Informatiefiche

versie 23/08/2022

Covid-19 – Ondersteunen en begeleding bij (booster)vaccinatie klanten

Deze informatie geldt voor: gezinszorg, NOAH, aanvullende thuiszorg, dienstencheques, Goed
Wonen en kinderdagverblijven, leidinggevenden, bedienden en basiswerkers

Opzet - ondersteuning en begeleiding (booster)vaccinatie klanten
Als (booster)vaccinatie-ambassadeur wil Familiehulp klanten actief aanmoedigen, begeleiden en ondersteunen om zich te laten vaccineren tegen corona! Onze medewerkers kunnen doorheen deze procedure
verschillende taken opnemen.
We hebben hierrond een concreet aanbod uitgewerkt dat uit 4 stappen bestaat:
• Informeren en sensibiliseren.
• Ondersteunen bij het maken van de (booster)vaccinatie-afspraak en het vinden van vervoer naar het
vaccinatiecentrum.
• Begeleiding naar het vaccinatiecentrum.
• Ondersteunen bij (booster)vaccinatie aan huis.
Daarnaast kunnen we ook niet-klanten ondersteunen (zie hoofdstuk 5).

1. Informeren en sensibiliseren
We vragen al onze medewerkers om hun klanten gerichte informatie te geven rond de (booster)vaccinatie
en eventuele vragen of twijfels gepast te beantwoorden. Hiervoor kunnen zij een beroep doen op de verschillende filmpjes en infographics uit de toolbox corona
- Hoe werkt het virus en het vaccin? Infographic - Hoe werkt het virus en het vaccin
- Het vaccinatieproces Infographic - Vaccinatieprocedure voor de klant
- Hoe ziet het vaccinatiecentrum er uit? Hoe ziet het vaccinatiecentrum eruit?
- Filmpje met vaccinoloog Pierre Van Damme
- - Wat doet een boosterprik:
(49) Q&A boosterprik COVID-19 - Wat doet een boosterprik? - YouTube
(49) Prof. Pierre Van Damme – boosterprik COVID-19 – Wat doet een boosterprik? - YouTube
Een klant die twijfelt om zich te laten vaccineren, kan je ondersteunen met volgende tools:
- Flyer_Wat bij angst en twijfel voor het vaccin
- Folder Waarom laat je je vaccineren (folder van de Vlaamse overheid)
- https://www.laatjevaccineren.be/sites/default/files/atoms/files/Vaccinatiecampagne_beeldtaal_algemeen_0.pdf
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2. Ondersteunen bij het maken van de (booster)vaccinatie-afspraak en het vervoer
naar het vaccinatiecentrum
We vragen al onze medewerkers om hun klanten te ondersteunen bij het maken van de (booster)vaccinatie-afspraak. Dit gebeurt via de informatie op de uitnodigingsbrieven die de klanten in hun bus ontvangen.

2.1 Een afspraak maken bij het vaccinatiecentrum
Stap 1: de klant ontvangt een uitnodiging
om zich te laten vaccineren

Bespreek met de klant of hij wel of niet gevaccineerd wil
worden.
a. De klant wil gevaccineerd worden. Ga verder naar stap 2.
b. De klant wil niet gevaccineerd worden. Informeer en
sensibiliseer. Leg de klant uit waarom het belangrijk is om
zich te laten vaccineren (zie hoofdstuk 1).
Als de klant nog persoonlijke vragen heeft, contacteer
afhankelijk van de vraag de huisarts of bel naar het algemeen
nummer 1700.

Stap 2: bekijk de inhoud van de uitnodiging

a. De klant kan op de vooropgestelde datum naar het
vaccinatiecentrum. Ga naar stap 3.
b. De klant kan om medische redenen niet naar het
vaccinatiecentrum. Klanten kunnen door de dienst
thuiszorg worden doorverwezen naar hun huisarts, die op
basis van criteria beslist of thuisvaccinatie mogelijk is.
Bel naar de huisarts of het vaccinatiecentrum als de klant
geen huisarts heeft (zie telefoonnummer op de uitnodiging)
en zoek samen naar een oplossing.
Als de arts beslist over thuisvaccinatie:
Ga naar hoofdstuk 4.

Stap 3: afspraak bevestigen, weigeren of
veranderen

a. De klant kan zich verplaatsen naar het vaccinatiecentrum
(met of zonder hulp).
De klant heeft een computer
• Ga naar het document met de link.
• Klik op de link.
• Klik op wat de klant wil1:
• Bevestigen ➔ afspraak is definitief
• Veranderen ➔ klik op een nieuwe datum
• Weigeren ➔ klik op ‘ik laat me niet vaccineren’
De klant heeft geen computer
• Bel naar het vaccinatiecentrum (zie telefoonnummer op de
uitnodiging)
• leg vast wat de klant wil
• Bevestigen
• Veranderen
• Weigeren
Indien de klant hulp nodig heeft om zich naar het vaccinatiecentrum te verplaatsen: ga naar 2.2.
b. De (huis)arts heeft beslist over thuisvaccinatie.
Ga naar hoofdstuk 4.
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Is de klant al gevaccineerd en kreeg deze nog een uitnodiging, volg dan dezelfde stappen, maar registreer of zeg dat de klant reeds
gevaccineerd is.
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2.2 Vinden van vervoer naar het vaccinatiecentrum
Er zijn verschillende mogelijkheden. We hanteren volgende stappen:
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3. Ondersteunen bij verplaatsing en begeleiding in vaccinatiecentrum
Als een klant zich niet zelfstandig naar het vaccinatiecentrum kan verplaatsen, zoeken we samen naar
alternatieve vervoersmogelijkheden. Als er geen andere oplossingen zijn, kan onze verzorgende het vervoer op zich nemen.
Naast mobiliteitsproblemen kunnen klanten ook angstig zijn of zich geremd voelen om alleen buiten te
komen. Voor anderen kan het moeilijk zijn om te begrijpen wat in het vaccinatiecentrum allemaal verwacht
wordt.
Een klant mag en kan zich in het vaccinatiecentrum laten vergezellen door een mantelzorger, een
vrijwilliger of onze verzorgende indien dit nodig is voor zijn/haar welzijn.
Ook aan niet-klanten kunnen we deze ondersteuning aanbieden voor zover de regio hiervoor ruimte heeft.

