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Europese vaccinatieweek

 Jaarlijkse campagne rond vaccinaties

 Laatste week van april

 Vlaanderen doet meestal mee

 Vooraankondiging op het valentijn vaccinatiesympsosium

 Informatie te vinden op www.vaccinatieweek.be

http://www.vaccinatieweek.be/
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Nostalgie

2005

 Eerste Europese vaccinatieweek

 Nog geen echte vaccinatieweek

 Ging door in het najaar

 “Standaard vaccinaties”

 Handleiding voor de CLB’s
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2007

Campagne met posters en flyers over kinkhoest en 

mazelenvaccinatie bij jongeren  thema - muziek 
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2008

De mazelen comeback tour…

Concert “De Mazelen”

Info: www.demazelen.be 

Campagne met : 

 Filmpje op Youtube

 Affiches

 Flyers 

 Stickers op toiletspiegels

Mazelen final.wmv
Mazelen final.wmv
http://www.demazelen.be/
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De mazelen Comeback Tour…
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2009

In Vlaanderen de start van 

vaccinatie tegen kinkhoest 

voor de leerlingen in het 3e

jaar secundair onderwijs

EIW: thema van de 

vaccinatieweek 

cocoonvaccinatie tegen 

kinkhoest 

Variatie op het liedje slaap 

kindje slaap
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2010

Congres voor gynaecologen over vaccinatie tijdens de 

zwangerschap
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2011
Verderzetting van de campagne van 2010 met een folder en 

campagne voor het breed publiek 
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2012

 Gezondheidsconferentie 2012

 Opmaken van een nieuwe gezondheidsdoelstelling, 
subdoelstellingen en actieplan 2012-2020

 Actieplan wordt in 2013 unaniem goedgekeurd in het 
Vlaams parlement

 Belangrijke accenten in het actieplan
 Een vaccinatieplan voor het leven

 Een vaccinatiekalender en schema dat opgenomen werd 
in het ministerieel besluit van 29 januari 2015 

 Vaccinatieteam
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2013 - 2014

 focus op MBR vaccinatie – 2e dosis (10 jaar)

 Materiaal aangepast voor de kinderen voor het 5e leer:

 Game style – een animatiefiguurtje “een mazel”

 “Operatie Vaccinatie: geef de mazelen hun fatale prik”

 Online game cfr. PacMan

 Quiz:
 Informatie map voor de leerkrachten  

 Sticker voor de leerlingen
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2015-2016
 Mazelen campagne voor volwassene

 doelgroep: (jong) volwassene 

 Campagne via advertenties op youtube

 “Mazelman” moet mensen aanzetten op zich te laten 
vaccineren 
 interactive video online

 Twitter campagne

 Adverteren online-kranten
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http://www.vaccinatieweek.be/
http://www.vaccinatieweek.be/


Campagne op het nieuws
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Op websites en kranten
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Leeftijd

< 20

20 – 45

45+

vaccins

0

1

2

Mijn moeder weet het 

ook niet

Interactive 

clicks

Youtube
interactive video (± 8 minuten)
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2017

 Actiefocus

 Belang van vaccinatie

 Rode draad voor verschillende jaren 

 2017 

 focus op jong volwassenen 



2017

 Jong volwassenen 

 Gezond

 Actief

 Nooit ziek

 En

 Reizen graag

 Denken misschien aan kindjes

 Gaan werken 



2017

 Probleem

 Zijn zich niet bewust van nood aan vaccinaties

 Kennen hun vaccinatiestatus niet

 Hebben mogelijk geen idee welke vaccins ze gekregen 
hebben

 Kennen de ziekten waartegen gevaccineerd worden 
niet meer

 Weten niet dat er misschien ergens 
vaccinatiegegevens zijn 



2017- Campagnebeeld 





2/23/2017 │27


