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Welkom vrijwilligers!
De zomer(vakantie) is voorbij, de scholen zijn
terug opgestart en het vaccinatiecentrum
loopt op zijn laatste benen. We prikken nog
jongeren, 2e kansers en organiseren twee J&Jinloopdagen. Op 15 oktober is het definitief
gedaan en sluiten we de deuren. Dit is dan ook
onze voorlaatste nieuwsbrief. Er volgt er nog
een na ons feest, als afsluiter van, en met een
terugblik op een heel mooie en succesvolle
campagne.

Exitstrategie in ons
vaccinatiecentrum.
De knoop is doorgehakt: de Vlaamse
overheid heeft definitief 15 oktober
naar voor geschoven als het einde
van de brede vaccinatiecampagne in
Vlaanderen.

Het VC ELZ ZORA-team

Er zijn een aantal vaccinatiecentra die al vroeger hun
deuren sluiten, maar in Lint blijven we ijverig verder
prikken tot woensdag 13 oktober. Onze agenda zal
nog aangevuld worden met een aantal prikmomenten
voor de extra prik. Maar op 15 oktober valt definitief
het doek. Wat daarna gebeurt zien of horen we nog
wel!

De extra prik

Wat betekent dit in de praktijk?

Tot binnenkort!

Zeg niet ‘derde prik’, maar
‘extra prik’!
De extra prik zal hier nog op het
vaccinatiecentrum gegeven worden aan een
beperkt aantal risicopatiënten, geselecteerd via
IMA-selectie en zorgaanbieders.
Het gaat om mensen uit onze zone met een
aangeboren verminderde immuniteit, patiënten
die chronische nierdialyse krijgen, bepaalde HIVpatiënten, mensen met bloedkanker of andere
kwaadaardige tumoren, transplantatiepatiënten
en mensen met bepaalde ontstekingsziekten.
Al deze burgers worden half september
uitgenodigd en eind september – begin oktober
geprikt. Een exacte agenda is nog niet bekend.

In onderling overleg is er beslist om enkel nog in
de studio te prikken met 6 lijnen. De registratie zal
opnieuw verhuizen van de inkomhal naar de studio,
net zoals in de beginfase. In de inkomhal zullen enkel
de deurbewaarder, de thermometerverantwoordelijke
en de mondmasker-aanreikers nog hun job uitoefenen.
De medewerkersruimte boven blijft ook nog
toegankelijk tot de laatste dag, maar de foyer zal
eerstdaags worden ontmanteld. De apotheek zal midseptember ook verhuizen naar een andere locatie,
zonder dat dit de werking en de veiligheid van
personeel, vaccins en materialen in gevaar brengt.
Ten slotte zullen we op 14 oktober ook de studio
ontmantelen om op 15 oktober een lege zaal en heel
veel verhalen, anekdotes, emoties, vriendschappen,…
achter ons te laten. Op naar nieuwe uitdagingen in
ons leven!

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

79,48%
totaal Vlaanderen
5 288 005 personen op
6 653 062 inwoners

80,27%

91,31%

92,48%

totaal ZORA
89 215 personen op
111 140 inwoners

18-plussers Vlaanderen
4 896 878 personen op
5 363 075 inwoners

18-plussers ZORA
82 527 personen op
89 233 inwoners

Bron: Vaccinnet+: registratie tem 8/9/21
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Agenda voor de
volgende dagen:

Annemie

Louise

Paul

Marjan

Dirk

Ariane

Week 38
•
•

Woensdag 22/09:
1 namiddagshift
Zaterdag 25/09:
voormiddag- en namiddagshift

Week 39
•

Dinsdag 28/09:
namiddag- en avondshift

Week 41
•

Woensdag 13/10:
1 slotshift in de namiddag

18+ EN
NOG NIET
GEVACCINEERD?
Kom op één van de twee
Johnson & Johnson-dagen en laat je
beschermen met één enkele prik

Tweede J&J-inloopdag
op 28 september
Op zaterdag 4/9 tussen 13.30 en 16.30 uur of
Op dinsdag 28/9 tussen 18 en 21 uur
Liefst op afspraak: bel 03 361 74 00

Kennen jullie nog iemand van 18+
Medische
vaccinatie?
die
nogvragen
nietover
gevaccineerd
is? Op
Je huisarts helpt je graag verder.
op dinsdag 28 september tussen 18
op www.laatjevaccineren.be
enMeer
21info
uur
organiseren we nog een
Johnson & Johnson-prikmoment. Met
één prik ben je beschermd. Liefst op
afspraak*: bel naar het callcenter op
het nummer 03 361 74 00 (*maar niet
noodzakelijk).
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Prikcijfers ElZZORA*
•

•

•

12 tot 15 jaar:
Minimum 1 prik: 88,01%,
Volledig gevaccineerd: 82,27%
16 tot 17 jaar:
Minimum 1 prik: 81,26 %,
Volledig gevaccineerd: 68,18%
18 plussers:
Minimum 1 prik: 93,20 %
Volledig gevaccineerd: 91,6%

(* Registratie tot en met 7 september,
Borsbeek niet meegerekend)

De Prikker – redactie
14 edities lang zorgde een kleine redactie voor het schrijven,
redigeren en lay-outen van deze nieuwsbrief. Ook zij verdienen
een dik applaus en een oprechte dank u wel.
Paul is grafisch ontwerper bij
lokaal bestuur Edegem. Hij zorgde
voor de vormgeving van de ZORAcampagne en staat in voor de
frisse lay-out van De Prikker!

“De vormgeving van het
vaccinatiecentrum en De Prikker
vormden een positieve, interessante
en prikkelende uitdaging én ervaring.
Meer van dat! (Liefst dan zonder
pandemie.)”
Annemie is diensthoofd
communicatie van de gemeente
Boechout. Zij leidt de
werkgroep rond heel het ZORA
vaccinatiegebeuren en coördineert
de redactie van De Prikker.

“Het was boeiend en fijn om mee te
werken aan de communicatie van
VC ZORA. Ik ga de collega’s en de
wekelijkse overlegmomentjes missen!”
Marjan is coördinator
communicatie van lokaal bestuur
Mortsel en checkt alle teksten van
de nieuwsbrief, voor publicatie.

“Het was fijn om een kleine schakel
te zijn in het positieve verhaal
van VC ZORA. Corona zorgde
voor veel ellende, maar ook voor
nieuwe samenwerkingen, over de
gemeentegrenzen heen.”

Louise is COVID-projectcoördinator van Eerstelijnszone
ZORA. Zij schrijft en redigeert de
tekstjes vanuit de zorgraad.

“Wat was het fijn om de verhalen van
het vaccinatiecentrum te bundelen
en delen. Ik vond het plezant om
elke keer een mooie nieuwsbrief te
maken. Veel dank aan de collega’s
voor het harde werk en de leuke
samenwerking! ”

😊

Ariane is verantwoordelijke
planning niet-medische
medewerkers en zorgt voor de
allerlaatste correcties, punten en
komma’s!

“Muggenziften gaat me
blijkbaar goed af! Het was fijn
samenwerken. Bedankt daarvoor. Ik
ga jullie missen!”

😉

Dirk is centrummanager en
zorgt vanuit het centrum voor de
tekstjes, interviews, wist-je-datjes
en agenda’s.

“Elke 14 dagen een nieuwsbrief maken
was een ware uitdaging, maar telkens
weer zijn we er samen in geslaagd om
er boeiende en stijlvolle edities van te
maken!”

