Vlaamse overheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 BRUSSEL
T 02 553 35 00
F 02 553 35 84
www.zorg-en-gezondheid.be

uw bericht van

Aan de directie
Aan de verantwoordelijke arts of CRA
Van de WZC in Vlaanderen

uw kenmerk

vragen naar/e-mail
Top Geert
geert.top@vlaanderen.be

ons kenmerk

bijlagen

telefoonnummer

datum
13/09/2021

Griepvaccins en pneumokokkenvaccins
Geachte collega,
Geachte heer,
Geachte mevrouw,
Zoals de voorbije jaren worden ook dit jaar opnieuw griepvaccins gratis ter
beschikking gesteld voor vaccinatie van de bewoners van de woonzorgcentra
(WZC). Tijdelijk kunnen de WZC ook nog pneumokokkenvaccins bestellen.
Vaccinatie tegen griep en pneumokokken is in deze Covid-tijd extra belangrijk,
ook al zijn de bewoners ingeënt tegen Covid-19. Dit om ernstige ziekte en
hospitalisatie zoveel mogelijk te vermijden.
Pneumokokkenvaccins Pneumovax 23®: enkel nog tot 30 september 2021
bestelbaar
Ondertussen is het duidelijk dat de gratis pneumokokkenvaccins Pneumovax23®
enkel nog tot eind september 2021 besteld kunnen worden. De eenmalige
opportuniteit in het kader van de coronamaatregelen in Vlaanderen kan niet
verlengd worden. Daarom maakt u best een inschatting hoeveel vaccins u nog
nodig heeft voor uw huidige bewoners, met eventueel een zekere reserve om nog
nieuwe bewoners te kunnen vaccineren in de loop van de volgende maanden. U
kan uw bestelling nog doorgeven tot donderdagmiddag 30 september 2021. in
Vaccinnet (https://www.vaccinnet.be).
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Griepvaccins Vaxigrip Tetra®: in de loop van oktober te bestellen
Ook dit jaar kan het vaccin Vaxigrip Tetra® besteld worden voor vaccinatie van de bewoners van de WZC
en van instellingen voor mensen met een beperking en langdurig opgenomen chronische psychiatrische
patiënten. Deze vaccins zullen in de loop van oktober 2021 besteld kunnen worden in Vaccinnet. De
exacte startdatum is nog niet gekend, maar zal vermeld worden op de homepage van Vaccinnet
(https://www.vaccinnet.be) van zodra dit bekend is.
Zoals altijd wordt gevraagd de toegediende vaccinaties ook in het systeem te registreren. Dit geldt zowel
voor de griepvaccins als voor de pneumokokkenvaccins.
Het is nog niet duidelijk of en wanneer een extra Covid-19 vaccinatie dosis noodzakelijk is voor de
bewoners van WZC. Momenteel is dit enkel voorzien voor mensen met een duidelijk verminderde
immuniteit. De Covid-vaccinatiestrategie zal verder ontwikkeld worden op geleide van de
voortschrijdende epidemiologie en wetenschappelijke inzichten. Zodra hierover meer informatie
beschikbaar komt, zullen we niet nalaten u daarvan op de hoogte te brengen.
Ik wens u allen van harte te danken voor de enorme inspanningen die u samen met uw medewerkers
levert om de bewoners te vaccineren en zodoende te beschermen tegen voorkombare ziekte en lijden.
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