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NIEUWSBERICHT VACCINATIES 
                                                                                                 Leuven, 17 maart 2023 

Beste CLB-directie 

Beste coördinator Standaard Vaccinaties 

Beste VWVJ-lid en/of JGZ-sympathisant 

In dit bericht lees je meer over de actualisering van de Standaard Vaccinaties, de inhaalvaccinaties 

via Fedasil en het antwoord op een veelgestelde vraag i.v.m. hepatitis B. 

Actualisering Standaard Vaccinaties 
Op de website is voortaan een geactualiseerde Standaard Vaccinaties te raadplegen, die in eenzelfde 

beweging ook is voorzien van onze nieuwe huisstijl.  

De volgende wijzigingen werden aangebracht:  

• In tegenstelling tot vroeger, voorziet de Vlaamse overheid ook om HPV-vaccinatie als 

inhaalvaccinatie toe te dienen tot en met de leeftijd van 14 jaar; 

• Nieuwkomers krijgen een aanbod voor inhaalvaccinatie in functie van de gedocumenteerde valide 

eerder toegediende vaccinaties. In sommige situaties zijn ouders/jongeren er absoluut zeker van 

dat hun kind gevaccineerd is in land van herkomst, maar beschikken ze niet (meer) over een 

bewijs van vaccinatie. Indien ouders/jongeren niet wensen in te gaan op een volledig 

inhaalvaccinatieschema, kan gebruik gemaakt worden van de vernieuwde link van de 

Wereldgezondheidsorganisatie. Zo kan nagegaan worden wat het vaccinatieschema is in het land 

van herkomst om een aanvaardbaar inhaalschema op te maken. De vernieuwde link is 

aangebracht in de Standaard; 

• Op basis van informatie uit de bijsluiters en wetenschappelijke literatuur stelt het CEV (Centrum 

voor de Evaluatie van Vaccinaties, UA) jaarlijks naar aanleiding van het Valentijn 

Vaccinatiesymposium een overzichtstabel op voor de simultane toediening van de vaccins die in 

België beschikbaar zijn. De verkorte tabel, met enkel de vaccins die gratis ter beschikking worden 

gesteld door de Vlaamse overheid voor CLB’s, is hieraan aangepast; 

• Aangezien schoolgaande jongeren aan wie het CLB een inhaalvaccinatieschema aanbiedt soms 

ouder zijn dan 18 jaar, is ook voor deze groep een voorbeeld inhaalschema toegevoegd in de 

Standaard. 

Inhaalvaccinatie asielzoekers 
De laatste maanden ontvangt de VWVJ nogal wat vragen over inhaalvaccinaties voor asielzoekers. 

Om een beter zicht te krijgen op het huidig aanbod bij aankomst in België, had de VWVJ eind 2022 

contact met Fedasil. Hier volgt een beknopte opsomming van wat besproken werd: 

https://www.vwvj.be/nl/integrale-richtlijn-vaccinaties
https://immunizationdata.who.int/listing.html?topic=vaccine-schedule&location=
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• Bij de asielaanvraag (dag 1) krijgen kinderen vanaf de leeftijd van 6 jaar en volwassenen (tenzij 

ze beschikken over gedocumenteerde vaccinatiegegevens) volgende vaccins aangeboden: 

• 1 dosis polio indien het land van herkomst is opgenomen in de lijst van risicolanden voor 

circulatie van polio 

• 1 dosis MMR 

• 1 dosis Hexyon tem de leeftijd van 12 jaar/dTpa vanaf de leeftijd van 13 jaar 

• De toegediende vaccinaties worden in een eigen digitaal systeem geregistreerd en gedeeld met 

de Fedasil-opvangcentra en met medewerkers van de LOI-dienst waaraan de asielzoeker wordt 

toegewezen; 

• Fedasil vraagt maandelijks om de ontbrekende BIS-nummers van asielzoekers die in Vlaanderen 

verblijven in Vaccinnet aan te vullen zodat de medisch verantwoordelijke van het Fedasil-

opvangcentrum en de lokale huisarts verbonden aan de LOI-dienst bij aankomst van de 

asielzoeker de vaccinatiegegevens kunnen registreren in Vaccinnet; 

Veelgestelde vragen 
De VWVJ ontvangt regelmatig vragen over inhaalvaccinaties. De antwoorden op vragen die vaak 

gesteld worden, zijn op onze website te raadplegen. Onderstaande vraag werd recent aan de lijst 

toegevoegd. 

In landen waar hepatitis b endemisch voorkomt, wordt gekozen om kinderen bij de geboorte 

al tegen HBV te vaccineren ter preventie van de transmissie van moeder naar kind. In deze 

landen worden in totaal vaak 3 dosissen tegen HBV aangeboden tijdens het eerste levensjaar. 

Is een vierde inhaalvaccinatie tegen HBV dan aangewezen? 

Neen, dit schema volstaat ook als bescherming in landen waar hepatitis b niet endemisch 

voorkomt en een eventuele transmissie op latere leeftijd plaatsvindt (zoals in België).  

Dit geldt vanzelfsprekend enkel indien de correcte intervallen tussen de 3 dosissen 

gerespecteerd werden (zie het overzicht van de Hoge Gezondheidsraad, 2013, om de 

geldigheid van vaccinaties te beoordelen). 

Pinto et al. Will Infant Hepatitis B Vaccination Protect into Adulthood? Extended Canadian Experience 

After a 2, 4, 6 Month Immunization Schedule. Pediatr Infect Dis J  2017 Jun;36(6):609-615 

Ben je coördinator voor de Standaard in je CLB? Aarzel niet deze informatie te delen met je collega’s 

binnen je CLB. Alvast dank! 

Hartelijke groet, 

Anouk Vanlander 

https://www.vwvj.be/sites/default/files/2023-03/Geldigheid%20toegediende%20vaccindosissen%20beoordelen%20202302.pdf
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