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1. Inleiding
Sinds 1 april 2015 is het Mobiel Vaccinatieteam actief in Vlaanderen, in opdracht
van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
Dit team gaat ter plaatse om onder-gevaccineerde groepen te vaccineren en om
te vaccineren in geval van een outbreak.
De opdracht is om groepen mensen die niet of onvoldoende gevaccineerd zijn te
sensibiliseren en vaccineren. De nadruk ligt op het vaccineren van kinderen,
maar ook andere groepen kunnen beroep doen op ons.
In Vlaanderen is de vaccinatiegraad hoog bij kinderen en jongeren en is ze nog
toegenomen de laatste jaren. Toch zijn er nog groepen die onvoldoende bereikt
worden, met het risico op outbreaks van infectieziekten. Zo was er een outbreak
van mazelen binnen de orthodox Joodse gemeenschap in Antwerpen eind 2007 –
begin 2008.
In eerste instantie willen we groepen die minder goed bereikt worden door de
klassieke kanalen in het vaccinatieprogramma bereiken en vaccinaties
aanbieden.






Voor de scholen met een officieel programma goedgekeurd door het
Vlaams ministerie van Onderwijs is er een gegarandeerd preventief
gezondheidsaanbod via de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB).
Een aantal privéscholen hebben geen overeenkomst met een CLB
waardoor de kinderen geen systematisch vaccinatieaanbod krijgen op de
aanbevolen vaccinatiemomenten. Het is de bedoeling de aanbevolen
vaccinaties in die scholen aan te bieden voor de leerlingen in de betrokken
doelgroepen. Ook wordt nagegaan of een inhaalvaccinatie aangewezen is
en wordt deze aangeboden. In totaal gaat het om een 50-tal scholen in
Vlaanderen en een 10-tal in Brussel, samen goed voor ruim 21.000
leerlingen (alle leeftijden samen, gegevens van het Vlaams ministerie van
Onderwijs ). Sommige van deze scholen voorzien wel in een eigen aanbod.
Naast het aanbod in de scholen is het ook de bedoeling groepen die
moeilijk bereikt worden, te benaderen met het vaccinatieaanbod. Hierbij
denken we bv. aan de Romapopulatie en opvangcentra waar geen
gegarandeerd aanbod georganiseerd werd tot nu toe.
We focussen vooral op het vaccineren van kinderen en jongeren. Hierbij
moet zeker aandacht gegeven worden aan de vaccinatie tegen mazelen,
bof en rubella. Vlaanderen onderschrijft in de eigen
‘gezondheidsdoelstelling vaccinaties’ de doelstelling van de
Wereldgezondheidsorganisatie om in de Europese Regio de
mazeleneliminatie te realiseren tegen 2015. Hiervoor is het belangrijk dat
een vaccinatiegraad van minstens 95% bereikt wordt voor de twee
vaccinatiemomenten.

Officiële organisaties zoals K&G en CLB bereiken zeer veel kinderen, maar toch
zijn er groepen die buiten het vangnet vallen, zoals privéscholen die het leerplan
niet volgen. Ook Roma, slachtoffers van mensenhandel, daklozen,… zijn
mogelijke doelgroepen. Elke groep die geen toegang heeft tot medische
voorzieningen behoort tot onze doelgroep.
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2. Het team
Het team bestaat uit medewerkers van de dienst gezondheid van het PIH te
Antwerpen:
Eén voltijdse verpleegkundige coördinator, één verpleegkundige 80% en één
administratieve kracht 30%. Binnen de dienst gezondheid zijn er 6
verpleegkundigen werkzaam. Dat geeft grote flexibiliteit zodat periodes van
ziekte of afwezigheid van een teamlid vlot opgevangen kunnen worden. Het team
bestaat uit zowel mannen als vrouwen, omwille van de gevoeligheden van
bepaalde doelgroepen.
Daarnaast wordt het programma begeleid en ondersteund door het diensthoofd
en de hoofddeskundige gezondheid die een databank heeft ontwikkeld voor het
programma (zie verder).
Gezien het beperkte budget werd er geen arts aangeworven binnen het project.
Voor de vaccinatiemomenten doen we beroep op de organisatie Kind en
Preventie, die over een pool van artsen beschikt, verspreid over heel Vlaanderen.
Zij leveren ook artsen aan K&G.
Het centrum voor evaluatie van vaccinaties van de UA, in de persoon van Prof.
dr. Van Damme en Prof. dr. Theeten, levert inhoudelijke ondersteuning.
Het is een mobiel team d.w.z. dat wij ter plaatse gaan vaccineren. Hier zijn geen
kosten aan verbonden, het vaccineren en de basisvaccins zijn gratis, er dient ook
geen verplaatsingsvergoeding betaald te worden.

