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Vaccinatie : een antwoord op de meest gestelde
vragen.
Wanneer raadpleeg ik mijn arts?
Vragen over vaccinatie en kinderwens, zwangerschap, borstvoeding, allergie stel je best vooraf
aan de vaccinatie aan je behandeld arts of huisarts.

Kan ik gevaccineerd worden als ik ziek ben?
-

Ben je ziek – bv. door een besmetting met het coronavirus - dan laat je je beter niet
vaccineren. Stel je vaccinatie beter uit tot 2 weken na genezing.
Ben je besmet met het coronavirus, ook al heb je geen klachten? Ook dan stel je de vaccinatie
beter uit tot 2 weken na de afname van je positieve coronatest.
Bij koorts boven 38.5°C wordt vaccinatie uitgesteld totdat de koorts afgenomen is.

Kan ik gevaccineerd worden als ik al besmet geweest ben met het
coronavirus?
Ben je ziek geweest door een besmetting met het coronavirus - dan kan je je best laten vaccineren
vanaf 2 weken na genezing.

Voor welke symptomen raadpleeg ik best mijn arts na de vaccinatie?
Het vaccin kan nevenwerkingen geven. Dat is normaal, dat is bij veel vaccins zo. Het gaat om pijn,
roodheid, spierstijfheid op de plaats van injectie, en bij sommigen wat koorts, vermoeidheid, hoofdpijn
en misselijkheid.
Deze nevenwerkingen nemen licht toe na toediening van de tweede vaccindosis. Ze verdwijnen
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binnen 48u vanzelf. Indien dit niet het geval is en je je ziek blijft voelen, raadpleeg je best je arts.

In welke tijd word ik gevaccineerd en wat dien ik te noteren op mijn
prestatiestaat?
Je krijgt een afspraak van de overheid. Deze afspraak kan binnen of buiten je werkuren vallen.
Als je tijdens je werkuren (gepland uurrooster) wordt opgeroepen voor de vaccinatie
o Verwittig je zorgpartner als je tijdens de werktijd wordt opgeroepen. Zo kan hij/zij hiermee
rekening houden in de planning. Bespreek samen de nodige tijd die dit zal innemen (voor
de vaccinatietijd rekenen we ongeveer 45 minuten)
o Je krijg daarvoor:
 de nodige tijd, inclusief verplaatsingstijd voor zover deze binnen het uurrooster
vallen.
 de vergoeding van de kilometers die je tijdens de werkuren maakt.
 geldende toeslag onregelmatige prestaties bij oproeping tijdens gepland
weekend/avondwerk.
Wat vul je in op de prestatiestaat?
o In de kolom klantnaam noteer je “vaccinatie”.
o In de kolom uren noteer je het aantal uur.
o De tijd begint vanaf je vertrek bij de klant/vorming/wijkwerking en eindigt wanneer je
o na de vaccinatie bij de volgende ingeplande klant bent aangekomen of als je normale
o werktijd is geëindigd.
o In de kolom reiskosten noteer je de gereden kilometers.
o In het dagtotaal noteer je alle gereden kilometers binnen je normale werktijd, inclusief
de gereden kilometers van en naar het vaccinatiecentrum.
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.
Als je buiten je werktijd wordt opgeroepen (gepland uurrooster),
o gaat de vaccinering in eigen tijd door.
o er wordt ook geen tijd en kilometervergoeding betaald.
Zie informatiefiche ‘Corona – verloning van de vaccinatietijd’ voor meer informatie.

Ben ik verzekerd tegen arbeidsongevallen tijdens het traject naar het
vaccinatiecentrum?
Je krijgt een afspraak van de overheid. Deze afspraak kan binnen of buiten je werkuren vallen.


Valt de afspraak binnen je werkuren?
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o

voor het traject van en naar het vaccinatiecentrum ben je WEL verzekerd voor
arbeidsongevallen.



Valt de afspraak buiten je werkuren?
o voor het traject van en naar het vaccinatiecentrum ben je NIET verzekerd voor
arbeidsongevallen.



Valt de afspraak gedeeltelijk binnen en buiten je werkuren
o voor het traject van en naar het vaccinatiecentrum ben je verzekerd voor
arbeidsongevallen voor zover de tijd van de verplaatsing binnen je uurrooster valt.

Wat doe ik als ik verlof of een andere afwezigheid heb ingepland op de
dag van de vaccinatie?
Indien de afspraak voor de vaccinatie valt op een moment dat er volgens je gepland uurrooster niet
gewerkt moet worden (bijvoorbeeld omwille van de opname van ingeplande inhaalrust, verlof of
een andere afwezigheid), dan blijft de geplande afwezigheid gelden. Er wordt dan geen tijd voor de
vaccinatie of kilometervergoeding betaald.
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