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wijzigingen beschikbare vaccins voor het vaccinatieprogramma in Vlaanderen

Geachte collega, geachte mevrouw, geachte heer,
Voor het vaccinatieprogramma in Vlaanderen zijn er enkele wijzigingen vanaf 1
juli 2018. Er zijn enkele overheidsopdrachten die aflopen op 30 juni en daarom
moesten nieuwe overheidsopdrachten uitgeschreven worden voor hexavalente
vaccins voor baby’s, voor herhalingsinentingen tegen difterie, tetanus en
kinkhoest voor adolescenten en volwassenen en voor HPV-vaccins voor meisjes.
Voor de hexavalente vaccins (IPV-DTaP-Hib-HBV) voor vaccinatie van baby’s op
de leeftijd van 8, 12 en 16 weken en op 15 maanden verandert er niets. Dit blijft
het vaccin Hexyon® zoals de voorbije 4 jaren.
Vaccin tegen difterie, tetanus en kinkhoest voor adolescenten en volwassenen
(dTap): Triaxis® (vervangt het vaccin Boostrix®)
Voor vaccinatie van adolescenten in het derde jaar secundair onderwijs en voor
herhalingsinentingen tegen difterie, tetanus en kinkhoest bij volwassenen wordt
Boostrix® vervangen door Triaxis®. Dit vaccin wordt dus ook aanbevolen voor
vaccinatie tijdens elke zwangerschap tussen week 24 en week 32 om de nog niet
geboren baby bescherming te bieden tegen kinkhoest tegen het moment dat het
kindje geboren wordt. Het vaccin kan ook ingezet worden voor coccoonvaccinatie
rond een pasgeborene.
De firma Sanofi Belgium laat weten dat er geen vaccinbestellingen verwerkt zullen
kunnen worden van 25 juni na de middag tot en met 3 juli 2018 wegens
aanpassingen van hun software. U kunt wel blijven bestellen in Vaccinnet. Vanaf 4
juli worden de achterstallige bestellingen geleverd. Dit geldt voor alle vaccins van
de firma die in het aanbod zitten, momenteel Hexyon®, Tetravac® en Imovax
Polio® en vanaf 1 juli dus ook Triaxis®.
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HPV-vaccinatie
Vanaf 1 juli 2018 kan Cervarix® normaal gezien niet meer besteld worden. Als bij een meisje de HPV-vaccinatie
gestart is met Cervarix® moet die ook met Cervarix® vervolledigd worden. Gelieve hiermee rekening te houden
bij eventuele laatste bestellingen in juni 2018. Omdat er een procedure loopt bij de Raad van State, kunnen we
nog niet definitief bevestigen welk HPV-vaccin vanaf 1 juli zal kunnen besteld worden. Zorg en Gezondheid
doet er alles aan om de continuïteit van het vaccinatieprogramma te garanderen. We zullen jullie zo snel
mogelijk op de hoogte brengen van de beslissing.
Voor het schooljaar 2018-2019 wordt HPV-vaccinatie voorzien voor vaccinatie van meisjes in het 1ste jaar
secundair onderwijs, of gelijke leeftijd voor sommige meisjes in het buitengewoon onderwijs (geboren in
2006). Voor volledige vaccinatie zijn voor die leeftijdscategorie 2 dosissen nodig met een interval van 6
maanden. Er wordt geen inhaalvaccinatie voorzien voor oudere meisjes met deze gratis vaccins.
Alle HPV-vaccins kunnen ook op voorschrift bekomen worden in de apotheek. Voor meisjes vanaf 15 jaar
bestaat volledige vaccinatie uit 3 dosissen volgens het schema maand 0, 1 en 6. Voor ongevaccineerde meisjes
van 12 tot en met 18 jaar is er via het RIZIV terugbetaling voorzien. Bij aankoop in de apotheek kosten deze
vaccins voor een gewoon verzekerde voor kleine risico’s 11,90 euro (remgeld) per vaccin dat correct
voorgeschreven is en 7,90 euro voor wie een verhoogde tegemoetkoming krijgt. Deze terugbetalingsmodaliteiten gelden (nog) niet voor jongens. Sommige mutualiteiten voorzien blijkbaar wel een gedeeltelijke
terugbetaling voor deze vaccins voor jongens in het kader van de aanvullende ziekteverzekering.
Alle vaccins voor het vaccinatieprogramma kunnen door de vaccinatoren besteld worden in het bestelsysteem
Vaccinnet. Zoals wettelijk1 voorzien, verwachten we dat alle toegediende vaccinaties met de gratis geleverde
vaccins ook geregistreerd worden in de vaccinatiedatabank van Vaccinnet. Op de homepage van Vaccinnet
https://www.vaccinnet.be worden regelmatig ook extra mededelingen geplaatst in verband met het
vaccinatiebeleid. Als er meer duidelijkheid is voor de HPV-vaccins zal die info daar ook vermeld worden.
Raadpleeg die dus best regelmatig. Momenteel kan men in Vaccinnet inloggen met de e-ID kaart of met een
tokenkaart. Binnenkort wordt dit ook mogelijk met de itsme app.
De wetenschappelijke bijsluiters van de vaccins vindt u hier of via vaccinatiewebsite voor vaccinatoren
www.zorg-en-gezondheid.be/vaccinaties.
Vriendelijke groeten,

Iris De Schutter
Afdelingshoofd afdeling preventie
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