: wit bij
wit en blauw bij blauw.

Ijsjes voor de vrijwilligers op 1 mei!

Ondertussen kregen we al ontelbare kaartjes
en bedankingen voor jullie allemaal!

Burgemeester van Boechout, Koen T’Sijen,
schenkt bloemen aan Jan en Nelly, 60 jaar
getrouwd!

Philippe Geubels schenkt vanuit ‘Live 2020’
(event- en cultuurwereld) een ruiker bloemen aan
onze programma-manager Karolien Smets.