3. Doelstelling
Het team staat in voor vaccinaties en inhaalvaccinaties van ondergevaccineerde
groepen.
De focus van het vaccinatieteam ligt op vaccinaties voorzien in het
basisvaccinatieschema, nl. het vaccineren van baby’s, kinderen en adolescenten
die niet of moeilijk bereikt worden via de klassieke weg door georganiseerde
preventiediensten zoals Centra voor Leerlingenbegeleiding en consultatiebureaus
van Kind en Gezin, huisartsen en kinderartsen. Daarnaast kan het team ook
ingeschakeld worden voor de vaccinatie van volwassenen en ouderen indien
nodig binnen het vaccinatieprogramma, of omwille van de bescherming van de
volksgezondheid in geval van outbreaks van infectieziekten.
We richten ons op groepen, niet op individuen.
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4. Voorbereiding
Aangezien er voorheen geen vaccinatieteam bestond was een grondige
voorbereiding noodzakelijk. Daarom werden door de medewerkers van het team
opleidingen gevolgd, en werden overlegvergaderingen georganiseerd met
experten uit het werkveld.










Zeven medewerkers van de dienst gezondheid volgden een algemene
cursus rond vaccinatie binnen de opleiding geneeskunde van de UA ( Prof.
dr. P. Van Damme).
Vier verpleegkundigen van de dienst gezondheid woonden cursussen
i.v.m. specifieke vaccins bij. Ook werd er een praktijkles gevolgd voor het
correct toedienen van vaccinaties.
Er vond een overleg plaats met medewerkers van het Tropisch Instituut
i.v.m. koude keten en tips voor het bewaren van vaccins. Er werd ook
dieper ingegaan op het vervoer en het stockeren van vaccins.
Er werd een overleg georganiseerd met Kind en Preventie. Hier werden
afspraken gemaakt i.v.m. de samenwerking tussen het Mobiel
Vaccinatieteam en deze organisatie. ‘Kind en Preventie’ levert artsen op
afroep aan het Mobiel Vaccinatieteam.
Vier verpleegkundigen volgden de opleiding reanimatie bij kinderen van 012 jaar in het opleidingsinstituut Rescue Belgium.
Drie verpleegkundigen volgden een opfrissingscursus reanimatie bij
kinderen in 2016.
Er vond een overleg plaats met Anouk Van Lander van de Vlaamse
Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdzorg (VWVJ) i.v.m. de
regelgeving en de praktische organisatie van vaccinaties.
Het Mobiel Vaccinatieteam neemt deel aan de vergaderingen van de
Vlaamse Vaccinatiekoepel.
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5. Databank
Het Mobiel Vaccinatieteam heeft een Access databank ontwikkeld om de
respons op te volgen, de gewenste vaccinaties te plannen en de administratie
tijdens het veldwerk te vereenvoudigen.
Voor de scholen:
De klassenlijsten worden ingelezen in de databank. Daarop volgt een
controle. In de Joodse scholen zijn deze lijsten vaak niet in orde. Hetzelfde
kind zit soms in verschillende klassen. Voor- en achternaam worden
verwisseld zodat het lijkt dat er twee verschillende kinderen zijn en het gaat
om hetzelfde kind.
Er wordt ook nagekeken in welke school het kind vorig jaar zat en of het al
een inhaalschema heeft.
We zoeken de vaccinatietoestand van de leerlingen op aan de hand van de
klassenlijsten en maken een voorstel voor vaccinatie. Dit vaccinatievoorstel
wordt in de scholen aan de ouders bezorgd met de vraag of ze ermee akkoord
zijn. Gaan ze niet in op het voorstel bewaren we de opgezochte gegevens.
Voor de andere doelgroepen:
De vaccinatietoestand wordt ter plaatse opgezocht. Voor mensen afkomstig
uit het buitenland vinden we vaak geen gegevens terug en ze hebben geen
vaccinatiekaart. In dat geval vaccineren we, niet vaccineren is erger dan te
veel vaccineren. De gegevens worden ingevoerd in Vaccinnet en in onze
databank.
Het plannen van de inhaalvaccinaties vergt heel wat tijd. Factoren waar
rekening mee wordt gehouden zijn o.a. maximaal 2 inspuitingen per keer, de
minimumtijd tussen 2 vaccinaties respecteren, de beschikbaarheid van een
lokaal. Hiervoor wordt de databank als planningsinstrument gebruikt.
We proberen de tijd die we nodig hebben, te beperken door gebruik te maken
van lijsten via de databank.
Het lotnummer van het gegeven vaccin wordt op een deelnemerslijst gekleefd
om achteraf in te voeren in Vaccinnet.
De databank geeft geen overzicht van de vaccinatiestatus van een deelnemer.
Hiervoor gebruiken we Vaccinnet. Door input van gegevens wordt de
databank aangevuld: het aantal vaccins en welke vaccins werden gegeven, de
geweigerde vaccins en de nog te geven vaccins.

