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Bijlagen

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 mogelijkheid voor jongeren tussen 12 en 15 jaar
met een risicoprofiel om zich te laten vaccineren (zie mededeling van 5 juli 2021). Ondertussen
besliste de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid dat alle 12- tot 15-jarigen
uitgenodigd zullen worden voor vaccinatie tegen COVID-19. Zij zullen gevaccineerd kunnen
worden met het Pfizer-vaccin.

1. Specifieke regeling voor jongeren die gebruik maken van de ondersteuning in een
multifunctioneel centrum van het VAPH
Dezelfde regeling die eerder gecommuniceerd werd voor de vaccinatie van 16- en 17-jarigen in een
multifunctioneel centrum is van toepassing.
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. Het Pfizer-vaccin vereist twee
dosissen. 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.
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De mogelijkheden voor vaccinatie
1) Individueel: vaccinatie in het vaccinatiecentrum van domicilie
De voorziening kan ervoor kiezen om geen collectief vaccinatiemoment te organiseren. Indien dit
het geval is, kunnen jongeren nog steeds gevaccineerd worden op basis van hun individuele
uitnodiging die zij zullen ontvangen op hun domicilieadres. In dat geval gaat de vaccinatie door in
het vaccinatiecentrum van hun domicilieadres en dus niet via de voorziening. Als de jongere
gevaccineerd wilt worden, moet hij ingaan op die uitnodiging. Als de jongere al een uitnodiging
ontvangen heeft, 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.
2. Toestemming
Mag u als jongere onder 18 jaar alleen beslissen over uw vaccinatie? Bespreek uw vaccinatie samen
met uw ouders. Als u vragen hebt, neem dan contact op met uw huisarts of vraag een gesprek met
de vertrouwenspersoon in uw instelling. Ook op het moment van de vaccinatie kunt u nog vragen
stellen.
●

Als u 16 of 17 jaar bent, mag u alleen gevaccineerd worden. U kunt in principe zelf
beslissen of u zich laat vaccineren nadat u zich goed geïnformeerd hebt. Als u hier door uw
handicap niet toe in staat bent, zal toestemming van uw ouder(s) of voogd(en) gevraagd

worden.
●

Als u 15 jaar of jonger bent, moet u samen met uw ouders, of persoon die de ouderlijke
macht uitoefent, beslissen of u gevaccineerd wordt.
○

Als u binnen de voorziening gevaccineerd wordt dan verzamelt de voorziening de
toestemming van uw ouder(s) of voogd(en). De instelling noteert in uw dossier
wanneer en hoe uw ouders (schriftelijk of mondeling) toestemden tot uw
vaccinatie.

○

Gaat u met de voorziening in groep naar het vaccinatiecentrum? Dan verzamelt
de voorziening uw toestemmingsbrieven voor vaccinatie en worden deze
meegenomen naar de afspraak in het vaccinatiecentrum. Deze brief bevat
minstens 1) uw naam, voornaam en geboortedatum, 2) de naam, voornaam,
contactgegevens en handtekening van uw ouder(s) of voogd(en), 3) datum van de
ondertekening en 4) de vermelding ‘Ik wens mijn kind te laten vaccineren tegen
COVID-19 in het vaccinatiecentrum’. U kan een voorbeeld van de brief vinden op:
www.laatjevaccineren.be/12-15-jarigen

○

Gaat u niet in groep met de voorziening naar uw vaccinatiecentrum, maar
individueel naar uw vaccinatieafspraak in het vaccinatiecentrum? Kom dan samen
met uw ouder(s) of voogd(en). Kan een ouder of voogd echt niet mee? Kom dan
alleen en breng een door je ouder(s) of voogd(en) ondertekende brief mee. Deze
brief bevat minstens 1) uw naam, voornaam en geboortedatum van de jongere, 2)
de naam, voornaam, contactgegevens en handtekening van uw ouder(s) of
voogd(en), 3) datum van de ondertekening en 4) de vermelding ‘Ik wens mijn kind
te laten vaccineren tegen COVID-19 in het vaccinatiecentrum’. U kan een
voorbeeld van de brief vinden op: www.laatjevaccineren.be/12-15-jarigen Zonder
die brief zal u een gesprek met een arts in het vaccinatiecentrum hebben om te
bekijken of u zelf kunt kiezen om zich te laten vaccineren.

3. 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.

4. 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

