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INDICATORFICHE INDICATOR F GRIEPVACCINATIE ZORGPERSONEEL 
DOELSTELLING 
Sensibiliseren over het belang van preventie van infecties en vaccinatiebeleid voor zorgpersoneel 
in dienst van de residentiële centra voor woonzorg.  
 
FORMULES  
WZC geven teller en noemer apart door op e-loket (en niet de percentages).  
VIKZ berekent het percentage adhv deze formules. 
 

F1 =

Aantal	personeelsleden	(zorgpersoneel)	met	een	contract	op	31	december,
gevaccineerd	tegen	griep	in	het	voorbije	kalenderjaar	tot	en	met	31	december	

en	waarbij	het	vaccin	is	betaald	door	het	woonzorgcentrum
	

Totaal	aantal	personeelsleden	(zorgpersoneel)	met	een	contract	op	31	december
∗ 100 

 
WIE WEL EN NIET INCLUDEREN? 
 
Inclusie: 
Voor deze indicator includeren we alle zorgpersoneel dat op 31 december een contract heeft met 
het woonzorgcentrum en waarbij dit personeel hoogstens een jaar aansluitend afwezig is.  

§ Zorgpersoneel met een vervangingscontract wordt meegenomen als de persoon het 
lopende jaar niet terug is. 

§ Zorgpersoneel dat tewerkgesteld is voor centra voor kortverblijf tellen hier mee.  
 
Onder zorgpersoneel verstaan we: 
Alle personeel dat betrokken is bij de rechtstreekse zorg aan de bewoners. Hiertoe behoren alle 
verpleegkundigen en zorgkundigen, alle paramedici (zoals ergotherapeut, diëtist, kinesist, 
animator, …) en de medewerkers van de (psycho)sociale dienst (zoals sociaal assistent, pastor, 
psycholoog, …) die rechtstreeks in contact komen met de bewoners. Administratief, technisch en 
keukenpersoneel tellen niet mee bij deze indicator. Deze indeling is gemaakt obv de IFIC 
profielbeschrijvingen. 
 
Exclusie: 

§ Personeel dat op 31 december langer dan een jaar aansluitend afwezig is, telt niet mee 
voor deze indicator. 

§ Huisartsen hebben geen contract met het woonzorgcentrum en worden dus buiten 
beschouwing gelaten voor deze indicator. 

§ Zorgpersoneel dat werken op zelfstandige basis hebben geen contract met het 
woonzorgcentrum en worden dus buiten beschouwing gelaten. 

§ Zorgpersoneel dat enkel tewerkgesteld is voor centra voor dagverzorging, in 
assistentiewoningen en in lokale dienstencentra tellen niet mee.  

§ Studenten tellen eveneens niet mee. 
 

 

 



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
19.10.2022 Vlaams indicatorenproject woonzorgcentra 2/2 

MEETPROTOCOL 
 
Voer de registratie uit op 31 december 2023.  
 
• Noemer: Ga na hoeveel zorgpersoneel er op 31 december 2023 een contract hebben met het 

woonzorgcentrum volgens de inclusie- en exclusiecriteria 
• Teller: Ga vervolgens na hoeveel van deze personeelsleden (zorgpersoneel) in het voorbije 

kalenderjaar tot en met 31 december gevaccineerd zijn tegen influenza. Men neemt enkel 
zorgpersoneel dat op kosten van het woonzorgcentrum gevaccineerd zijn tegen influenza.  

 
REGISTRATIEVRAGEN KWALITEITSFORMULIER E-LOKET 
 
In te sturen op kwaliteitsformulier deel 2 tegen 31 januari 2024 

• Teller: Aantal personeelsleden (zorgpersoneel) met een contract op 31 december, 
gevaccineerd tegen griep in het voorbije kalenderjaar tot en met 31 december en waarbij 
het vaccin betaald is door het woonzorgcentrum 

• Noemer: Totaal aantal personeelsleden (zorgpersoneel) met een contract op 31 december 
 
FEEDBACK EN BENCHMARKING 
https://www.zorgkwaliteit.be/woonzorgcentra 
MET DE RESULTATEN WERKEN AAN KWALITEITSVERBETERING 
www.laatjevaccineren.be 
www.hougriepuitjeteam.be 

 
 