6

6 Bereikte doelgroepen
De volgende groepen werden bereikt:









Leerlingen in Joodse scholen
Leerlingen in andere niet-gesubsidieerde scholen
Woonwagenbewoners/Roma
Slachtoffers van mensenhandel
Daklozen
Asielaanvragers
Kansarmen
Afghanen

6.1 Joodse scholen
A. Voorbereiding
Het Mobiel Vaccinatieteam is gestart met de Joodse scholen, op vraag van het
Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, omwille van de outbreak van mazelen
een aantal jaren geleden in de Joodse gemeenschap en omdat de
vaccinatiegraad van de kinderen erg laag is.
Omwille van de culturele verschillen hebben we ons eerst geïnformeerd over de
Joodse manier van leven en omgangsvormen.
Hiervoor hebben we verschillende mensen gecontacteerd:
-

Mensen van het CLB en K&G die werken binnen de Joodse gemeenschap
We hadden een gesprek met een Joodse godsdienst leerkracht i.v.m.
omgangsvormen binnen de Joodse gemeenschap.
De teamleden hebben een seminarie gevolgd: “Werken met Joodse
gezinnen” door dr. Gita Schnitzer in het ZNA Middelheim. Hierin werden de
moeilijkheden besproken waarmee men geconfronteerd wordt bij contact
met Joodse gezinnen.

De overlegvergaderingen met K&G en CLB worden nog steeds door het Mobiel
Vaccinatieteam bijgewoond.
Een eerste actie was het opzoeken van adressen, contactpersonen en
telefoonnummers van de Joodse scholen in Antwerpen. Het was niet evident om
te achterhalen welke scholen er zijn en wie de directie is. Lijsten verkregen via
contactpersonen vermelden vaak onjuiste gegevens of zijn niet actueel.
Telefonisch contact met sommige scholen lukte niet omwille van taalproblemen,
of omdat we geen telefoonnummer vinden. Joodse scholen zijn niet terug te
vinden op het internet en ze verhuizen soms naar een andere locatie, zelfs
midden in het schooljaar.
De onderlinge contacten tussen de scholen en het uitwisselen van de goede
ervaringen met het Mobiel Vaccinatieteam zorgen ervoor dat het vertrouwen
groeit en dat andere scholen ook willen meewerken. Het ontwikkelen van een
vertrouwensband is een intensief en langzaam proces.
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B. Vaccinaties
Voor het uitvoeren van de vaccinaties werkt het Mobiel Vaccinatieteam in
verschillende stappen, die hieronder worden beschreven.
We nemen eerst telefonisch contact op met de directie om de werking van het
team toe te lichten en een afspraak te maken.
Indien de school wil meewerken worden de klassenlijsten van alle leerlingen
opgevraagd.
Aanvankelijk werd de vaccinatiestatus van ieder kind opgezocht in Vaccinnet. Per
kind werd er gekeken welke vaccins ontbraken en volgens welk schema de nog
nodige vaccins toegediend kunnen worden.
Het opzoeken van de vaccinatiestatus van alle kinderen van een school is zeer
tijdrovend en heeft geen zin als de ouders daarna geen toestemming geven om
te vaccineren.
Daarom hebben we onze werkwijze aangepast:
We sturen eerst een brief naar de ouders om toestemming te vragen om de
vaccinatiestatus van hun kind op te zoeken in Vaccinnet. Na het verkrijgen van
de toestemming, zoeken we enkel van die kinderen de vaccinatiestatus op. Op
deze manier wordt er geen nodeloze tijd besteed aan non-responders,
weigeraars en kinderen die door huisarts/pediater worden gevaccineerd. Per
kind wordt er gekeken welke vaccins nog nodig zijn en volgens welk schema.
Moeilijke dossiers worden ter advies voorgelegd aan Prof. dr H. Theeten.
Cervarix wordt door de meeste Joodse ouders geweigerd. In sommige strikt
orthodoxe Joodse scholen mogen we geen Cervarix aanbieden. Indien we dit
niet zouden respecteren, zou dit onze goede samenwerking in het gedrang
brengen.
Deze gegevens worden ingevoerd in een access databank. Op basis daarvan
wordt een toestemmingsformulier opgesteld, waarbij we aan de ouders
toestemming vragen om de vaccins te mogen toedienen. Aan de ouders wordt
ook gevraagd om aan te geven wat de tegenindicaties zijn voor vaccinatie. Als er
tegenindicaties zijn raden we de ouders aan om naar de huisarts te gaan voor de
vaccinatie.
De formulieren worden bezorgd aan de school en worden daar ook weer
verzameld.
In de databank worden de toestemmingen genoteerd en op basis daarvan wordt
de planning voor de vaccinatie opgemaakt.
Op de dag van de vaccinatie krijgt ieder kind een brief mee voor de ouders
waarin staat welk vaccin werd toegediend en wat de eventuele bijwerkingen
kunnen zijn. Deze gegevens worden ook ingevoerd in Vaccinnet.
In de scholen waarvan we weten dat de kinderen in het lager onderwijs gevolgd
werden door K&G en het CLB, maar waarvan er geen gegevens worden
teruggevonden in Vaccinnet, is de procedure iets anders.
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Daar geven we aan de ouders een lijst met vaccins die hun kind zou moeten
gekregen hebben of krijgen en we vragen om aan te geven welke vaccins hun
kind effectief heeft gekregen. Op dat zelfde formulier kunnen ze hun
toestemming geven voor vaccinatie. Deze informatie die we krijgen van de
ouders wordt ingevoerd in Vaccinnet, zodat het dossier voor de toekomst in orde
is.
In het geval van onvolledig ingevulde formulieren, onduidelijke informatie of
geen handtekening worden de ouders opgebeld.
In de databank worden de toestemmingen genoteerd en op basis daarvan wordt
de planning voor de vaccinatie opgemaakt.
Er zijn tijdens de eerste 2 werkingsjaren 1403 vaccins toegediend aan Joodse
kinderen op school.
Er werd beslist om alle kinderen van een school 2 schooljaren na elkaar uit te
nodigen. We gaan er van uit dat iedereen zo de kans heeft gekregen om te
participeren. Vanaf het derde jaar worden enkel de nieuwe kindjes van de school
en de klassen die in aanmerking komen voor een basisvaccin uitgenodigd.
Bij het vaccineren besteden we bijzondere aandacht aan de kledij (dikke,
ondoorschijnende kousen, gesloten schoenen, rokken tot onder de knie,
hooggesloten bloezen met lange mouwen) en aan het geslacht (enkel mannelijke
arts en verpleegkundige voor de Joodse jongens) van de vaccinatoren. Dit is
noodzakelijk om te kunnen werken in deze gemeenschap.

