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50.000ste vaccin in VAXPO brengt
campagne in hogere versnelling
De vaccina�ecampagne in VAXPO draait op volle toeren en schakelt vanaf juni nog een versnelling

hoger. Vandaag wordt het 50.000ste vaccin in VAXPO toegediend aan de 64-jarige Marc Deconinck uit

Kortrijk. Dit is meteen het startschot voor de verdere vaccina�e van de brede bevolking, te beginnen

met de 64-jarigen. Alle 65+’ers en risicopa�ënten zijn intussen aan de beurt geweest. De

vaccina�egraad ligt momenteel op 50%. Dit wil zeggen dat de hel� van alle volwassen inwoners van

Kortrijk, Harelbeke en Kuurne minstens een eerste prik kreeg toegediend.

Vorige week opende VAXPO een extra vaccina�elijn. Er zijn nu negen lijnen beschikbaar in plaats van

acht. In juni verwachten we wekelijks een s�jging in het aantal beschikbare vaccins dus werd de

capaciteit opgetrokken. VAXPO kan nu tot 15.000 vaccins per week toedienen.

In de volledige eerstelijnszone van Kortrijk werden intussen al 70.000 prikken geplaatst, waarvan dus

50.000 in VAXPO. De andere prikken werden gezet in de woonzorgcentra, ziekenhuizen, collec�viteiten

en thuis. In de groep 65-plussers draait de vaccina�egraad van de drie gemeenten rond de 100%

(minimum 1 dosis). Dit is zeer bemoedigend. De vaccina�egraad van de 18+'ers is nu ongeveer 50%

(minimum 1 dosis). Dus de hel� van alle volwassen inwoners van Kortrijk, Harelbeke en Kuurne kreeg al

minstens een eerste prik. De vaccina�egraad van het aantal volwassen inwoners die reeds volledig zijn

ingeënt ligt nu tegen de 20%.

In de week van 31 mei komen de 62- tot 54-jarigen aan de beurt. Op www.vaxpo.be bij de veelgestelde

vragen kunnen mensen onder de vraag ‘Wanneer ben ik aan de beurt’ zien wanneer zij hun uitnodiging

en eerste prik mogen verwachten.
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De vaccinatiecampagne gaat goed vooruit en ook met het aantal besmettingen
en ziekenhuisopnames lijkt het nu toch echt de goede kant op te gaan. Ik ben
blij dat zowat alle 65+'ers zich hebben laten vaccineren. Nu is het aan de
bredere bevolking. En ik ben zeker dat ook daar de vaccinatiebereidheid groot
is. Met de zomer in aantocht snakt iedereen naar versoepelingen en een
normaal veilig leven.
— Ruth Vandenberghe, burgemeester Kortrijk

De inentingen in VAXPO gebeuren aan een hoog tempo tot ieders tevredenheid
en het aantal dosissen per week wordt stelselmatig verhoogd. Samen met de
burgemeesters van Kuurne en Kortrijk hoop ik dat we de coronacrisis zo snel
mogelijk achter ons kunnen laten en mogen genieten van een iets normalere
zomer.
— Alain Top, burgemeester Harelbeke

We zitten aan een kantelpunt in de vaccinatie. Er is een maximale
vaccinatiebereidheid. We moeten deze nu duidelijk aanhouden. We zitten over
de helft en 1 op de 4 is al volledig gevaccineerd. We zitten op schema en de
weg naar vrijheid bewandelen we verder.
— Francis Benoit, burgemeester Kuurne

Ik ben zeer blij dat ik vandaag mijn vaccin krijg. Hoe meer mensen
gevaccineerd zijn, hoe vlugger er groepsimmuniteit zal zijn. Ik ben ook blij voor
de mensen in de zorgsector. Een goede vriendin is verpleegkundige in de
intensieve zorg en is zelf zwaar ziek geweest door het virus. Sinds ze terug kan
werken staat haar dienst nog altijd onder hoge druk. Ook zij verdienen terug
een normaler leven.
— Marc Deconinck, 50.000ste gevaccineerde in VAXPO

Nu we in VAXPO starten met de brede bevolking, zou elke 65+’er op zijn minst al een eerste dosis moeten

hebben gekregen. Helaas merken we dat sommigen nog tussen de mazen van het net glippen. Wie ouder

is dan 65 of iemand kent van die lee�ijd die nog geen uitnodiging kreeg, kan dit laten weten via het

formulier op www.vaxpo.be. Let wel, wie al werd uitgenodigd voor een bepaald type vaccin, kan enkel

datzelfde type toegediend krijgen. Dit kan niet meer gewijzigd worden.
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