
Nieuwsflashes

5de Valentijn Vaccinatiesymposium
9 februari 2007

Nieuws flash 1

Vaccin-watching

Rotarix – terugbetaalbaar in Bf

• Vanaf 01/02/07 niet langer een attest van de 
ziekteverzekering vereist

• De behandelende geneesheer vermeldt op het 
attest “1ste dosis” of “2de dosis”

• Apotheker past derdebetalersregeling toe, 
voor zover rechthebbende op het moment van 
aflevering van het vaccin jonger is dan 6 
maanden
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Vaccin-watching



• Alle fiches van de HGR (zuigelingen, 
volwassenen en inhaalvaccinatiefiches) 
worden momenteel herwerkt.

• Trend om vaccinatie-momenten in weken uit 
te drukken eerder dan in maanden
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Vaccin-watching

Plotse zuigelingendood
en vaccinatie

• Recente studie
- Case-control studie in Duitsland
- 1998-2001
- 307 gevallen en 971 controls

• Controls werden vaker ingeënt en vroeger
• Geen aanwijzingen voor een verhoogd risico 

na vaccinatie (o.a. hexavalent vaccin, …)

Ref: Vennemann MMT et al. Vaccine, 2006
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Bij de buren …

• Vorige week bracht de Gezondheidsraad in 
Nederland het advies 'BMR-vaccinatie en 
autisme: geen aanwijzingen voor een verband' 
uit.

• U kan dit raadplegen op: 
http://www.gr.nl/pdf.php?ID=1494&p=1

Anafylactische shock

• Amerikaanse studie (Paediatrics 2003;112(4):815-820)
– 7 664 046 vaccins bij kinderen van 0 tot17 jaar 
– 3 mogelijke gevallen van anafylactische shock 
– 2 waarschijnlijke gevallen van anafylactische shock  
– 0.65 gevallen / 1 miljoen dosissen 

• Extrapolatie België 2004: 
– 1.5 miljoen bestelde dosissen 
– jaarlijks gemiddelde 1 geval van mogelijke of  

waarschijnlijke anafylactische shock te verwachten. 

Anafylactische shock en 
reizigersvaccinatie

• Voor aanbevolen vaccins: 
- idem als bij kinderen: < 1/miljoen dosissen

• Voor verplichte vaccins:
- Gele koorts:

• 1/30.000 à 1/250.000 (versus een risico op gele koorts in 
W-Afrika van 1/1000 per maand verblijf)
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Aankondigingen:
Europese VaccinatieWeek

• WGO Europese regio
• voor het eerst in 2005
• 16-22 april 2007
• inhoudelijk dit jaar:

- ken je vaccinatiegegevens
- niet alleen voor kindjes:

iedereen gevaccineerd?! 

• www.euro.who.int/vaccine

Aankondigingen

• Volgend (6de) Valentijn Vaccinatiesymposium
- vrijdag 15 februari 2008
- thema’s

• kinkhoest!
• varicella
• Vogelgriep

- Vraag en Antwoord


