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Welkom vrijwilligers!
De vakantie is begonnen, maar niet in het vaccinatiecentrum. Wij prikken resoluut verder! Het callcenter draait
op volle toeren in functie van de vele vragen naar een herboeking en de personeelsinvulling voor onze apotheek
en het medisch team loopt soms wat moeizamer. Maar gelukkig blijft iedereen van jullie zich heel geëngageerd en
flexibel inzetten. Ondertussen lanceerden we ons ‘merci jeugd!’ – clipje en staat onze selfiekubus te schitteren. Ga
je op vakantie? Geniet ervan! Aan alle anderen: tot binnenkort in Lint.
Het VC ELZ ZORA-team

Hier is hij: Onze eigen selfiekubus! Met een stevige
portie zweet en doorzettingsvermogen slaagden
Lester en Michel er in om de zware panelen om te
toveren tot een superdeluxe selfiekubus.

Vrijdagavond 25 juni namen we met
enkele jongeren en een bende oudere
enthousiastelingen uit onze regio een leuke
‘merci jeugd!’ -clip op voor op social media. Het
resultaat kan je hier zien. We zijn er trots op dus
delen mag zeker!
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

69,85%
totaal Vlaanderen
4 647 274 personen op
6 653 062 inwoners

70,86%

85,82%

87,13%

totaal ZORA
78 754 personen op
111 140 inwoners

18-plussers Vlaanderen
4 602 413 personen op
5 363 075 inwoners

18-plussers ZORA
77 750 personen op
89 233 inwoners

Bron: Vaccinet+: registratie tem 6/7/21
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Agenda voor de
volgende dagen:
Week 27
•
•
•

•
•
•

Maandag 5 juli:
studio: 3 shiften - 4 priklijnen
Dinsdag 6 juli:
studio: 3 shiften - 4 & 3 priklijnen
Donderdag 8 juli:
studio: 2 shiften - 6 priklijnen
foyer: 2 shiften - 2 priklijnen
Vrijdag 9 juli:
studio: 3 shiften - 6 priklijnen
Zaterdag 10 juli:
studio: 2 shiften - 5 priklijnen
Zondag 11 juli:
studio: 3 shiften - 5 priklijnen

Wist je datjes
•
•

•

•

•

Er werden tot op vandaag (7 juli 2021) 71 081 uitnodigingen
verstuurd, waarvan 3 682 via last minute booking of QVAX.
18-24 jaar: 4.533 van 8.149 (55,63 %) jongeren hebben hun eerste
prik gehad (bron vaccinnet+ 6 juli 2021). In de komende twee
weken zal de rest van deze groep aan bod komen.
16-17 jaar: 865 van de 2.231 (38, 77 %) hebben hun eerste prik
gehad (bron vaccinnet+ 6 juli 2021). De rest van deze groep zal
uitgenodigd worden nadat alle 18-plussers aan bod zijn geweest
(vanaf half juli) of zij kunnen ook vroeger gevaccineerd worden
indien zij zich inschrijven op www.qvax.be.
12-15 jaar: Momenteel kunnen enkel risicopatiënten van deze
groep zich laten vaccineren. Vanaf 19 juli kan ook de rest van deze
groep aan bod komen.
AstraZeneca van 12 naar 8 weken
Dankzij een nieuwe levering AstraZeneca’s kan een groot aantal
mensen nu hun tweede prik vervroegen. Meer informatie ?
www.laatjevaccineren.be/tweede-dosis-astrazeneca-vervroegen.

Week 28
•

•
•

Maandag 12 juli:
studio: 1 shift - 6 priklijnen
foyer: 1 shift - 2 priklijnen
Woensdag 14 juli:
studio: 3 shiften - 6 & 5 priklijnen
Vrijdag 16 juli:
studio: 2 shiften - 4 priklijnen

Week 29*
•

•
•
•
•
•

Maandag 19 juli:
studio: 1 shift - 5 priklijnen
foyer: 1 shift - 1 priklijn
Dinsdag 20 juli:
studio: 2 shiften - 4 priklijnen
Woensdag 21 juli:
studio: 3 shiften - 5 priklijnen
Donderdag 22 juli:
studio: 2 shiften - 5 priklijnen
Vrijdag 23 juli:
2 shiften - 6 priklijnen
Zaterdag 24 juli:
1 shift - 5 priklijnen
*onder voorbehoud van alle
leveringen

AED KADEE
Jullie zullen het al wel gemerkt
hebben. Aan de rotonde, rond
de straaljager, staat een heus
kinderparadijs opgebouwd met
diverse springkastelen, een
jeep-parcours en een barretje.
Dit kinderparadijs staat er heel
de zomervakantie. Voor ons
vaccinatiecentrum heeft dit weinig
directe gevolgen, behalve voor de
organisatie van de parking. Alle
auto’s, ook deze van de medewerkers
en vrijwilligers, moeten voortaan
aan de linkerzijde van de oprijlaan
parkeren.