In de volgende Joodse scholen zijn we werkzaam:
Naam school
Wiznitzschool
Baïs Rachel
Talmud Torah
Baïs Chinuch
Jeschiwah Etz Chaim
Satmar Cheider
Tikvatenoe

Type school
jongensschool
meisjesschool
jongensschool
meisjesschool
jongensschool
jongensschool
School voor kinderen met
een beperking

Aantal leerlingen
236
193
256
137
94
410
62

Het zijn allemaal Antwerpse scholen.
In de andere Vlaamse steden zijn er geen niet-gesubsidieerde Joodse scholen.
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6.2 Leerlingen in andere niet-gesubsidieerde scholen
(privéscholen)
A. Voorbereiding
We hebben alle scholen op de lijst van privéscholen in Vlaanderen gecontacteerd.
De leerlingen hebben vaak geen nood aan bijkomende vaccinaties. Meestal worden
ze gevaccineerd door een pediater, omdat ze schema’s volgen van andere landen. De
respons van deze scholen is niet hoog. Vaak hebben deze scholen medische
voorzieningen. Er is dan ook beslist om in de toekomst enkel te sensibiliseren in deze
scholen. Het is niet kosteneffectief om voor enkele leerlingen, die meestal uit zeer
begoede gezinnen komen, een team op pad te sturen. De scholen waar we gestart
zijn zullen volledig afgewerkt worden d.w.z. dat de leerlingen die het nodig hebben
een volledig inhaalvaccinatieschema krijgen. Scholen waar een hoge respons is
worden verder opgevolgd.
B. Vaccinaties
B.1 Scholen waar we gevaccineerd hebben:
Bij deze, meestal internationale scholen, wordt dezelfde procedure gevolgd als bij de
Joodse scholen. De toestemmingsbrieven werden vertaald in het Engels of het Frans.
Er zijn tijdens de eerste 2 werkingsjaren 161 vaccins toegediend.
B.2 Scholen die niet deelnemen:
Deze scholen krijgen informatie over de werking van het team en ze krijgen ook
folders met het vaccinatieschema. Als ze niet op ons aanbod ingaan of als ze niet
in aanmerking komen hebben ze toch de nodige informatie.

