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Operatie massa-vaccinatie krijgt met horten en stoten vorm
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De Vlaamse regering neemt de vlucht vooruit door aan te kondigen dat ze 'in een paar maanden' alle Vlamingen wil vaccineren in
120 lokale centra. Een logistieke nachtmerrie, meent een expert. Te weinig flexibel, zeggen de gemeenten.

In feite legt de interfederale taskforce vaccinatiestrategie pas vanavond de laatste hand aan de blauwdruk voor de massa-vaccinatie.
Toch nam de Vlaamse regering gisteren zelf al de vlucht vooruit.

'Met 120 vaccinatiecentra, één per 50.000 inwoners, kunnen we hopelijk in enkele weken, en realistisch gezien in een paar maanden,
iedereen vaccineren', zei Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) in het Vlaams Parlement.

De Vlaamse regering zette alle zeilen bij om aan te geven dat er wél grondig werk wordt gemaakt van het vaccinatieplan en dat ze
daarbij ook rekening houdt met de vraag van de lokale besturen om de vaccinatie 'dicht bij de mensen' te houden ( DS 6 januari). 'Deel
die 50.000 door 50 of 100 dagen', aldus Somers. 'Ik denk niet dat we daar allemaal Nekkerhallen voor gaan nodig hebben.'

De Vlaamse regering rekent op twee vaccinatiecentra per eerstelijnszone in Vlaanderen. Binnen die zestig bestaande eerstelijnszones
moeten lokale besturen, ziekenhuizen, huisartsen, apothekers ... allemaal de handen in elkaar slaan om hun eigen vaccinatiestrategie
uit te werken. Maar er zijn nog veel vragen.

1. Waar krijgen we onze prik?

'120 vaccinatiecentra in Vlaanderen? Dat wordt een logistieke en operationele nachtmerrie, onder meer om voldoende personeel
continu aan het werk te kunnen houden', zegt transporteconoom Wouter Dewulf (UAntwerpen).

De universiteit kwam eerder al met een studie die concludeerde dat werken met 40 tot 70 vaccinatiecentra over heel België het meest
haalbaar is ( DS 2 december). 'Kleine vaccinatiecentra hebben het voordeel van de nabijheid, maar zijn veel moeilijker te managen',
benadrukt Dewulf.

Omgekeerd dringt de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten juist aan op meer flexibiliteit, zodat de lokale besturen indien
nodig per gemeente een vaccinatiecentrum kunnen opstarten. Onder meer Blankenberge heeft al aangegeven dat het liefst zelf het
heft in handen neemt.

Daardoor is het ook nog koffiedik kijken voor de precieze locaties. Vlaanderen laat dat over aan de lokale besturen en opent daarmee
de deur voor politiek getouwtrek.

Anderzijds geeft professor vaccinologie Pierre Van Damme (UAntwerpen), die deel uitmaakt van de taskforce, aan dat sommige
eerstelijnszones nu al bijzonder actief zijn. Onder meer de stad Gent zal deze week nog beslissen over de locatie van een centraal
vaccinatiedorp. In Antwerpen is Golazo, dat eerder al het Antwerpse testdorp creëerde, in gesprek met het Ziekenhuis Netwerk
Antwerpen (ZNA) om een vaccinatiecentrum op te starten. Brussel gaat al een eerste centrum inrichten aan de Heizel.

2. Wanneer mogen we naar het vaccinatiecentrum?

Alle aandacht gaat nu eerst naar de woonzorgcentra. Tegen eind januari moeten alle bewoners en personeelsleden daar gevaccineerd
zijn. In februari en maart is het de beurt aan het ziekenhuispersoneel. Maar daarna begint het echte werk in de lokale vaccinatiecentra.
In eerste instantie zullen alle 65-plussers en risicopatiënten worden opgeroepen.

De precieze timing hangt weliswaar heel sterk af van de farmabedrijven. 'De vaccinleveringen zijn allesbepalend', zegt Joris Moonens,
de woordvoerder van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. 'We hebben nog geen goed zicht op welke leveringen na februari
komen.' Vervolgens is het opnieuw aan de eerstelijnszones om in actie te schieten. 'Ik ben blij dat sommige lokale besturen zeggen dat
ze vanaf dan zeven dagen op zeven en heel de nacht door willen vaccineren. Als er voldoende vaccins zijn, moet dat ook kunnen', zegt
Van Damme.

3. Wie zal de prik geven?

Maar, benadrukt Van Damme ook, de grootste uitdaging wordt de flexibiliteit van de vaccinatiecentra. 'Soms zullen er minder vaccins
zijn en zal er vertraagd moeten worden, en omgekeerd.' De verantwoordelijkheid om die centra vlot draaiende te houden, ligt vanaf dan
bij de eerstelijnszones. De tijd dringt om dat voor te bereiden, want het zorgpersoneel draait nu al overuren en als er straks een derde
golf komt, hebben ze wel andere dingen aan het hoofd.

'Ik hoor dat sommige eerstelijnszones intussen al studenten, stagiairs, vrijwilligers en gepensioneerde gezondheidswerkers en artsen
aan het oplijsten zijn', zegt Van Damme. 'Bij het voorbereiden van de dosissen kunnen ook de apothekers ingeschakeld worden. Ze
kunnen straks zelf keuzes maken en ook de eerstelijnszones zijn wel wat gewoon.'

De taskforce werkt ook nog aan een handleiding voor al het materiaal en de benodigdheden die in elk vaccinatiecentrum aanwezig
zullen moeten zijn. 'Het is meer dan alleen een prik geven', zegt Moonens. 'De mensen moeten ontvangen worden en informatie
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krijgen, elk vaccin moet geregistreerd worden en er moet overal voldoende plaats zijn om personen na de prik een kwartier te laten
rusten. De risico's op een reactie zijn klein, maar we moeten alle risico's zo veel mogelijk inperken.'

Simon Andries
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