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Vaccinatie van jongeren tussen 12 en 15 jaar in
multifunctionele centra met een risicoprofiel in de sector
personen met een handicap
De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft beslist om na de 16- en 17-jarigen, ook aan 12tot 15- jarigen een vaccinatie tegen COVID-19 aan te bieden, volgens modaliteiten die uitgewerkt worden
door de Taskforce Vaccinatie.
BELANGRIJK: In tegenstelling tot bij de 16- en 17- jarigen, komen bij de 12- tot 15-jarigen momenteel
enkel de jongeren die behoren tot een risicogroep in aanmerking voor vaccinatie. De jongeren zullen
gevaccineerd worden met het Pfizer-vaccin, dat voor gebruik bij 12- tot 15-jarigen met een onderliggende
aandoening de toelating van het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) kreeg. Voorzieningen zullen de
mogelijkheid krijgen om jongeren met een risicoprofiel collectief te vaccineren.
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De procedure die uitgeschreven is voor de vaccinatie voor +16-jarigen is ook van toepassing op de vaccinatie
van 12- tot 15-jarigen. Voor de te volgen stappen verwijzen we u door naar de infonota “Vaccinatie van
jongeren vanaf 16 jaar in multifunctionele centra in de sector personen met een handicap”.
Wanneer er wordt gekozen voor collectieve vaccinatie georganiseerd door de voorziening, kan u naast de
aantallen voor de 16- en 17-jarigen ook de aantallen voor 12- tot 15-jarigen die behoren tot een risicogroep
doorgeven voor vaccinatie. Eventueel kan een gezamenlijk vaccinatiemoment gezocht worden voor de 1617-jarigen en de 12-15-jarigen met een risicoprofiel. Zoals eerder aangegeven, zal u door het
vaccinatiecentrum gecontacteerd worden. Indien u reeds werd gecontacteerd door het vaccinatiecentrum,
kan u bijkomende aantallen doorgeven voor de collectieve vaccinatie.
Onder de risicoprofielen vallen patiënten van 12 tot 15 jaar:
● met chronische nierziekten sinds minstens 3 maanden
● met chronische leverziekten sinds minstens 6 maanden
● met hematologische kankers (bv. leukemie)
● met syndroom van Down
● die transplantatiepatiënten zijn (ook zij die op de wachtlijst staan)
● met verstoord immuunsysteem of gebruik van immunosuppressiva die het risico op infectieziekten
vergroten
● met actieve HIV/AIDS
● met sommige zeldzame aandoeningen
Het vaccinatiecentrum kan op basis van het risicoprofiel van het MFC bepalen dat al de 12- tot 15-jarigen in
aanmerking komen voor collectieve vaccinatie in plaats van enkel de jongeren met een risicoprofiel.
Voor jongeren tussen 12- en 15 jaar is toestemming van de ouders of voogd nodig voor vaccinatie. Voor
collectieve vaccinatie volstaat een mondelinge toestemming. Alleen als niet met zekerheid een mondelinge
toestemming van een bevoegd persoon genoteerd kan worden in het zorgdossier (bv. bij onenigheid in de
familie), is het aan te raden om de toestemming schriftelijk te documenteren.
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