B.3 Scholen die niet tot onze doelgroep behoren:
- De Joodse scholen in Gent en Brussel zijn gesubsidieerd, ze behoren dus niet
tot onze doelgroep.
- Alle Onthaal-Oriëntatie-Observatie-Centra:
Dit zijn centra voor observatie en behandeling van kinderen met psychologische
en pedagogische problematieken. Zij worden o.a. erkend door het Vlaams
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Agentschap Jongerenwelzijn,
Fonds 81, en Fonds Bijzondere Jeugdbijstand.
De OOC-centra hebben meestal ondersteunende en logistieke diensten,
waarbinnen een arts-omnipracticus en een team van verpleegkundigen
tewerkgesteld zijn.
Indien zij niet over een medisch team beschikken wordt er samengewerkt met de
plaatselijke huisarts, en de dienst thuisverzorging (vb. OOC Ter Heide
Bonheiden).
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Indien mogelijk gaan de kinderen naar hun vertrouwde school waar het CLB hen
de nodige vaccinaties kan toedienen. Bij permanent verblijf in het OOC, is er
begeleiding van het medisch team waar de behandelende arts indien nodig kan
vaccineren.
In bijlage vindt u de lijst met scholen, hierbij is weergegeven tot welk van de
bovenstaande groepen de scholen behoren.

6.3 Woonwagenbewoners / Roma
A. Voorbereiding
Ter voorbereiding hebben we verschillende mensen gecontacteerd:




het Romabemiddelingsteam van de Stad Antwerpen.
overleg met buurtmedewerkers waarvan één medewerker zelf Roma is.
de moskee van de Romagemeenschap.

We hebben een aantal vaste woonwagenparken bezocht, dit zijn parken waar de
bewoners permanent verblijven.
We hebben het Mobiel Vaccinatieteam voorgesteld in het woonwagenpark van
Mortsel. De voordelen van vaccinatie werden aan de hand van foto’s uitgelegd.
Ook werden er folders uitgedeeld. Deze woonwagenbewoners zijn niet op ons
aanbod ingegaan, het is zeer moeilijk om hun vertrouwen te winnen. Maar ze
hebben de nodige informatie gekregen.
Ook in het woonwagenpark van Sint-Katelijne Waver en dat van Ham hebben we
een preventieve campagne gevoerd. Hier zijn de bewoners goed geïntegreerd en
gaan de kinderen naar school.
Daarnaast hebben we contact gelegd met de terreinverantwoordelijken van de
doortrekkersterreinen. We werken in alle doortrekkersterreinen in Vlaanderen







Doortrekkersterrein
Doortrekkersterrein
Doortrekkersterrein
Doortrekkersterrein
Doortrekkersterrein
Doortrekkersterrein

Beersel (Huizingen): aantal standplaatsen:15
Gent aantal standplaatsen:25
Kortrijk aantal standplaatsen:20
Asse aantal standplaatsen:10
Brussel: gesloten
Antwerpen: gesloten
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B. Vaccinaties
We hebben 200 vaccins toegediend aan woonwagenbewoners. Deze mensen zijn
erg wantrouwig. Het heeft veel tijd en moeite gekost om de meeste van hen te
bereiken. Na verloop van tijd is het vertrouwen gegroeid en de samenwerking
met de toezichthouders verloopt zeer vlot. Ze nemen zelf contact met ons op als
er nieuwe groepen doortrekkers aankomen. We moeten hier snel op reageren
want ze mogen maximaal 3 weken op het terrein verblijven. De mensen hebben
erg veel vragen voor de arts; zijn aanwezigheid stelt hen gerust en is een
meerwaarde. De kinderen die op het terrein verblijven gaan niet naar school.
Zowel de ouders als kinderen zijn vaak analfabeet.

C. Roemeense Roma
In Laken leefden een 100-tal mensen (waaronder veel kinderen) op een
braakliggend stuk grond in kartonnen dozen. Het volledige terrein stond onder
water en de kinderen liepen zonder schoenen tussen verroeste nagels en
bouwafval. Ze weigerden verschillende instanties zoals Dokters van de wereld en
K&G toegang. Wij hebben daar contact gelegd met één van de bewoonsters en
een week later zijn we gaan vaccineren. Ongeveer 30 kinderen werden
gevaccineerd. Toen we een tweede keer wilden langsgaan bleek het kamp
ontruimd en waren de Roma overal uitgezwermd.

6.4 Slachtoffers van mensenhandel
NGO Counter Trafficking is een organisatie die slachtoffers van mensenhandel
begeleidt. Er zijn geen medische voorzieningen, de mensen zijn vaak niet
gevaccineerd.
We hebben 189 vaccins toegediend. Er komen regelmatig nieuwe mensen aan.

