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Stad Gent maakt gebruik van QVAX om
reservelijst voor vaccinaties aan te leggen

De Stad Gent zal vanaf woensdag 14 april 2021 werken met QVAX. Open plaatsen

in het Gentse vaccinatiecentrum zullen dan in eerste instantie aangeboden

worden aan mensen die zich op de QVAX-lijst hebben ingeschreven, en die op dat

moment behoren tot de prioritaire doelgroep voor vaccinatie.
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http://persruimte.stad.gent/


De Stad Gent en Eerstelijnszone Gent kiezen er al sinds de start van de vaccinatiecampagne

resoluut voor om de Vlaamse prioriteiten in vaccinatie te volgen. Daarom gaat de Stad nu ook in

zee met QVAX. Dat systeem kan gebruikt worden als er last-minute annuleringen zijn of als

mensen niet komen opdagen voor hun vaccinatie. In Gent boeken mensen zelf hun afspraak in

waardoor het aantal mensen dat niet opdaagt heel beperkt is, maar geen enkele dosis mag

verloren gaan.

We vaccineren in Gent uitermate efficiënt doordat mensen, nadat ze
uitgenodigd werden, zelf online of telefonisch hun afspraak boeken. Zo goed
als iedereen daagt op. Komen er toch in de loop van de dag enkele plaatsen
vrij, dan gaan we nu -gezien de positieve ervaring van de proefprojecten in
Deinze en Roeselare- ook gebruik maken van de QVAX-reservelijst.
— Rudy Coddens, schepen van Gezondheid

QVAX selecteert automatisch mensen die op dat moment behoren tot de prioritaire doelgroep

voor vaccinatie (naar leeftijd, chronische patiënten, …) en die aangegeven hebben dat ze zich

snel naar het vaccinatiecentrum kunnen begeven. Het is niet zo dat wie als eerste ingeschreven

is op de reservelijst dan ook als eerste uitgenodigd zal worden. De prioritaire doelgroepen (naar

leeftijd, chronische patiënten, …) voor vaccinatie worden ook binnen de reservelijst

gerespecteerd.

Indien de reservelijst onvoldoende resultaten oplevert of onder grote tijdsdruk (eenmaal

gedoseerd zijn vaccins een zeer beperkte tijd houdbaar) zullen momenteel als back-up nog

steeds vaccins aangeboden worden aan de interventie-eenheden van politie en brandweer,

zodat echt geen enkel vaccin verloren gaat.

Contact

Thomas Dierckens, kabinet burgemeester De Clercq, gsm 0477 38 29 37, e-

mail thomas.dierckens@stad.gent

Daan Nelen, kabinet schepen Coddens, gsm 0479 31 22 51, e-mail daan.nelen@stad.gent

Bevoegd

Inschrijven kan vanaf nu via de website van QVAX
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https://www.qvax.be/region
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