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Bestellen van pneumokokkenvaccins Pneumovax 23®
Geachte collega, geachte heer, geachte mevrouw,
In november vorig jaar werden pneumokokkenvaccins Pneumovax 23® gratis ter
beschikking gesteld voor vaccinatie van de bewoners van de woonzorgcentra.
Omdat er vrij weinig vaccins ter beschikking waren voor België in het najaar van
2020, kon in eerste instantie enkel besteld worden voor een kwart van de
mogelijke doelgroep. Ondertussen zijn er voor deze doelgroep zeker voldoende
vaccins ter beschikking zodat ze nu kunnen besteld en geleverd worden.
Omdat we nog geen garantie hebben of deze vaccins na september 2021 nog
zullen kunnen besteld worden, stellen we voor om deze vaccinatie dit voorjaar
en/of in de zomermaanden af te werken. Ze kunnen zoals tevoren besteld
worden in Vaccinnet (https://www.vaccinnet.be) waar ook gevraagd wordt de
toegediende vaccinaties te willen registreren.
We weten dat de WZC al ruim een jaar enorme inspanningen aan het leveren zijn
om de zorg van de bewoners en ook de Covid-19 patiënten zo goed mogelijk te
garanderen en dit jaar ook om ze maximaal te vaccineren tegen Covid-19,
waarvoor we u allen graag heel hartelijk willen danken. Nu deze vaccinaties
achter de rug zijn en de griepvaccinaties nog niet onmiddellijk in aantocht zijn,
lijkt het ons nu een goede periode om de pneumokokkenvaccinatie verder te
zetten.
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Op die manier willen we de bewoners nog een extra bescherming bieden tegen mogelijk ernstige infecties
en hospitalisatie.
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,
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