6.5 Daklozen
 Victor 4 en 5 (Antwerpen)
Victor 4 en 5 zijn twee verschillende shelters die in Antwerpen nachtopvang
organiseren tijdens de winter. Hier is ook een opvang voor gezinnen. Er zijn
zowel mannen en vrouwen aanwezig. Kinderen worden meestal gevolgd door
K&G of CLB.
Eén shelter biedt opvang voor acute daklozen (tot 60 bedden). Op strenge
winterdagen kan dit oplopen tot 90 bedden. Eén shelter voorziet winteropvang
voor personen zonder verblijfsrecht ( 90 bedden).
 Nachtopvang (Kortrijk)
De nachtopvang biedt een opvangplaats aan o.a. daklozen, illegalen,
vluchtelingen. De kandidaten kunnen zich aanmelden voor 21u30, en krijgen
dan, indien er plaats vacant is, gedurende de nacht een opvangplaats. De
nachtopvang bereikt een breed publiek. Het betreft niet alleen volwassenen,
12

maar ook jongeren en gezinnen met kinderen. Zij moeten uiterlijk om 8u30
vertrekken. Er is plaats voor 15 personen; op jaarbasis is er een passage van
188 personen.
Er zijn momenteel 376 vaccins gegeven aan daklozen.

6.6 Asielaanvragers
Een lokaal opvang initiatief (LOI) wordt georganiseerd voor asielaanvragers
door het plaatselijk OCMW en gefinancierd door de federale overheid. Het LOI is
een transitie center. Het gaat om erkende asielaanvragers die 2 maanden tijd
hebben om een woning te zoeken. Er is geen medische bijstand of vaccinatie
voorzien.
Momenteel hebben we contacten met 15 LOI’s. We hebben gevaccineerd in 5
centra. In het totaal hebben we 949 vaccins toegediend.
Vaccinatie in:
- LOI Destelbergen
- LOI Diest
- LOI Malle
- LOI Kruibeke
- LOI Mortsel

6.7 Kansarmen
Kansarmen hebben geen of verminderde toegang tot de gezondheidszorg. Ze
vallen tussen de mazen van het net. Het zijn vaak immigranten, illegalen,
daklozen. Ze worden vooral bereikt via de CAW’s (centra voor algemeen welzijn)
en het OCMW (openbare centra voor maatschappelijk welzijn). CAW en OCMW
organiseren nachtopvang voor daklozen en illegalen, opvang voor mannen,
vrouwen en kinderen, inloopcentra.
We zien hier vaak kinderen en vrouwen die in het kader van gezinshereniging
naar België kwamen. De kinderen worden niet opgevolgd door K&G omdat ze
niet in België geboren zijn. Ze zijn dus niet in orde met hun vaccinatie tot ze
naar een gesubsidieerde school gaan.
Er zijn 93 vaccins toegediend

6.8 Afghanen
Afghaanse kinderen die in het kader van gezinshereniging naar België komen
spreken geen Nederlands en gaan niet naar school. Ze zijn niet in orde met hun
vaccinatie en worden niet gevolgd door K&G of het CLB.
We bereikten een 50-60 tal kinderen en hun vaders in de moskee. We moeten
nog een oplossing vinden om de vrouwen te bereiken, wat tot nu toe niet gelukt
is.
Er zijn 119 vaccins gegeven.
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7 Contacten
Het Mobiel Vaccinatieteam heeft tijdens zijn werking van de voorbije 2 jaar
contacten gelegd met verschillende organisaties en personen. Dit heeft geleid tot
de opbouw van een netwerk van contactpersonen en vertrouwensrelaties.
Hieronder wordt een (niet-limitatieve) lijst gegeven van de voornaamste
contacten.























Romabemiddelingsteam van de Stad Antwerpen met
straathoekmedewerkers en Romabemiddelaars.
Coördinator van Foyer i.v.m. Roemeense Roma
Contact met bedrijfseenheid ‘samen leven’ over de Romagemeenschap
Medewerkers gemeentehuis Mortsel i.v.m. woonwagenbewoners
Verantwoordelijken terreinen residentiële woonwagenbewoners
Provinciaal medewerker Antwerpen rond woonwagenbewoners
Overkoepelend coördinator en verantwoordelijken doortrekkersterreinen
van Kortrijk, Huizingen, Asse, Antwerpen, Gent
Directie van NGO Counter Trafficking
Raad van Bestuur en directie Joodse scholen, medewerkers, Joods
gemeentehuis, Joodse artsen
Provinciaal CLB en VCLB Joodse kinderen
Consulenten Diversiteit van de Stad Gent en Antwerpen
Tsjetsjeense Gemeenschap (Tsjetsjeense artsen van Gent, coördinator
Tsjetsjeense Gemeenschap Antwerpen)
Verantwoordelijken van werkgroepen werkzaam met kansarmen,
daklozen, thuislozen, illegalen, mensen in armoede, CAW’s, OCMW’s,
LOI’s, Huizen van het Kind, Inloopcentra in Antwerpen, vrouwenwerking
Voorzitters van Moskeeën Antwerpen en Gent
Directies en medewerkers van niet-gesubsidieerde scholen
Artsen, coördinator, en stafmedewerkers van K&G m.b.t.
kleuterparticipatie op centraal niveau.
Contacten met divisiedirecteur Stedelijk CLB rond kans armoede bij
leerlingen
Coördinator van circusfamilies in Vlaanderen
Verantwoordelijke VZW’s mobiele school voor foorkramers
Coördinator Afrikaans platform
Verantwoordelijke PICUM voor hulp aan mensen zonder wettige
verblijfspapieren
Administratief coördinator vzw school van schipperskinderen
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8 Enkele cijfers
Tabel 1: aantal toegediende vaccins
Indicatie
Difterie, Tetanus,
Kinkhoest
Mazelen, bof, rubella
(rode hond)
Polio, difterie, tetanus,
kinkhoest

