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Europese Vaccinatieweek 

21 – 27 april 2012 
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Gezondheidsdoelstelling vaccinaties 

In 1998 werd een gezondheidsdoelstelling geformuleerd 

over vaccinaties: 

 

“In het jaar 2002 moet de preventie van infectieziekten op 

significante wijze worden verbeterd met name door het 

verder verhogen van de vaccinatiegraad voor 

aandoeningen als polio, difterie, kinkhoest, tetanus, 

mazelen, bof en rubella.” 

 

Deze is eigenlijk achterhaald… 
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Gezondheidsconferentie vaccinaties 

De huidige gezondheidsdoelstelling over vaccinaties willen 

we herformuleren en actualiseren en een actieplan 

opmaken om die te realiseren.  

Dit zal gebeuren ter gelegenheid van een 

gezondheidsconferentie over vaccinaties 

 

zaterdag 21 april 2012 

Congres en Erfgoedcentrum Lamot - Mechelen 
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Naar een nieuwe gezondheidsdoelstelling 

 4 werkgroepen hebben vanuit 5 actiefocussen gewerkt 

aan de voorbereiding voor een nieuwe 

gezondheidsdoelstelling over vaccinaties 

 In januari werden 3 sessies georganiseerd waarbij de 

stand van zaken voorgesteld werd voor feedback 

 Informatie werd online geplaatst: 

www.gezondheidsconferentie-vaccinaties.be  

 Via die website kunt u zich inschrijven voor de 

gezondheidsconferentie op 21 april 2012 
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Naar een nieuwe gezondheidsdoelstelling 

 De Wereldgezondheidsorganisatie wil de eliminatie van 

mazelen in de Europese Regio realiseren in 2015. De 

realisatie van deze doelstelling is nog niet voor morgen. 

 

 Een filmpje over mazelen in Europa ter illustratie en als 

intro naar de nieuwe formulering voor de 

gezondheidsdoelstelling over vaccinaties 
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Gezondheidsdoelstelling vaccinaties 

 Invalshoek algemene gezondheidsdoelstelling:  

 vaccinaties zijn belangrijk het hele leven lang (life time vaccination) 

 ter bescherming van het individu 

 ter bescherming van de bevolking in het algemeen 

 

 Verschillende invalshoeken voor subdoelstellingen:  

 kinderen (vaccinatieschema) 

 volwassenen 

 ouderen 

 reizen en vaccinaties 

 werksituaties en vaccinaties 
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http://www.gezondheidsconferentie-vaccinaties.be/
http://www.gezondheidsconferentie-vaccinaties.be/
http://www.gezondheidsconferentie-vaccinaties.be/
masern_Europe_Germany.flv
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Voorstel voor een nieuwe 

gezondheidsdoelstelling vaccinaties 

 Tegen 2020 moet een kwaliteitsvol vaccinatiebeleid in 

Vlaanderen erop gericht zijn de bevolking van de 

geboorte tot het einde van het leven doeltreffend te 

beschermen tegen vaccineerbare infectieziekten die een 

ernstige impact kunnen hebben op hun levenskwaliteit.  
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Subdoelstelling 1 

 Binnen het vaccinatieschema voor kinderen en jongeren: 

 

 Tegen 2020 wordt binnen het vaccinatieschema voor kinderen 

en jongeren voor elk van de vaccinatiemomenten de 

vaccinatiegraad bereikt die nodig is voor het garanderen van 

groepsimmuniteit. 

  

 Tegen 2016 wordt ernaar gestreefd dat de vaccinaties bij 80% 

van de kinderen jonger dan 18 maanden tijdig gegeven worden.  
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Subdoelstelling 2 

 Voor de vaccinatie van volwassenen: 

 

 Tegen 2020 wordt voor volwassenen een vaccinatiestrategie 

gerealiseerd met speciale aandacht voor de bescherming van 

baby’s tegen kinkhoest door tijdige vaccinatie van zwangeren en 

de gezinsleden van deze baby’s.  

 

 Tegen 2020 is minstens 50% van de zwangere vrouwen 

gevaccineerd tegen seizoensgriep.  

 

 Tegen 2020 is minstens 50% van de risicogroepen voor 

complicaties van griep jonger dan 65 jaar jaarlijks gevaccineerd 

tegen seizoensgriep.  
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Subdoelstelling 3 

 Voor ouderen: 

 

 Tegen 2020 wordt in het kader van een positief ouderenbeleid 

een vaccinatiegraad tegen seizoensgriep van 75% bereikt bij 65-

plussers. 
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Subdoelstelling 4 

 Vaccinatie en reizen: 

 

 Tegen 2015 zijn er uniforme Vlaamse richtlijnen voor 

reizigersvaccinatie. Deze zijn bekend bij alle actoren die in 

Vlaanderen actief zijn bij gezondheidsadvies in verband met 

reizen, en worden door hen toegepast. 
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Subdoelstelling 5 

 Vaccinatie en werksituatie: 
 

 Tegen 2015 is bekend of en op welke manier een regelgeving 
gemaakt kan worden die het mogelijk maakt in Vlaanderen 
bepaalde vaccinaties op te leggen aan bepaalde 
beroepsgroepen, omwille van het risico op het verspreiden van 
ziektes naar de bevolking. Hierbij gaat speciale aandacht naar 
vaccinatie van gezondheidspersoneel en van professionele 
voedselbereiders. 

 

 Tegen 2020 is 50% van het gezondheidspersoneel gevaccineerd 
tegen seizoensgriep.  

 

 Tegen 2015 heeft 80% van het gezondheidspersoneel dat met 
baby’s werkt een boostervaccinatie tegen kinkhoest gekregen 
als volwassene. 
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Gezondheidsconferentie vaccinaties 

zaterdag 21 april 2012 

Congres en Erfgoedcentrum Lamot – Mechelen 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.gezondheidsconferentie-vaccinaties.be   
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Europese Vaccinatieweek 

21 – 27 april 2012 Europese Vaccinatieweek 2012 
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Europese Vaccinatieweek 2012 
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www.vaccinatieweek.be  

www.gezondheidsconferentie-vaccinaties.be   
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