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Bijlagen

Vaccinatie van kinderen tussen 5 en 11 jaar in collectiviteiten
Momenteel zijn de vaccinatiecentra in Vlaanderen zich aan het klaarmaken voor de vaccinatie van kinderen
vanaf 5 tot 11 jaar tegen het SARS-CoV-2-virus. De uitnodigingen tot vaccinatie in een vaccinatiecentrum of
kindervaccinatiepunt worden volop verstuurd naar de domicilie van de kinderen.
Voor de vaccinatie van de jongeren zal Pfizer Pediatrisch toegediend worden, wat 2 dosissen vereist met een
interval van 21 dagen.
Ook voor de kinderen die in uw voorziening worden ondersteund in verblijf of dagopvang, moet de vaccinatie
mogelijk zijn. Als er daarover nog geen contact was tussen de voorziening en het vaccinatiecentrum, kunt u
zelf het vaccinatiecentrum uit de regio van uw voorziening contacteren voor verdere afspraken. De levering
van de vaccins zal opnieuw verlopen via de vaccinatiecentra.
De gegevens van de voorzieningen die collectieve ondersteuning aanbieden aan kinderen vanaf 5 tot 11 jaar,
werden eveneens bezorgd aan de vaccinatiecentra.
Voor de vaccinatie van de kinderen zijn er volgende mogelijkheden voor vaccinatie:
1) Individueel: vaccinatie in het vaccinatiecentrum/kindervaccinatiepunt van domicilie
De voorziening kan ervoor kiezen om geen collectief vaccinatiemoment te organiseren. De kinderen
ontvangen steeds op hun domicilieadres een uitnodiging voor vaccinatie in het vaccinatiecentrum
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toegeëigend aan de postcode van de domicilie. De ouders moeten dan ingaan op de uitnodiging. Als het
kind 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
vaccinatieteam langskomen. Wanneer er wordt gekozen voor een mobiel team, is de timing van de
vaccinatie afhankelijk van de beschikbaarheid van de teams.
3) Collectief: als groep met de zorgaanbieder naar het vaccinatiecentrum/kindervaccinatiepunt
Er kan een moment voorzien worden waarop verschillende kinderen opeenvolgend gevaccineerd
kunnen worden. Dat is afhankelijk van de mogelijkheden en aantal beschikbare vaccins van het
vaccinatiecentrum.
Opgelet: Als er gekozen wordt voor een collectief vaccinatiemoment, dan moeten de ouders of voogd
de individuele uitnodiging voor het kind 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 kinderen tussen 5 en 11 jaar is toestemming van de ouders of voogd nodig voor vaccinatie. Voor
collectieve vaccinatie in de voorziening volstaat een mondelinge toestemming. Noteer die mondelinge
toestemming in het zorgdossier. Alleen als niet met zekerheid een mondelinge toestemming van een ouder
of voogd genoteerd kan worden in het zorgdossier (bv. bij onenigheid in de familie), is het aan te raden om
de toestemming schriftelijk te documenteren.
Bij vaccinatie in het vaccinatiecentrum van domicilie, kan door de uitnodiging te accepteren, toestemming
worden gegeven ofwel door het vergezellen van het kind door minstens een van de ouders na onderlinge
toestemming tussen ouders.
Bij collectieve vaccinatie in het vaccinatiecentrum/kindervaccinatiepunt, worden de kinderen altijd vergezeld
door een begeleider. Als die begeleider geen ouder is, moet een toestemmingsbrief worden meegenomen.
Voorbeelden daarvan kunnen worden gevonden via laatjevaccineren.be.
Verdere informatie over vaccinatie van de kinderen
Meer informatie, filmpjes en frequent gestelde vragen kunt u terugvinden op de site laatjevaccineren.be.
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