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In Bornem heeft 44% van alle inwoners een boostervaccin tegen corona gekregen. In het Wase Beveren is dat 31%. En in Boom, de
rode lantaarn in de provincie Antwerpen, slechts 25%. Waar komen die verschillen vandaan?

Ik ben 39 jaar, woon in Bornem en heb dinsdagavond mijn derde coronaprik gekregen. Mijn moeder is 66 jaar, woont in Beveren en
krijgt op 7 januari haar derde spuit. Hoe is dat mogelijk? Een van de verklaringen is dat Bornem een iets oudere bevolking heeft dan
Beveren. Een gemeente met meer oudere inwoners krijgt in het begin iets meer vaccins omdat er meer mensen prioritair moeten
worden ingeënt. Maar dat kan niet de enige verklaring zijn voor het grote verschil.

Waarom gaat het zo goed in Bornem? Want Bornem doet het niet alleen veel beter dan Beveren, het is ook de beste leerling van de
klas in de hele provincie Antwerpen. “Er is bij onze inwoners een zeer hoge bereidheid om zich te laten vaccineren”, zegt de Bornemse
burgemeester Kristof Joos (N-VA). “Van onze 65-plussers heeft al 91% een boostervaccin gekregen. Daarnaast speelt ook het Pfizer-
effect mee. Veel van onze inwoners werken voor Pfizer in Puurs en dat bedrijf ent de eigen werknemers en familieleden in. Daardoor
komen andere inwoners sneller aan de beurt.”

Capaciteit afbouwen

En dan is er nog een ander belangrijk element: het logistieke aspect. “Wij hebben niet van vaccinatiecentrum moeten wisselen”, zegt
Koen Van den Heuvel (CD&V), burgemeester van Puurs-Sint-Amands. In die gemeente loopt de vaccinatiecampagne ook als een trein
en het heeft hetzelfde vaccinatiecentrum als Bornem.

“De eerste en tweede prikken werden in het sport- en cultureel centrum Binder gegeven”, zegt Koen Van den Heuvel. “We moesten
de capaciteit van het vaccinatiecentrum daarna afbouwen omdat er eerst nog geen sprake was van een derde prik. We zijn dan naar
een kleinere locatie, een café, naast Binder verhuisd. Toen bleek dat de derde prik toch nodig was, hebben we snel naar dezelfde
capaciteit kunnen opschalen omdat we naast het café nog een deel van Binder kunnen gebruiken. Daardoor zal iedere volwassene in
Klein-Brabant midden januari de kans hebben gehad om zijn boosterprik te laten zetten”, zegt Van den Heuvel.

Logistieke problemen

Beveren heeft dat geluk niet gehad. “We zijn voor de boosterprik van vaccinatiecentrum moeten veranderen”, zegt de Beverse
burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V). “We vaccineerden in de sporthal, maar die hadden we nu weer nodig voor sportclubs. En
dus zijn we naar het oude gemeentehuis verhuisd, want dat stond toch leeg. Maar die ruimte is kleiner, waardoor we van zes naar vier
vaccinatielijnen zijn moeten gaan. Daar komt nog bij dat we een tekort hebben aan dokters en apothekers voor ons vaccinatiecentrum.
We zijn volop op zoek naar mensen. Aan onze vrijwilligers zal het niet liggen. Ze zetten zich echt voor 200% in.”

Transporteconoom Wouter Dewulf (Universiteit Antwerpen) wijst erop dat veel kleinere vaccinatiecentra zoals dat van Beveren
met logistieke problemen kampen. “Vaccinatiecentra kregen eerst te horen dat ze moesten afbouwen en daarna moesten ze plots
opschalen om een boosterprik te geven”, zegt Wouter Dewulf. “Dat lukt niet overal even goed. Niet elke gemeente heeft grote zalen in
overvloed.”

Kansarmoede

Ook Boom en Hemiksem, de twee gemeentes met de laagste vaccinatiegraad voor de boosterprik in de provincie Antwerpen, kampen
met logistieke problemen. “Bij de tweede prik hadden we acht lijnen. Na de afbouw waren het er nog vier en nu zijn het er vijf”, zegt
Patrick Veeckmans, populatiemanager van de eerstelijnszone RupeLaar.

Maar dat is niet de enige reden waarom Boom de laagste vaccinatiegraad van de provincie Antwerpen heeft. Er zijn bijvoorbeeld ook
groepen die moeilijker bereikbaar zijn, bijvoorbeeld omdat ze in armoede leven. 34% van de gezinnen in Boom wordt in kansarmoede
geboren. In de provincie Antwerpen is dat gemiddeld 17,5%. “We hebben in de voorbije maanden veel mensen alsnog kunnen
vaccineren door de prikken te zetten in een lokaal waar ook de voedselbedeling aan mensen in armoede plaatsvindt”, zegt Patrick
Veeckmans. “Die mensen hebben hun eerste en tweede prik later gekregen. Ze zullen dus hun derde prik op een later tijdstip krijgen.”

Recordaantal vaccinaties in stad Antwerpen

Tot slot: hoe zit het eigenlijk met de stad Antwerpen? In augustus publiceerde deze krant een artikel waarin stond dat de stad het
laagste aantal volledig gevaccineerden had. Vandaag scoort de stad veel beter. 27% van de Antwerpenaren heeft al een boostervaccin
gekregen. Daarmee doet de grote stad Antwerpen, die een veel diversere bevolkingssamenstelling heeft dan een kleinere gemeente,
het beter dan Mechelen, Hemiksem en Boom.

“Wij hebben dinsdag in Antwerp Expo een recordaantal van 22.000 prikken gezet. Dat is ongeveer het aantal mensen dat in Bornem
woont”, zegt woordvoerder Michael Lescroart. “We gaan dat in de komende dagen herhalen. Het is natuurlijk geen wedstrijd, maar we
kunnen Bornem nog verslaan.”
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