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Bijlagen

Boostervaccinatie in collectiviteiten
Op basis van het advies van de Task Force Vaccinatie en de Hoge Gezondheidsraad beslisten de ministers van
Volksgezondheid om een boostervaccin aan te bieden aan personen vanaf 12 jaar met verlaagde immuniteit
(immuungecompromitteerden). Die personen zullen daarvoor een uitnodiging ontvangen. Bijkomend besliste
de Vlaamse Regering om alle jongeren van 12 tot en met 17 jaar in Vlaanderen de kans te geven om een
boostervaccin te krijgen in het vaccinatiecentrum van hun regio. Voor die vaccinatie wordt geen uitnodiging
verstuurd.
Voor meer informatie omtrent die twee beslissingen en de voorziene timing verwijzen we de website
laatjevaccineren.be.
Boostervaccin voor mensen met een verlaagde immuniteit
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Boostervaccinatie mogelijk voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar
Volgorde van vaccineren: vaccinatiestrategie
Ook voor de minderjarigen en volwassenen die in uw voorziening worden ondersteund in verblijf of
dagopvang, moet vaccinatie mogelijk zijn. Er worden daarvoor geen nieuwe procedures uitgewerkt, maar de
werkwijze dat er lokaal afspraken gemaakt kunnen worden tussen de zorgaanbieder en het
vaccinatiecentrum, blijft bestaan.
Het gaat daarbij nog steeds over de mogelijkheid tot ingaan op individuele vaccinatie in het
vaccinatiecentrum, collectieve vaccinatie bij de zorgaanbieder, al dan niet met ondersteuning door een
mobiel team van het vaccinatiecentrum, of in groep in het vaccinatiecentrum.
Als er daarover nog geen contact was tussen de zorgaanbieder en het vaccinatiecentrum, kunt u zelf het
vaccinatiecentrum uit de regio van uw voorziening contacteren voor verdere afspraken. Eventuele levering
van vaccins zal opnieuw verlopen via de vaccinatiecentra.
Opgelet: Als er gekozen wordt voor een collectief vaccinatiemoment, dan moet de individuele uitnodiging
worden geweigerd als ‘ik ben reeds gevaccineerd’ om te vermijden dat er twee keer een vaccin wordt
gereserveerd. De manier waarop dat moet gebeuren, is in de individuele uitnodiging vermeld.
Voor de boosterprik voor jongeren van 12 tot en met 17 jaar (NIET immuungecompromitteerde) wordt
standaard gewerkt met een informed consent met handtekening ouder(s). Indien een 16-17 jarige
problemen zou hebben met een informed consent door de ouders, kan casus per casus de medische
meerderjarigheid ingeschat worden via de verantwoordelijke arts. Meer uitleg over de over deze
geïnformeerde toestemming vindt u via volgende link
Geïnformeerde toestemming boosterprik 12 tot en met 17 jaar
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