In deze gele inzamelboxen
worden de gebruikte spuitjes en
vialflesjes verzameld. Ze worden
regelmatig opgehaald door
Suez. Deze maand telden we
25 inzamelboxen met meer dan
50.000 spuitjes. Een pallet vol!
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Wie zijn ze? Wat doen ze? Waar houden ze van?

Ons vaccinatieteam aan jullie voorgesteld
Deel 3 – onze OLG Annelie, farmaceutisch coördinator Virginie en populatiemanager Jeroen.

OLG Annelie Boogers
Mijn naam is Annelie (32 jaar), ik woon
in Antwerpen en ben projectmanager
bij Zanzibar.
Ik ben de OLG van dienst en
zorg ervoor dat alles rolt en
bolt en dat de kleine doclrprobleempjes worden
opgelost.
Voordien werkte ik als
productiecoördinator bij Mechelen
Feest.
Graag ga ik, na deze job in het vc,
terug aan de slag als Projectmanager
bij Zanzibar. Ik werk er nog maar sinds
maart en heb nog heel wat facetten
van mijn job te ontdekken!
Maar eerst ga ik genieten van
(hopelijk) veel reizen en op café en
restaurant.
Mijn belangrijkste hobby is:
eten en drinken, liefst in
gezelschap van familie of
vrienden.
Mijn lievelingskleur van een
vaccinatielijn is: groen.
Mijn favoriete muzikale afspeellijst
voor in het vaccinatiecentrum is: ik
druk meestal gewoon op play .

😊

Mijn favoriete drankje na een lange
vaccinatiedag is: een frisse Stella of als
het fancy moet, een Moscow Mule.
Mijn meest bijzonder of
ontroerend moment in het vc
tot hiertoe is: het
enthousiasme en het
engagement dat jullie allemaal, elke
dag weer binnenbrengen in het
centrum.

Virginie Dugardyn Farmaceutisch Coördinator
Ik ben Virginie Dugardyn (40 jaar) en
ik woon samen met mijn man Mathieu
en onze drie kids, Emilia, Elisabeth en
William in Hove.
In het vaccinatie-centrum ben
ik de farmaceutisch expert. Ik
ben verantwoordelijk voor het
hele proces van de vaccins.
Van het ontvangen van de vaccins, het
bewaren op de juiste temperaturen,
tot het bereiden van elk spuitje dat
gezet wordt. We werken achter de
schermen met een heel team van
apothekers, verpleegkundigen en
artsen. Elk vaccin gaat bij ons buiten
na een fijn staaltje teamwerk!
Voordien werkte ik als freelance
apotheker. Na deze job in het vc sta
ik open voor nieuwe projecten of
opportuniteiten.
Maar eerst ga ik genieten van een
beetje rust en véél tijd voor mijn kids.
In mijn vrije tijd speel ik
hockey, maar ook met
wielrennen ben ik net gestart.
Mijn lievelingskleur van een
vaccinatielijn is blauw.
Mijn favoriete muzikale afspeellijst
voor in het vaccinatiecentrum is
“Goed”.
Mijn favoriete drankje na een lange
vaccinatiedag is een fris pintje.
Mijn meest bijzonder of
ontroerend moment in het vc
tot hiertoe: elke dag in het vc
is een bijzondere. De vele
dankbare burgers, de schattige oudjes,
de toffe babbels en mopjes met de
vrijwilligers, de hechte band met het
vaccinatieteam en de vriendschap en
warmte van mijn apotheekteam.

Populatiemanager Jeroen Ruiters
Mijn naam is Jeroen Ruiters (28 jaar).
Ik woon in Antwerpen.
Als populatiemanager houd ik
mij bezig met het medecoördineren van ophaalvaccins
en mobiele teams, het
opvolgen van de vaccinatiecijfers en
het in kaart brengen en sensibiliseren
van personen die om één of andere
reden moeilijk hun weg vinden naar
vaccinatie.
Voordien werkte ik als NGOmedewerker in Senegal, India en
Griekenland. Graag ga ik, na deze job
in het vc, terug aan de slag als project
manager bij humanitaire projecten in
het buitenland
Maar eerst ga ik genieten van: een
welverdiende (coronavrije) vakantie.
Mijn belangrijkste hobby’s zijn:
films, kamperen en wandelen.
Mijn lievelingskleur van een
vaccinatielijn is: groen.
Mijn favoriete muzikale afspeellijst
voor in het vc is: Classic Rock.
Mijn favoriete drankje na een lange
vaccinatie-dag is: een koffie uit de
automaat van het centrum
Mijn meest bijzonder of
ontroerend moment in het vc
tot hiertoe is: geen moment in
het bijzonder maar de
algemene dankbaarheid en opluchting
bij de mensen wanneer ze langskomen
voor hun vaccin.