Vaccin
Boosterix

Aantal

Polio, difterie, tetanus,
kinkhoest, Hib
(Haemophilus
influenzae B), hepatitis
B
Meningokok C
Hepatitis B
Polio
HPV -Baarmoederhals
kanker
Pneumokokken

Hexyon

268

Neisvac-c
Engerix B 20
Imovax
Cervarix

177
159
151
33

1230

Priorix/ M-M-R Vaxpro

1183

Repevax/ Infarix

363

Synflorix
TOTAAL

18
3490

Tabel 2: aantal toegediende vaccins per doelgroep
Merknaam

Joodse
scholen

Niet-gesub.
scholen

Slachtoffers
mensen
handel
105

Woonwagen
bewoners
52

Boostrix

301

27

M-MRVAXPRO
/ Priorix
InfanrixIPV/
repevax
/Tetravac
Hexyon

357

59

310

29

11

129

18

51

NeisVac-C

148

7

8

Engerix B
20
Imovax
polio
Cervarix

120

9

1

59

9

5

29

3

78

Synflorix
TOTAAL

60

18
1403

161

189

200
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Merknaam

Daklozen

Kansarmen

Boostrix

191

66

25

463

M-MRVAXPRO
/ Priorix
InfanrixIPV/
repevax /
Tetravac
Hexyon

142

24

54

367

4

3

33

32

NeisVac-C

3

3

8

Engerix B
20
Imovax
polio
Cervarix

16

6

2

3

Afghanen

Asielaanvragers

13

16

5

62
1

Synflorix
TOTAAL

376

93

119

949
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9 Bijlage
INSTELLINGEN DIE VOORZIEN IN COLLECTIEF HUISONDERWIJS

Instelnr

106971

Naam instelling
Onthaal-Orientatie-Observatie-Centrum De
Zwaantjes
Onthaal-Orientatie-Observatie-Centrum Ter
Heide
Onthaal-Orientatie-Observatie-Centrum
Kompas
Onthaal-Orientatie-Observatie-Centrum De
Morgenster

107052

Europese School

Europawijk 100

2400

107061

Europese School II

Oscar Jesperslaan 75

1200

MOL
SINT-LAMBRECHTSWOLUWE

107078

Europese School I

Groene Jagerslaan 46

1180

UKKEL

107102

Observatiecentrum Mastenhof

Boskapellei 60

2930

BRASSCHAAT

107128

Antwerp International School

2180

EKEREN

107144

2560

NIJLEN

4

Begijnhoeve 1

2040

ANTWERPEN 4

1

108423

IONA
Onthaal-orientatie-observatiecentrum De
Sluis
Onthaal-Orientatie-Observatie-Centrum
Elkeen

Veltwijcklaan 180
Nieuwe
Bevelsesteenweg 66

1
1
1
1

3920

LOMMEL

1

108431

't Pasrel

Molsekiezel 17
Bergense Steenweg
570

1070

ANDERLECHT

108449

Jongerenhuis

Onderstraat 59

9000

GENT

108456

't Laar

Leopold II-laan 9

8000

BRUGGE

108464

International School of Brussels

Kattenberg 19

1170

WATERMAAL-BOSVOORDE

108498

School Wiznitz

Belgiëlei 32

2018

ANTWERPEN 1

108514

Jeschiwah Etz Chaim

Steytelincklei 22

2610

WILRIJK

108522

Bais Rachel

Lamorinièrestraat 26

2018

ANTWERPEN 1

1
1
1
4
3
3
3

108548

Thora Vejriah

Jacob Jacobsstraat 6

2018

ANTWERPEN 1

108597

DY Patil Antwerp British School

Kontichsesteenweg 40

2630

AARTSELAAR

108605

The British School of Brussels

Leuvensesteenweg 19

3080

TERVUREN

110718

Van Spangenstraat 10

2018

ANTWERPEN 1

110759

Moisdois Chasidei Belz
DeKronkel - Centrum voor creatieve
leertechnieken

3
1
3

1700

DILBEEK

1

110783

Full Marks nv

Kaudenaardestraat 27
Koning Leopold I-straat
10

8500

KORTRIJK

110791

Lycée Français Jean Monnet

Frans Lyceumlaan 9

1180

UKKEL

110809

St.-John's International School

Drève Richelle 146

1410

WATERLOO

110817

Lange Eikstraat 71

1970

WEZEMBEEK-OPPEM

110825

Internationale Deutsche SchuleBrüssel
Ecole Reine Astrid Scandinavian School of
Brussels

