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Betreft: Betreft vaccinaties van stagiairs in de zorgsector.

Geachte heer, geachte mevrouw,
Afgelopen weken rezen er heel wat vragen over de vaccinaties van stagiairs in zorginstellingen. Met deze
brief informeren we u over de gemaakte afspraken tussen het Agentschap Zorg en Gezondheid en het
beleidsdomein Onderwijs, en binnen de context zoals we die kennen begin februari 2021.
Het Agentschap Zorg en Gezondheid volgt de toediening van vaccinaties in Vlaanderen op. Zij bezorgden
aan de zorginstellingen een schrijven waarin ze verduidelijken dat stagiairs meegenomen worden in de
vaccinatieronde van de personeelsleden. Dit enkel als de stage loopt op het moment dat de
vaccinatieronde is gepland (zie bijlage). Het vaccineren van stagiairs gebeurt via de arbeidsgeneeskundige
dienst van de zorginstelling. Vragen van stagiairs over de vaccinaties worden opgevangen in de
zorginstelling waar de stage doorgaat.
Toediening van vaccins gebeurt gratis. De stagiairs krijgen het eerste én het tweede dosis van het vaccin
in één en dezelfde zorginstelling toegediend, ook al loopt de stage af vóór de tweede dosis toegediend
moet worden. De stagiairs zullen hiervan ook zelf op de hoogte worden gesteld. De onderwijsinstellingen
maken mee mogelijk dat stagiairs de gelegenheid krijgen om het tweede dosis van het vaccin op het
daartoe voorziene tijdstip te bekomen. Bijvoorbeeld door toestemming te geven om de les te missen ifv
de vaccinatie.
Omwille van de (beperkte) beschikbaarheid van vaccins is het mogelijk dat een zorginstelling niet alle
personeelsleden en stagiairs kan vaccineren. Stagiairs die omwille van omstandigheden niet worden
meegenomen in de vaccinatieronde van de zorginstelling of die hun stage starten nadat er al
gevaccineerd is in de zorginstelling, krijgen later per brief (indien mogelijk per sms) een uitnodiging om
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zich via een vaccinatiecentrum te laten vaccineren. De precieze periode van oproeping of de modaliteiten
voor een eventuele volgorde daarin, zijn nog niet bekend. Om het overzicht van stagiairs te verkrijgen, zal
het beleidsdomein Onderwijs in de komende weken wel nog om uw medewerking vragen en volgen er
instructies.
Ongeacht of een stagiair gevaccineerd is of niet, blijven de veiligheidsmaatregelen te allen tijde van
kracht en worden ze ook tijdens de stages strikt opgevolgd.
Het niet krijgen of weigeren van een vaccin mag geen reden zijn om stagiairs in zorginstellingen te
weigeren.
Meer informatie over de vaccinatiecampagne kan u lezen op www.laatjevaccineren.be en op de website
van het beleidsdomein onderwijs op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus
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