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Vaccinatie van jongeren tussen 12 en 15 jaar met een
risicoprofiel in multifunctionele centra in de sector personen
met een handicap
De Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid heeft beslist om na de 16- en 17-jarigen,
ook aan 12- tot 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 15jarigen

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.

Specifieke regeling voor jongeren die gebruik maken van de ondersteuning in een
multifunctioneel centrum van het VAPH
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Eerder werd reeds gecommuniceerd dat er een specifieke regeling is uitgewerkt voor de vaccinatie
van 16- en 17- jarigen die ondersteuning krijgen bij een multifunctioneel centrum. Dezelfde
regeling is nu mogelijk voor 12- tot 15-jarigen die behoren tot een risicogroep.

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

De vaccinatiecentra zullen contact opnemen met de voorzieningen voor minderjarigen en
afspraken maken. De concrete timing hangt af van de onderlinge afspraken met het
vaccinatiecentrum en de mogelijkheden van het vaccinatiecentrum. De jongeren zullen
gevaccineerd worden met het Pfizer-vaccin, wat 2 dosissen vereist met een interval van 5 weken.

De mogelijkheden voor vaccinatie
1) Individueel: vaccinatie in het vaccinatiecentrum van domicilie
De voorziening kan ervoor kiezen om geen collectief vaccinatiemoment te organiseren. Daarnaast
kunnen individuele jongeren er zelf voor kiezen om hun vaccin te laten zetten in het
vaccinatiecentrum van hun domicilieadres en dus niet via de voorziening. De jongeren ontvangen
op hun domicilieadres een uitnodiging voor vaccinatie in het vaccinatiecentrum toegeëigend aan
de postcode van hun domicilie. De jongere moet dan ingaan op die uitnodiging. Als de jongere al
een uitnodiging heeft gekregen, zal deze optie in de meeste gevallen leiden tot de snelste
vaccinatie.
2) Collectief: vaccinatie in de voorziening
De voorziening kan een eigen medisch vaccinatieteam samenstellen of er kan een mobiel team van
het vaccinatiecentrum langskomen. Wanneer er wordt gekozen voor een mobiel team, is de timing
van de vaccinatie afhankelijk van de beschikbaarheid van die teams.

3) Collectief: als groep met de zorgaanbieder naar het vaccinatiecentrum
Er kan een moment voorzien worden waarop verschillende jongeren aaneensluitend gevaccineerd
kunnen worden. Dit is afhankelijk van de mogelijkheden en aantal beschikbare vaccins van het
vaccinatiecentrum.
Opgelet: Als er gekozen wordt voor een collectief vaccinatiemoment, dan moeten zorggebruikers
die een uitnodiging ontvangen om zich aan te bieden in het vaccinatiecentrum, die uitnodiging
weigeren als ‘ik ben reeds gevaccineerd’ om te vermijden dat er voor hen twee keer een vaccin
wordt gereserveerd. De manier waarop dat moet gebeuren, is in de individuele uitnodiging
vermeld.

Toestemming voor vaccinatie
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.

Informatie over het vaccin
Het vaccin is voldoende veilig voor de doelgroepen die opgenomen zijn in de vaccinatiestrategie.
Om zo snel mogelijk opnieuw te kunnen leven zoals vroeger, vóór corona, is het belangrijk dat
zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Dat is ook in het belang van de gezondheid van de
hele bevolking. Meer informatie over het vaccin en de vaccinatiecampagne kunt u vinden op
www.laatjevaccineren.be.

Meer informatie over het coronavirus en de maatregelen
Nuttige informatie van het VAPH over de coronamaatregelen die gelden in de sector en wat de
impact kan zijn op uw zorg en ondersteuning, vindt u:
●

op www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/personen-met-handicap

●

in de digitale VAPH-nieuwsbrief: www.vaph.be/nieuwsbrief

●

in Sterk, het driemaandelijks magazine van het VAPH. Abonneer u gratis via
www.vaph.be/actueel/magazines.

Als u een specifieke vraag hebt voor het VAPH, kunt u die stellen via:
●

het vragenformulier: www.vaph.be/contacteer-ons

●

de VAPH-lijn: 02 249 30 00

De maatregelen van de federale en Vlaamse overheid naar aanleiding van het coronavirus in België
vindt u via de volgende kanalen:
●

federale overheid: www.info-coronavirus.be of 0800 14 689

●

Vlaamse overheid: www.vlaanderen.be/corona

