Zenithgebouw
Koning Albert II-laan 37
1030 BRUSSEL
www.vaph.be

INFONOTA
Aan: aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTHdiensten), bijstandsorganisaties, diensten
ondersteuningsplan (DOP), groenezorginitiatieven,
multidisciplinaire teams (MDT), multifunctionele centra
(MFC), observatie-/ diagnose- en behandelingsunits
(ODB), organisaties voor vrijetijdszorg, ouderinitiatieven,
forensische VAPH-units, vergunde zorgaanbieders (VZA),
gebruikersverenigingen met informatieloket
13/07/2021
INF/21/74

Contactpersoon
E-mail
Telefoon
Bijlagen

Team vaccinatie
vaccinatie@vaph.be
02 249 36 66
/

Vaccinatie van 12- tot 15-jarigen in multifunctionele centra in
de sector personen met een handicap: procedure
Vorige week informeerden we u reeds over de toen geldende vaccinatiestrategie voor jongeren met
risicoprofielen tussen 12 en 15 jaar in collectiviteiten (INF/21/69 - 5 juli 2021). Ondertussen besliste de
Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid dat ook alle 12- tot 15-jarigen uitgenodigd zullen
worden voor vaccinatie tegen COVID-19. Zij zullen gevaccineerd kunnen worden met het Pfizer-vaccin. Deze
infonota beschrijft de te volgen procedure en vervangt infonota INF/21/69.

De te volgen procedure blijft dezelfde zoals de eerder gecommuniceerde procedure voor jongeren vanaf 16
jaar. Voor de te volgen stappen verwijzen we u door naar infonota INF/21/62 - Vaccinatie van jongeren vanaf
16 jaar in multifunctionele centra in de sector personen met een handicap: procedure.
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Timing voor collectieve vaccinatie
Het vaccinatiecentrum neemt contact op met de voorziening om een collectief vaccinatiemoment vast te
leggen. Individuele uitnodigingen van jongeren moeten in het geval van een collectief vaccinatiemoment
geannuleerd worden.

Zoals bij de 16 en 17-jarigen zullen voorzieningen met risicopatiënten prioritair aan bod komen.

Heeft de voorziening reeds een collectief vaccinatiemoment ingepland voor de 16- en 17-jarigen of de 12- tot
15-jarige risicopatiënten? Neem contact op met uw vaccinatiecentrum. Zij bekijken of het mogelijk is om alle
12- tot 15-jarigen op hetzelfde moment te vaccineren, afhankelijk van de voorraad van vaccins.

Of het interval tussen beide dosissen van het Pfizer-vaccin 3 of 5 weken is, wordt afgesproken met het
vaccinatiecentrum en zal afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de vaccins.

Toestemming
Bij minderjarigen is het afhankelijk van je leeftijd of je al dan niet alleen mag beslissen over vaccinatie.
●

16- en 17-jarigen kunnen in principe zelf beslissen om zich te laten vaccineren nadat ze goed
geïnformeerd zijn. Voor wilsonbekwame jongeren wordt toestemming van de ouder(s) of voogd(en)
gevraagd. 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.

●

15-jarigen of jonger moeten samen met hun ouders, of de persoon die de ouderlijke macht uitvoert,
beslissen om zich al dan niet te laten vaccineren.
○

Indien u een collectief vaccinatiemoment in de voorziening organiseert, verzamelt u de
toestemming van de ouder(s) of voogd(en). Noteer in het dossier van de gebruiker wanneer
en hoe (schriftelijk of mondeling) de ouder(s)/voogd(en) toestemden met vaccinatie. 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.

○

Indien u met de gebruiker in groep naar het vaccinatiecentrum gaat, verzamelt u de
toestemmingsbrieven voor vaccinatie en neemt u deze mee naar de afspraak in het
vaccinatiecentrum. Deze brief vermeldt minstens 1) naam, voornaam en geboortedatum van
de gebruiker, 2) naam, voornaam, contactgegevens en handtekening van de ouder(s) of
voogd(en), 3) datum van ondertekening en 4) de vermelding ‘Ik wens mijn kind te laten
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vaccineren tegen COVID-19 in het vaccinatiecentrum’. U kan een voorbeeldbrief vinden op:
www.laatjevaccineren.be/12-15-jarigen.
○

Jongeren die niet collectief gevaccineerd worden en ingaan op hun individuele uitnodiging,
gaan best samen met hun ouder(s) of voogd(en) naar het vaccinatiecentrum. Indien de
ouder(s) of voogd(en) niet mee kan naar de afspraak, dienen de jongeren een door de
ouder(s)/voogd(en) ondertekende brief mee te nemen waarin volgende zaken worden
opgenomen: 1) naam, voornaam en geboortedatum van de jongere, 2) naam, voornaam,
contactgegevens en handtekening van de ouder(s) of voogd(en), 3) datum van
ondertekening en 4) de vermelding ‘Ik wens mijn kind te laten vaccineren tegen COVID-19 in
het vaccinatiecentrum’. U kan een voorbeeldbrief vinden op: www.laatjevaccineren.be/1215-jarigen. Zonder dergelijke brief zal de jongere een gesprek hebben met een arts van het
vaccinatiecentrum om te bekijken of de jongere zelf kan beslissen om zich te laten
vaccineren.

James Van Casteren
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