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einde schooljaar 2018-2019

Geachte collega, geachte heer, geachte mevrouw,
Begin mei ontving u een communicatie in verband met de wijzigingen in het
aanbod vaccins vanaf 1 juli 2019 en dus ook voor volgend schooljaar.
Voor de CLB’s is de enige verandering dat vanaf schooljaar 2019-2020 zowel
meisjes als jongens van het eerste jaar secundair onderwijs gevaccineerd mogen
worden met de gratis HPV-vaccins Gardasil 9®. Voor het buitengewoon onderwijs
komt dit overeen met de leerlingen geboren in 2007.
Er wordt geen inhaalvaccinatie voorzien voor hogere leeftijdsjaren. Voor oudere
meisjes van 12 tot 18 jaar is er een gedeeltelijke terugbetaling mogelijk via het
RIZIV. Dit geldt voorlopig nog niet voor jongens. Of een analoge terugbetaling
binnenkort mogelijk gemaakt zal worden, is ons nog niet bekend. Mogelijk kan
voor jongens via de aanvullende ziekteverzekering van de mutualiteit een
gedeelte van de kost terugbetaald worden, wat verschillend is naargelang de
mutualiteit.
Tegen de tweede helft van augustus wordt nieuw specifiek informatiemateriaal
over HPV-vaccinatie voorbereid, deels op basis van een aantal ideeën uit het
samenwerkingsproject met laatstejaars masterstudenten
communicatiewetenschappen van Universiteit Gent.
Ondertussen zorgt de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor
Jeugdgezondheidszorg voor geactualiseerde versies van de toestemmingsbrieven.
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Zoals de voorbije jaren willen we u ook vragen opnieuw de restvoorraden van de vaccins door te geven zodat
de gegevens correct zijn in Vaccinnet tegen het begin van volgend schooljaar. U vindt hiervoor een document
in Excel. Dit volledig ingevulde document (2 tabbladen) bezorgt u ons terug als bijlage bij een mailtje naar
vaccinnet@zorg-en-gezondheid.be. Zolang die gegevens niet geactualiseerd zijn in Vaccinnet kunt u geen
vaccins bestellen volgend schooljaar.
We vragen ook om een inschatting te maken van de doelgroep voor HPV-vaccinatie in het eerste jaar
secundair onderwijs, wat belangrijk is om hiervoor de nodige bestelmogelijkheden te voorzien in Vaccinnet.
Geef zeker ook door wie er geen toegang meer moet hebben voor uw CLB volgend schooljaar.
Best kijkt u ook even na of de gegevens in het profiel van uw CLB-vestigingsplaats volledig ingevuld, correct en
aangepast zijn. Zijn het de meest adequate e-mailadressen voor communicatie? Gelieve zeker ook de gegevens
van de verantwoordelijke arts, met een eigen e-mailadres, in het profiel in te vullen.
Om iedereen op de hoogte te houden wil ik u vragen deze communicatie door te sturen naar alle artsen en
verpleegkundigen van uw CLB-vestiging.
Om te besluiten wens ik u allen te danken voor de inzet om een hoge vaccinatiegraad te halen voor alle
vaccinaties. Ik wens u allen alvast een fijne, welverdiende en ontspannende vakantie.

Vriendelijke groeten,

Dr. Iris De Schutter
Afdelingshoofd
Afdeling preventie

BIJLAGEN: Exceldocument vaccinvoorraad

