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vaccinaties - einde schooljaar 2016-2017 - planning volgend schooljaar

Geachte heer, mevrouw, geachte collega,

Dit schooljaar is op vaccinatievlak opnieuw niet het gemakkelijkste schooljaar
geweest. Op internationaal vlak was er nog steeds een tekort aan acellulaire
kinkhoestvaccins. Hierdoor kon het geplande Tetravac® tijdelijk niet gebruikt
worden in Belgische verpakkingen. Gelukkig konden ook buitenlandse
verpakkingen Tetravac acellulaire® en Tetraxim® gebruikt worden om
stockbreuken te vermijden.
De instroom aan asielzoekers is ondertussen min of meer stabiel gebleven, maar
toch vergt dit altijd heel wat werk. Ik weet dat heel wat CLB’s extra inspanningen
geleverd hebben om ook deze doelgroep zo snel en volledig mogelijk te
vaccineren, waarvoor mijn oprechte dank.
We kregen ook positief nieuws van Sanofi Belgium. Ze voorzien dat volgend
schooljaar vaccins Tetravac® in Belgische verpakkingen wellicht opnieuw
beschikbaar zullen zijn voor vaccinatie in het eerste leerjaar.
Vorig jaar werd gevraagd om het profiel van elk van de entiteiten van de CLB’s na
te kijken en aan te vullen of te corrigeren. Een aantal CLB’s heeft dit nog niet
gedaan. Het is een nodige voorwaarde om de bestelmogelijkheden voor volgend
schooljaar opnieuw te activeren. Best doet u dit dus zo snel mogelijk (naam en
voornaam van de verantwoordelijke arts met een eigen e-mailadres). Voor de emailings gebruiken we de e-mailadressen uit de profielen in Vaccinnet. Te vaak
krijgen we nog meldingen dat het e-mailadres niet meer geldig is of dat een
generieke mailbox overvol zit. Gelieve dit dus na te kijken en eventueel aan te
passen.
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Naar jaarlijkse gewoonte sturen we u ook de vraag om ons de restvoorraden van de vaccins bij het einde van
het schooljaar te willen doorgeven. Dit kan door bijgaand Excelformulier volledig ingevuld te bezorgen als
bijlage bij een e-mailbericht naar vaccinnet@zorg-en-gezondheid.be. Met die gegevens kan Vaccinnet
voorbereid worden voor volgend schooljaar. Zolang de aanpassingen niet ingevoerd zijn in Vaccinnet, kan er
volgend schooljaar niet besteld worden. Op het tweede tabblad kunt u ook nog eens oplijsten wie de
vaccinverantwoordelijke is en de verantwoordelijke arts. Gelieve zeker ook door te geven wie (al dan niet
tijdelijk) geen toegang meer moet hebben. Die persoon kan dan ontkoppeld worden van het CLB of tijdelijk
geïnactiveerd worden.
Voor volgend schooljaar zijn er geen aanpassingen in het aanbod van de vaccins. Ter info laat ik u weten dat
Cervarix® in het aanbod blijft voor vaccinatie tegen HPV (2 dosissen met een interval van 6 maanden voor
meisjes in het eerste jaar secundair onderwijs) tot het einde van volgend schooljaar. Dan loopt de huidige
overheidsopdracht voor deze vaccins af. Ondertussen gelden voor Cervarix®, Gardasil® en Gardasil 9® dezelfde
terugbetalingsmodaliteiten voor meisjes van 12 tot en met 18 jaar. Naast componenten tegen HPV types 16 en
18 (verwekkers van baarmoederhals- en andere anogenitale kankers) zoals Cervarix® bevat Gardasil® ook
componenten tegen types 6 en 11 die verantwoordelijk zijn voor ± 90 % van de anogenitale wratten
(condylomen). Gardasil 9® bevat daarnaast nog componenten tegen de types 31, 33, 45, 52 en 58 die ook
betrokken kunnen zijn bij het ontstaan van kankers. Enkel Cervarix® zit in het aanbod van het
vaccinatieprogramma met gratis vaccins. Voor de 3 vaccins geldt dat ze ook kunnen gebruikt worden voor
eventuele inhaalvaccinatie bij oudere meisjes die hiervoor nog in aanmerking komen. Voor deze 3 vaccins
gelden hiervoor dezelfde terugbetalingsmodaliteiten, enkel voor meisjes.
Ik wens u allen alvast nog eens te danken voor de inzet voor de gezondheid van de schoolgaande jeugd in het
algemeen en voor het uitvoeren van het vaccinatiebeleid in het bijzonder. Ik wens u dan ook graag een
deugddoende ontspannen vakantie toe.
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