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wijzigingen in het aanbod gratis vaccins voor het vaccinatieprogramma in
Vlaanderen

Geachte collega,
Enkele overheidsopdrachten om vaccins te leveren lopen af op 30 juni 2015 en
daarom werden nieuwe overheidsopdrachten uitgeschreven. Op basis van de
verschillende criteria worden scores gegeven aan de ingediende offertes. De
offerte met de hoogste score wordt dan voorgesteld voor de volgende periode.
Vanaf 1 juli 2015 zijn er dan ook een aantal wijzigingen in het aanbod van de
vaccins die door de Vlaamse overheid gratis ter beschikking gesteld worden aan
de vaccinatoren.
Het gaat om volgende vaccins:
 Voor het pneumokokkenvaccin bij baby’s wordt Prevenar13® vervangen door
Synflorix®. Dit vaccin bevat 10 types pneumokken in plaats van 13 en wordt
toegediend op de leeftijd van 8 en 16 weken en op de leeftijd van 12 maanden.
Voor de overgangsperiode tussen de twee vaccins wordt volgende aanpak
voorgesteld:
o Voor nieuw op te starten vaccinaties start u met Synflorix® op de leeftijd van 8
weken.
o Bij een baby waarbij de basisvaccinatie op 8 weken al gestart is met een eerste
dosis Prevenar13® vervolledigt u die basisvaccinatie best met hetzelfde vaccin
voor de tweede dosis op de leeftijd van 16 weken.
o Vanaf 1 juli gebruikt u voor de boosterdosis op de leeftijd van 12 maanden
voor iedereen Synflorix®. Dit vaccin mag op hetzelfde ogenblik toegediend
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o

worden als het vaccin tegen mazelen, bof en rubella vaccin (wel op een verschillende
injectieplaats).
U houdt dus uw reserve aan Prevenar13® om de tweede dosis op 16 weken te kunnen geven
aan kinderen met wie de vaccinatie op 8 weken met dat vaccin gestart werd.
Vanaf oktober kan u de eventuele rest aan vaccins Prevenar13® dan opgebruiken voor de
boostervaccinatie op 12 maanden.



Priorix® wordt vervangen door M-M-RVAXPRO® als vaccin tegen mazelen, bof en rubella voor de
vaccinatie op leeftijd van 12 maanden en voor de vaccinatie van kinderen van het 5de leerjaar.



Infanrix-IPV® wordt vervangen door Tetravac® als pediatrisch vaccin tegen polio, tetanus, difterie en
kinkhoest voor de vaccinatie van de kinderen van het 1ste leerjaar en eventuele inhaalvaccinaties in de
lagere school.

Deze vaccins kunnen door de huisartsen, kinderartsen en andere vaccinatoren gewoon in Vaccinnet besteld
worden en worden gratis geleverd op het adres van de vaccinator. Ze moeten dus niet voorgeschreven worden
maar kunnen gewoon uit voorraad gebruikt worden.
Wanneer vaccins toch aangekocht worden in de apotheek heeft de Vlaamse overheid geen enkele
mogelijkheid om gemaakte kosten terug te betalen. Enkel de vaccins besteld in Vaccinnet en geleverd in het
kader van de overheidsopdracht kunnen door de Vlaamse overheid gefinancierd worden.

Vriendelijke groeten,

Dr. Dirk Wildemeersch
Afdelingshoofd afdeling preventie

