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Update in kader van de vaccinaties van 12- tot en met 17jarigen in multifunctionele centra
In de infonota’s INF/21/62 en INF/21/74 werd u geïnformeerd over de procedure om een collectief
vaccinatiemoment te organiseren in het MFC voor respectievelijk 16- en 17-jarigen en 12- tot en met 15jarigen. Verschillende MFC’s zijn mogelijks reeds gecontacteerd door het vaccinatiecentrum en hebben
indien gewenst de nodige afspraken gemaakt voor een collectief vaccinatiemoment. Voor deze MFC’s wijzigt
er niets en kunnen de gemaakte afspraken doorgaan zoals gepland.

Sommige MFC’s wachten echter nog op contactname vanuit het vaccinatiecentrum terwijl de minderjarigen
die ze ondersteunen al een individuele uitnodiging ontvingen. Dit kan voor onduidelijkheid zorgen of men nu
al dan niet moet ingaan op deze individuele uitnodiging. MFC’s die nog niet gecontacteerd werden, kunnen
daarom vanaf vandaag zelf contact opnemen met hun plaatselijke vaccinatiecentrum. Hou hierbij rekening
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met onderstaande aspecten:

-

Verschillende MFC’s hebben meerdere vestigingsplaatsen die mogelijks zelfs in andere regio’s
gelegen zijn. Elke vestiging kan vanaf nu afzonderlijk contact opnemen met het vaccinatiecentrum
waartoe het omwille van zijn ligging behoort. Indien settings tot eenzelfde vaccinatiecentrum
behoren wordt aangeraden dat er één contactname is om gestroomlijnde afspraken te maken.
Indien settings die tot verschillende vaccinatiecentra behoren, een gezamenlijk collectief moment
kunnen organiseren, dient men enkel contact te nemen met het vaccinatiecentrum verbonden aan
de locatie waar men het vaccinatiemoment zal houden.

-

Via de website laatjevaccineren vindt u alle vaccinatiecentra terug met de daaraan gekoppelde
steden en gemeenten en een telefoonnummer. Vraag steeds naar de populatiemanager.

-

Het kan zijn dat het voor het desbetreffende vaccinatiecentrum nog niet meteen mogelijk is een
effectieve datum vast te leggen (afhankelijk van de beschikbare vaccins). Maak in dat geval alvast
afspraken of u als MFC al dan niet een collectief vaccinatiemoment wenst te organiseren en zo ja op
welke wijze. De verschillende opties waarop een collectief vaccinatiemoment georganiseerd kan
worden zoals vermeld in de infonota’s INF/21/62 en INF/21/74 wijzigen niet.

Communiceer zodra de eerste afspraken gemaakt zijn duidelijk naar de jongeren en hun netwerk opdat zij
kunnen beslissen al dan niet op hun individuele uitnodiging in te gaan. Ingaan op de individuele uitnodiging
zal voor de meeste gebruikers de snelste manier zijn om het vaccin te ontvangen.

Opgelet: Als een jongere (of zijn netwerk) ervoor kiest om gevaccineerd te worden via een collectief
vaccinatiemoment in het MFC, dan moet deze jongere zijn individuele uitnodiging om zich aan te bieden in
het vaccinatiecentrum weigeren als ‘ik ben reeds gevaccineerd’. Dit om te vermijden dat er voor hem twee
keer een vaccin wordt gereserveerd. De manier waarop dat moet gebeuren, staat in de individuele
uitnodiging vermeld. Informeer uw jongeren daar goed over.
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