
VACCINATIE  ZORGPROFESSIONALS EERSTELIJN
Doorprik CORONA, laat je vaccineren!

HET VACCIN

vrijwillig veilig gratis

JE BESCHERMT JEZELF

Je wordt niet ziek of 
minder ziek 

JE BESCHERMT ANDEREN

TIMING

65 jaar of 
ouder

jonge, gezonde 
personen

personen met 
long-, hart-, 
vaatziekte

personen met 
suikerziekte of 
hoge bloeddruk

Vanaf 19 februari voor 
VERZORGENDEN
Afhankelijk van de  
beschikbaarheid van vaccins

FEBRUARI

MAART

JUNI

HUISHOUDHULPEN zorg 
OPPASSERS 
KARWEIMEDEWERKERS
BEGELEIDEND PERSONEEL

DIENSTENCHEQUES 
DE SPEELBOOM 
GOED WONEN
MEDEWERKERS administratie  
& ondersteunende diensten

Valt de afspraak voor de vaccinatie in je werkrooster? 
Verwittig je verantwoordelijke.
Bewaak de continuïteit van de zorg, verzet indien nodig je afspraak.

Valt de afspraak voor de vaccinatie buiten je werkuren?

Uitnodiging van de overheid via brief, sms of mail

•  Datum
•  Plaats (vaccinatiecentrum in je buurt)
•  Uur van de vaccinatie.

1

2

3

•  Check <https://extern.departementwvg.be/
    staikopdelijst> met je e-ID of Itsme.
•  Sta je er niet op? Contacteer je zorgpartner.
•  Opgelet: Herstart je na 29/1 na een
    langdurige afwezigheid of kom je
    nieuw in dienst? Familiehulp doet het
    nodige. Je hoeft niet te melden dat je
    niet op de lijst staat.

Ben je benieuwd of je  
op de lijst staat?

Ben je verzorgende en heb je  
op 15 maart nog geen 
uitnodiging ontvangen?

•  Contacteer je zorgpartner.

Ik ben basiswerker zorg:

• De tijd die je nodig hebt voor de vaccinatie (inclusief  
verplaatsingstijd), is betaalde werktijd.

• Zie infofiche (Corona – verloning van de vaccinatietijd) om te weten wat je 
moet noteren op je prestatiestaat.

• Op het einde van de maand na je tweede vaccinatie stuur je een kopie 
van je vaccinatie-uitnodiging - met daarop de tijdstippen van de  
vaccinaties - mee met je prestatiestaat.

• Je bent verzekerd voor een arbeidsongeval op de weg naar het  
vaccinatiecentrum (heen en terug).

•  De afspraak gaat door in eigen tijd (dus geen werktijd).
•  Je krijgt geen vergoeding voor je kilometers en 
    verplaatsingstijd.
•  Je bent NIET verzekerd voor een arbeidsongeval op de weg
    naar het vaccinatiecentrum (heen en terug).

https://extern.departementwvg.be/staikopdelijst
https://extern.departementwvg.be/staikopdelijst
https://joost.familiehulp.be/teams/Communicatie_Coronavirus/Fiches/Infofiche%20verloning%20vaccinatie.pdf