Stap 1: de klant heeft nood aan ondersteuning en begeleiding bij de verplaatsing naar en in het vaccinatiecentrum door
een verzorgende. De vaccinatiedatum is
gekend.

Zorg dat de werkplanning is aangepast.

Stap 2a: Hulp bij vervoer, maar de
verzorgende rijdt niet zelf.

Bereid samen met de klant het vertrek naar het
vaccinatiecentrum voor. Is de klant ziek? Dan moet hij de
afspraak uitstellen.

Maak afspraken met de klant over vervoersmogelijkheden:
• Bus, trein, te voet,.... Ga naar stap 2a.
• Vervoer door de verzorgende. Ga naar stap 2b.

Ga na of de klant alle nodige documenten bij zich heeft:
• de uitnodiging van de overheid
• het e-ticket
• de identiteitskaart van de klant
Ga na of de klant kledij draagt waarbij het makkelijk is om de
bovenarm vrij te maken.
Herinner de klant eraan een mondmasker te dragen.
Ga op het juiste moment naar de afgesproken plaats:
bushalte, station,…
Stap 2b: De verzorgende vervoert met de
eigen wagen de klant naar het vaccinatiecentrum.

Bereid samen met de klant het vertrek naar het
vaccinatiecentrum voor. Is de klant ziek? Dan moet hij de
afspraak uitstellen.
Ga na of de klant alle nodige documenten bij zich heeft:
• de uitnodiging van de overheid
• het e-ticket
• de identiteitskaart van de klant
Ga na of de klant kledij draagt waarbij het makkelijk is om de
bovenarm vrij te maken.
Herinner de klant eraan een chirurgisch mondneusmasker te
dragen.
Vertrek tijdig met de klant naar het vaccinatiecentrum.
Volg alle vervoersrichtlijnen zoals omschreven in punt 2.2.
De klant betaalt het kilometertarief van 0,4170 euro/km.
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Stap 3: Tijdens de (booster)vaccinatie

Ondersteun de klant waar nodig.

Stap 4: Na de (booster)vaccinatie

Blijf nog minimum een half uur bij de klant.
Bewaar de documenten.
Leg aan de klant uit dat hij lichte bijwerkingen kan hebben
die na 2 dagen spontaan verdwijnen.

4. Begeleiden bij thuisvaccinatie
Wie zoch niet kan verplaatsen naar het vaccinatiecentrum, kan thuisvaccinatie nog een oplossing bieden.
Alleen de huisarts kan hierover beslissen.
Thuisvaccinatie gebeurt door de huisarts, een verpleegkundige of een arts van het mobiele team.
Op vraag van de klant kan een verzorgende, huishoudhulp of oppasser aanwezig zijn om ondersteuning te
beiden tijdens de thuisvaccinatie.
Ook aan niet-klanten kunnen we deze ondersteuning aanbieden voor zover de regio hiervoor ruimte heeft.

Stap 1: Voorbereiding thuisvaccinatie

Leg de identiteitskaart van de klant klaar.
Ga na of de klant kledij draagt waarbij het makkelijk is om de
bovenarm vrij te maken.
Herinner de klant om een mondmasker te dragen.

Stap 2: Tijdens de (booster)vaccinatie

Ondersteun de klant waar nodig.

Stap 3: Na de (booster)vaccinatie

Blijf nog minimum een half uur bij de klant.
Bewaar de documenten.
Leg aan de klant uit dat hij lichte bijwerkingen kan hebben
die na 2 dagen spontaan verdwijnen.
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5. Ondersteuning klanten buiten de zorg en niet-klanten
Ook een klant van een andere dienst bij Familiehulp of een niet-klant kan contact opnemen met de betrokken
zorgpartner als hij/zij ondersteuning wenst bij het (booster)vaccinatieproces.
De nieuwe klant betaalt de bijdrage acute zorg en bij vervoer met de wagen het kilometertarief van 0,4170
euro/km.

Aanvraag hulp door niet-klant bij of klant
bij andere dienst van Familiehulp dan
gezinszorg.

De zorgpartner informeert de klant over de mogelijkheden
van gezinszorg, namelijk hulp bij:
• Vervoeren en/of begeleiden naar het
vaccinatiecentrum (zie hoofdstuk 3)
• Begeleiden bij thuisvaccinatie (zie hoofdstuk 4)
De zorgpartner informeert de klant over de kostprijs en
over de praktische organisatie van de zorg.

Opmaken dossier

Het dossier wordt opgemaakt volgens de modaliteiten van
acute zorg. Zie hiervoor onderstaande documenten
GEZ acute zorg (WI)
GEZ Acute zorg
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