1
4
1
4

Square d'Argenteuil 5

1410

WATERLOO

110833

Brussels American School

J.F. Kennedylaan 12

1933

STERREBEEK

110891

Japanese School of Brussels

Mulderslaan 133

1160

OUDERGEM

106922
106931
106963

108415

Adres instelling

Postnr

Gemeente

Hof ter Heidelaan 1_A

2660

HOBOKEN

1

Peulisbaan 39

2820

BONHEIDEN

1

Biesweg 18

3620

LANAKEN

1

Smoorstraat 8

9250

WAASMUNSTER

1
1

1
4
4
17

110932

Lycée International

Lamorinièrestraat
168_A

2018

ANTWERPEN 1

110941

American School

Kiëstraat 1

3670

MEEUWEN-GRUITRODE

110957

The British Junior Academy of Brussels

Sint-Michielslaan 83

1040

ETTERBEEK

110965

British Primary

3080

TERVUREN

110981

Brussels English Primary School

Stationsstraat 3
FRANKLIN
ROOSEVELTLAAN 23

1050

ELSENE

111005

International Montessori School

Rotselaerlaan 1

3080

TERVUREN

115998

Europese School III

Triomflaan 135

1050

ELSENE

116095

Diestsesteenweg 722

3010

KESSEL-LO

116251

Eureka
Behandcentr voor autistische en
psychotische kinderenDe Dauw

Moregemplein 3

9790

WORTEGEM-PETEGEM

117441

Leerwijzer

Noordzeedreef 3

8670

KOKSIJDE

117614

Krauwelenhof vzw CJMIB

Sint-Paulusplaats 1_1

2000

ANTWERPEN 1

117994

Lange Leemstraat 296

2018

ANTWERPEN 1

118091

Talmud Torah Antwerpen
Onthaal-Orientatie-Observatie-Centrum
Elkeen-Hasselt

Jan van Helmontlaan 1

3500

HASSELT

118117

Centrum De Wijzer

Speiestraat 23_A

8940

WERVIK

122341

Bais Chinuch

Lamorinièrestraat 83

2018

ANTWERPEN 1

122515

Academie Verbist

2000

ANTWERPEN 1

122598

World International School

Italiëlei 209
Waterloose Steenweg
280

1640

SINT-GENESIUS-RODE

123158

The British International School of Brussels

Emile Maxlaan 163

1030

SCHAARBEEK

125724

Vidya Academy vzw

Brugsevaart 4

9030

MARIAKERKE

126458

VZW Tritonus - Jazz-Studio

De Vrièrestraat 17_19

2000

ANTWERPEN 1

127183

Ecole Notre-Dame de la Sainte-Espérance

Eendrachtstraat 37

1050

ELSENE

128199

Het Leerhuis

3070

KORTENBERG

128454

Sudbury School Gent

Abdijdreef 22
Antwerpsesteenweg
1026

9040

SINT-AMANDSBERG

128637

Acacia School

Louis Hapstraat 143

1040

ETTERBEEK

128843

Vlinderwijs

2060

ANTWERPEN 6

128892

International Montessori Hof Kleinenberg

Erwtenstraat 35
Kleinenbergstraat
97_99

1932

SINT-STEVENS-WOLUWE

129288

VZW De Witte Stamroos
JESHIWAH KETANE D'CHASSIDE WIZNITZ
VZW

Ch. Cappellestraat 27

8930

MENEN

Jacob Jacobsstraat 37

2018

ANTWERPEN 1

3080

TERVUREN

De Padvinder Bijbelstudie

Warande 3
Evence Coppéelaan 2729

3600

GENK

De Schatkist school met de Bijbel

Arthur Maesstraat

1130

HAREN

1
1

Ecole SAAVUTUS

Avenue Franklin
Roosevelt 104

1330

RIXENSART

1

129296

Ingeniumschool

129379

3
1
3
4
4
4
4
1
1
3
3
3
1
4
3
1
1
1
1
1
4
1
4
4
1
1
1
2
1

LEGENDE
1 = Gesubsidieerd Onderwijs of komen niet
in aanmerking
2= In behandeling
3= Deelname
4=Geen Deelname
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