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Welkom vrijwilligers!
Feestdag of niet, het vaccinatiecentrum blijft open. Het gaat vooruit!
We hebben vorige week de 100.000e prik gegeven. De komende weken
gaan we nog 55.000 prikken toedienen. Dit zijn bijna uitsluitend tweede
prikken voor de +18-jarigen. Daarnaast komen vanaf nu ook de tieners
(12 tot 15 jaar) aan de beurt voor hun eerste prik. Weer een nieuwe fase
in het verhogen van de vaccinatiegraad in onze regio.
Het VC ELZ ZORA-team

Vrijdag 16 juli ontvingen we,
als eerste 15-jarige, Jools Broes,
die samen met haar mama van
vaccinator Patrick haar spuitje
kreeg.

Virginie, Sabrina & Karolien

12 tot 15-jarigen
komen nu ook hun
prikje halen
Tieners, geboren voor juli 2009
tot met met juli 2006, werden
ondertussen ook per brief (dus
niet digitaal) uitgenodigd
voor een Pfizer-vaccin. Zij
komen onder begeleiding van
een ouder of voogd naar het
vaccinatiecentrum of nemen een
ondertekende toestemming mee.

100.000e prik
Op woensdag 14 juli prikten we het
100.000ste vaccin in ons centrum.
Sabrina Kerstens was de gelukkige. Zij
kreeg een mooie ruiker rode rozen van
programmamanager Karolien Smets,
farmaceutisch coördinator Virginie
Dugardyn en Erik Broeckx, burgemeester
van Mortsel.

Aan de balie/registratie krijgen
ze, na leeftijdscontrole, een
polsbandje als herkenning voor
de anamnese en vaccinator.

Ook onze medewerkers werden niet
vergeten: zij konden genieten van een
heerlijk – en welverdiend – ijsje!

Meer informatie kan je vinden
via www.laatjevaccineren.be/1215-jarigen en voor de tieners zelf
op www.watwat.be/vaccin.
Sabrina & Kyungi
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Agenda voor de
volgende dagen:

Jobstudenten komen het
medisch team versterken!

Week 29
•
•
•

donderdag 22/07:
studio: 2 shiften - 6 & 5 priklijnen
vrijdag 23/07:
studio: 2 shiften - 6 priklijnen
zaterdag 24/07:
studio: 1 shift - 5 priklijnen

Week 30
•

•

•
•
•

•

maandag 26/07:
studio: 2 shiften - 3 priklijnen
foyer: 2 shiften - 2 priklijnen
dinsdag 27/07:
studio: 3 shiften - 4, 3 & 6 priklijnen
foyer: 1 shift (A) - 2 priklijnen
woensdag 28/07 :
studio : 2 shiften - 6 priklijnen
donderdag 29/07:
studio: 2 shiften - 6 priklijnen
vrijdag 30/07:
studio: 2 shiften (M/A) - 6
priklijnen
foyer: 1 shift (M) - 2 priklijnen
zondag 01/08:
studio: 2 shiften - 6 priklijnen
foyer: 2 shiften - 2 priklijnen

Week 31
•

•

•

In de vakantieperiode komen enkele
jobstudenten ons medisch team
versterken. Zo kan iedereen van een
verdiende vakantie genieten, zonder
dat we in de problemen komen met de
personeelsbezetting. Zo komt Aurélie
(22) uit Mortsel, eerste master farmacie,
de apotheek versterken en Emilie (24)
uit Boechout, afgestudeerde master
geneeskunde, mee prikken en/of de
anamnese afnemen. Beide geëngageerde twintigers zijn 100%
pro vaccinatie en willen hun steentje bijdragen om zo snel mogelijk
iedereen geprikt te krijgen. Dat ze als jobstudent ook nog een centje
kunnen bijverdienen is meegenomen, maar zeker niet hun motivatie. Ze
zijn ook een beetje ambassadeur naar hun vrienden en kennissen toe,
alhoewel ze zich weinig zorgen maken over de negatieve weerklank bij
jongeren. “In onze vriendenkring is iedereen pro!” zeggen ze unisono en
“Hoe sneller hoe liever”!

Wist-je-datjes
Nu de zomervakantie gestart is en we terug kunnen
reizen binnen de EU, is er nood aan duidelijke informatie
over het gebruik en de beschikbaarheid van de COVIDcertificaten.
•

•

donderdag 05/08:
studio: 2 shiften - 5 priklijnen
foyer: 2 shiften - 1 priklijn
vrijdag 06/08:
studio: 3 shiften - 6 en 5 priklijnen
foyer: 1 shift - 1 priklijn
zaterdag 07/08:
studio: 2 shiften - 5 priklijnen

Burgers kunnen hun COVID-certificaten downloaden via de
CovidSafeBE-app of de websites www.mijngezondheid.be,
www.mijnburgerprofiel.be of www.myhealthviewer.be.
Meer informatie vind je terug op
www.vlaanderen.be/covid-certificaat

