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Wie zijn we?
• PIH (dienst gezondheid)
• in opdracht van de Vlaamse overheid (AZG)
• Officieel
• 1,8 FT verpleegkundige
• 0,3 FT administratieve kracht
• Opleiding en inhoudelijke ondersteuning: dr. Van Damme en dr. Theeten

(centrum voor evaluatie van vaccinatiestudies)

• In realiteit:
• Ondersteuning van het team door 2 extra collega’s van

de dienst gezondheid
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Wat doen we?
Onze opdracht:
• Onder gevaccineerde groepen vaccineren, met de nadruk op
kinderen
• Optreden daar waar geen officiële instanties zoals K&G en CLB
actief zijn.

Wat doen we niet?
• Inspringen bij personeelstekorten
• Instanties die onder de federale regering vallen

Waar?
• Heel Vlaanderen is ons werkterrein
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Doelgroepen
•
•
•
•

Instanties die onder de noemer collectief thuisonderwijs vallen
Roma/zigeuners
Daklozen
Slachtoffers van mensenhandel

4/15/2016

Voorbereiding
• Algemene cursus vaccinatie, opleiding geneeskunde UA
• Cursussen ivm specifieke vaccins
• Praktijkles vaccinatie voor de verpleegkundigen (dr. Van Damme,
•
•
•
•
•
•
•

dr. Theeten)
Kijkstage bij dr. Van Alsenoy bij vaccinatie in een school
Opleiding reanimatie bij kinderen van 0-12 jaar: Opleidingsinstituut
Rescue Belgium
Bezoek aan Tropisch Instituut i.v.m. koude keten en tips voor
bewaren van vaccins
Overleg met Kind en Preventie
Overleg met dr. Van Damme en dr. Theeten
Overleg met Anouk Van Lander VVVJ
Overlegmomenten met opdrachtgever
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Eerste opdracht: Joodse scholen
Gestart met ons informeren over Joodse cultuur en omgangsvormen:

• In kaart brengen van de Joodse scholen en de contactpersonen.
• overleg CLB en Kind & Gezin rond vaccinatie in de Joodse
•
•
•
•

gemeenschap
dr. Elisabeth Van Alsenoy, Christiane Corluy, Kristel Boelaert, An
Verhelst, Fleur Schenk, Eva Michiels
contact met Dhr Roth, woordvoerder van de Joodse scholen in
Antwerpen.
Contact met leerkracht joodse godsdienst
seminarie: Werken met Joodse gezinnen dr. Gita Schnitzer in het
ZNA Middelheim
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Andere gecontacteerde
groepen/scholen
• Overleg met Bert Verstraelen,

• Internationale Deutsche Schüle,

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Romagemeenschap
Gemeentebestuur Mortsel ivm
vaccinatie in zigeunerkamp
Ingenium school, Tervuren
IONAschool, Nijlen
OBC Mastenhof Hoboken en
Brasschaat
Europese School in
Mol, Europese School I(Ukkel),
en Europese School II
International School, Ekeren
Vlinderwijs, Stabroek
Sudbury school, Gent

•
•
•
•

Brussel
Brussels American school
Japanese school of Brussels
Lycée International, Antwerpen
British Primary, Brussel
Europese school 3, Brussel
Centrum De Wijzer, Wervik
Ecole Notre – Dame de la SainteEspérance, Elsene
Acacia, Etterbeek
‘tPasrel, Anderlecht
’t Laar, Brugge
Lycée Français Jean Monnet,
Ukkel
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Werkwijze (alle) scholen:
•
•
•
•
•

Contact met de directie
Opvragen klassenlijsten
Opzoeken vaccinatiestatus in vaccinnet
Opmaak vaccinatieschema en invoer in databank
Brief aan ouders met voorstel vaccinatie
• cervarix afzonderlijk: 88/101 weigeringen

•
•
•
•
•

Ophalen antwoorden, aanpassen schema’s aan wensen ouders
Telefonisch consult
Vaccinatie
Brief met toegediende vaccins meegeven
Invoeren van vaccinatie in vaccinnet
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Aanpassing procedure
 meer efficiënt werken
Aangepaste procedure:
• Na het opvragen van de klassenlijsten eerst aan ouders
toestemming vragen om vaccinatietoestand op te zoeken
• Schema’s worden niet meer aangepast, ongewenste vaccinaties
worden niet gegeven, rest blijft zoals planning
Voorbeeld Internationale school:
• 167 leerlingen
• 86 opgezocht
• 67 in orde (22 zelf gemeld, 45 opgezocht)
• 27 zelf naar HA (eigen initiatief of met ons voorstel)
• 13 akkoord voor vaccinatie, 7 weigeringen
• 11 gevaccineerd (2 ziek)
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Andere doelgroepen
• Slachtoffers van mensenhandel:
• 130tal personen (ook kinderen) worden opgevangen door NGO Counter

Trafficking.
• De organisatie zorgt voor een vertaling van de documenten in
verschillende talen
• 49 personen werden gevaccineerd

• Zomerschool

Organisatie die kinderen van illegalen opvangt tijdens de
zomermaanden. Blijken niet tot de doelgroep te horen, komen via
de school in aanraking met het CLB

• Roma

Informatiebijeenkomst in zigeunerkamp Mortsel
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Enkele voorlopige cijfers
Joodse scholen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aantal scholen: 4
Leerlingen: 888
Statussen opgezocht: 651
Toestemmingen: 381
Leerlingen gevaccineerd: 349
Leerlingen geen respons: 212
Leerlingen reeds in orde: 99
Gaan zelf naar huisarts: 76
Aantal vaccins: 532
Weigeringen: 36

Andere privéscholen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aantal scholen: 3
Leerlingen: 288
Statussen opgezocht: 163
Toestemmingen: 38
Leerlingen gevaccineerd:20
Leerlingen geen respons: 121
Leerlingen reeds in orde: 88
Gaan zelf naar huisarts: 33
Aantal vaccins: 30
Weigeringen: 8
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Vaccins gegeven
Indicatie

vaccin

aantal

Difterie, Tetanos, Kinkhoest

Boostrix

215

HPV -Baarmoederhals kanker

Cervarix

6

Hepatitis B

Engerix B 20

39

Polio

Imovax polio

52

Polio, difterie, tetanus,
kinkhoest, Hib (Haemophilus influenzae B), Hexyon
hepatitis B
Polio, difterie, tetanus,
kinkhoest

Infanrix-IPV / Repevax

Mazelen, bof, rubella (rode
hond)

Priorix / M-M-RVAXPRO

Meningokok C

NeisVac-C
totaal

40
156
175
49
732
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Dank
voor uw aandacht?

PIH
Departement leefmilieu
Kronenburgstraat 45, 2000 Antwerpen, Belgie
T 03 259 12 00
www.provincieantwerpen.be

