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… een aparte promotie …

Dr. Michel De Munck    - huisarts Lokeren

Vaccinatie bij de huisarts is géén vaste waarde

niet omwille van de huisarts

wel omwille van de andere spelers in het veld

2de en 3de lijn
bedrijven
scholen
kind en gezin

ondanks GMD geen echte synchronisatie met Vaccinet
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huisartsensyndicalisme

eenmaal huisarts, steeds huisarts

media
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Visie

Vaccinatie is taak van huisarts

Wat we zelf doen, doen we best … binnen 
organisatie van de huisartsenkringen
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2014?

Grote Markt in Brussel 
op zondag 5 oktober … .
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Met dank aan

Prof. Marc Van Ranst

Een farmaceutische firma

www.westpoort66chapter.be
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