De Vlaamse regering heeft naar aanleiding van de Vlaamse
feestdag eretekens uitgereikt aan mensen en organisaties
die zich op een bijzondere manier hebben ingespannen voor
de samenleving. Er werd ook een ereteken toegekend aan
alle medewerkers en vrijwilligers van de 95 vaccinatiecentra
in Vlaanderen. Het ereteken is een erkenning voor al jullie werk en ook
dat van de lokale besturen en de eerstelijnszones in de organisatie van
de vaccinatiecentra en de succesvolle vaccinatiecampagne in
Vlaanderen. www.vlaanderen.be/vlaamse-regering/ereteken-van-devlaamse-gemeenschap-2021

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

73,34%
totaal Vlaanderen
4 879 607 personen op
6 653 062 inwoners

74,11%

88,98%

90,41%

totaal ZORA
82 368 personen op
111 140 inwoners

18-plussers Vlaanderen
4 771 923 personen op
5 363 075 inwoners

18-plussers ZORA
80 674 personen op
89 233 inwoners

Bron: Vaccinnet+: registratie tem 20/7/21
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Wie zijn ze? Wat doen ze? Waar houden ze van?

Ons vaccinatieteam aan jullie voorgesteld
Deel 4 – onze OLG’s Matti en Sarah

OLG Matti Willems
Mijn naam is Matti Willems (36), ik woon in Borgerhout met mijn partner Chloë, kinderen Mil (3j)
en Raf (1j) en ben medewerker in de culturele en evenementensector.
Ik ben, samen met Annelie, Lester
en Michel, op maandag de
operationeel verantwoordelijke van
dienst en zorg ervoor dat de
operationele werking van het
centrum op wieltjes loopt.
Voordien werkte ik als productiemedewerker, vrijwilligerscoördinator en
stafmedewerker voor muziekcentrum TRIX
en theaterwerkplaats Rataplan.

Mijn belangrijkste hobby is:
saxofoon spelen.
Mijn lievelingskleur van een
vaccinatielijn is: paars. Mijn
favoriete muzikale afspeellijst voor in het
vaccinatiecentrum is: alles van Prince en
reggae. Mijn favoriete drankje na een lange
vaccinatiedag is: Dark & Stormy.
Mijn meest bijzonder of ontroerend
moment in het VC tot hiertoe is:
het overweldigende enthousiasme
van de vele vrijwilligers en
medewerkers om mee te werken aan de
vaccinatiecampagne vind ik heel erg mooi
om te zien.

Graag ga ik, na deze job in het vc, terug
aan de slag als productieman binnen de
culturele en evenementensector.
Maar eerst ga ik mijn huis grondig
verbouwen.

Sarah Van Rompaey – Medisch Experte
Mijn naam is Sarah Van Rompaey (31 jaar), ik woon in Edegem met mijn partner Andy en ons
zoontje Léon en ik ben huisarts van beroep.
Ik ben, samen met Martine, de
medisch expert van dienst en zorg
ervoor dat alle medische
richtlijnen worden aangepast aan
de laatste normen.
Voordien werkte ik als huisarts in
Hemiksem, nu in mijn eigen praktijk, thuis
in Edegem.
Verder ben ik ook werkzaam als medisch
coördinator van het test-en triagecentrum
in Mortsel.
Graag ga ik, na deze job in het VC, terug
aan de slag als fulltime huisarts.

Mijn belangrijkste hobby is reizen.
Mijn lievelingskleur van een
vaccinatielijn is: blauw.
Mijn favoriete muzikale afspeellijst
voor in het vaccinatiecentrum is: “old but
gold”. Mijn favoriete drankje na een lange
vaccinatiedag is een wit wijntje.
Mijn meest bijzonder of
ontroerend moment in het VC tot
hiertoe is: de prachtige bloemen
en de heerlijke lunch die ik kreeg
van heel het vaccinatieteam voor mijn
huwelijk ! Dit had ik niet verwacht en was
dus een zeer leuke verrassing.

🙂

Maar eerst ga ik hopelijk genieten van een
zonnige reis naar Zuid-Afrika.

Onze wachtruimte-teams zorgen
steeds voor propere stoeltjes.
Maar vooral kijken ze, met een
waakzaam oog naar mogelijke
‘flauwvallers’, zijn ze een helpende
hand en zorgen ze voor een
hartverwarmend en geruststellend
woordje. Ze begeleiden de netgeprikten naar de uitgang, met
een vriendelijke kwinkslag!
van links naar rechts:
Ilse, Linda, Kristiane & Benny

Op dinsdag 20 juli
hielden we in het
VC een minuut
stilte voor de
slachtoffers van
de natuurramp in Limburg en
Wallonië.
Ook wensen we Rudy, een
van onze vrijwilligers ‘nietmedisch’ veel moed en sterkte
bij de heropbouw van zijn
campingplekje aan de Ourthe.

