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 Waarom een online cursus vaccineren?

 Voor wie is de cursus bedoeld?

Online cursus vaccineren
Valentijnvaccinatiesymposium
14 februari 2014

 Welke thema’s omvat de cursus?
 Hoe doe je dat “online leren”?Welke mogelijkheden
bevat de cursus?

Dr Veerle Vekeman

 Waar vind je deze cursus en hoe krijg je toegang?

Provinciaal adviserend arts

Waarom een online cursus vaccineren?
Vragen artsen
Klachten ouders

Waarom een online cursus vaccineren?

• Kind en Gezin Vlaanderen
• 336 consultatiebureaus/Cb-artsen
- grote turnover artsen
- werkdruk privé-praktijk
- beperkt beschikbaar voor opleidingen op
verplaatsing
• 649.110 unieke vaccins in 2011

Voor wie is de cursus bedoeld?

• Consultatiebureau-artsen Kind en Gezin

• Regioverpleegkundigen Kind en Gezin

• Alle vaccinatoren van zuigelingenvaccins (huisarts,
kinderarts, …)

• opleidingen

•

Inhaalschema’s/alternatieve
schema’s

•

Veel voorkomende
nevenwerkingen

•

Koudeketenincident
(CB/thuis)

•

Zeldzame ernstige
nevenwerkingen

•

Foutief vaccineren
(vaccin/leeftijd)

•

Onvoldoende info gekregen
over nevenwerkingen

•

Vaccinatiedruk (klaarmaken,
kleven lotnummers)

•

•

Meer huilen bij bepaalde
vaccins

Foutief vaccineren
(vaccin/leeftijd/plaats/geen
toestemming)

•

Priktechniek

•

Verslikken bij orale vaccins

•

Niet ontsmetten

•

Teruggeven van orale
vaccins

•

Ruwe omgang tijdens
vaccineren

•

Prikaccidenten

•

Prikaccidenten

Welke thema’s bevat de cursus?
Leerdoelen
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Kan de zuigeling en het jonge kind
vaccineren volgens het aanbevolen schema
Kan de vaccinatie correct afwerken (oa.
kent postvaccinale verschijnselen)

Kan de vaccinatiezitting
voorbereiden
Kan de vaccinatie
voorbereiden

Kan het voorraadbeheer inzake
vaccins correct toepassen
Weet waarom geen vaccins
meegegeven worden

Kan de vaccinatie vlot
en correct uitvoeren

Kan de bijsluiters van de verschillende vaccins
raadplegen op websiteToezicht Volksgezondheid

Kan de regioverpleegkundige die
vaccineert ondersteunen

Kan ingaan op de meest gestelde
vragen van de ouders

Workshop met casussen op inscholing 3x/j

Blended leren

Thuis anytime
Coaching online en
interactie medecursisten (ook
via Lync in de toekomst)

Mogelijkheden in online cursussen

• Zoeken op sleutelwoorden
• Nieuw in deze versie
• Online help
• Online FAQ
• Mogelijkheid tot interactie via Twitteraccount

Hoe doe je dat “online leren”? Welke
mogelijkheden bevat de cursus?
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Zoeken op sleutelwoorden

Nieuw in deze versie

Online FAQ

Online help

Mogelijkheid tot interactie met coach en andere
cursisten via Twitter (max 120 tekens)
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Een gesprek over vaccineren

Antwoord verschijnt in FAQ

Waar vind je deze cursus en hoe krijg je toegang?

• http://www.kindengezin.be
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