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De linken zijn in de hele tekst geactualiseerd
Aanpassingen conform vaccinatiekorf 2019-2020
2.1.2: verwijzing naar het advies van de HGR van 2019 in verband met het basisvaccinatieschema
2.1.3: toevoeging van het MB tot bepalen van het vaccinatieschema voor Vlaanderen van 2015
De voetnoten in tabellen 1, 3, 5 en 6 zijn aangepast aan de aanbeveling voor HPV voor meisjes en
jongens
2.3.1: er wordt in het hoofdstuk zelf verwezen naar de overzichtstabel met simultane toediening
van vaccins die door het CEV ter beschikking wordt gesteld en niet meer via een bijlage
Tabel 7 is aangepast aan de actuele vaccinatiekorf
3.1: actualisering van het aanbod van gratis vaccins voor volwassenen in Vlaanderen
3.1.1: aanvulling van de leeftijd van 18 maanden i.v.m. de verplichte poliovaccinatie
3.1.2: actualisering van de vaccinatieopdracht van het CLB cf. de wettelijke bepalingen sinds 2018
(decreet, BVR en omzendbrief)
3.2: schrappen van de verwijzing naar de vertaaltabel van LOGO Antwerpen, gezien niet meer
beschikbaar
Tabel 10: aanvullen van de koudeketenincidenten met meer recente jaren (zodra beschikbaar)
4.2.4.2: toevoeging over My Health Viewer en over de verplichting voor alle artsen om gratis
bestelde vaccins sinds 2015 te registreren in Vaccinnet.
4.3: toestemming voor vaccinatie in CLB geactualiseerd ifv nieuwe regelgeving voor CLB, met
verwijzing van de geactualiseerde fiche ‘Toestemming voor vaccinatie door het CLB, 2019’
4.4.2: aanpassing van de relatieve contra-indicaties voor DTPa en HBV in functie van de meest
recente richtlijnen van CDC in 2017
4.5: actualisering omtrent wie mag vaccineren in functie van het KB waarin bepaald wordt dat
verpleegkundigen voortaan kunnen vaccineren zonder de aanwezigheid van een arts, met
verwijzing naar de geactualiseerde procedure voor vaccinatie door verpleegkundigen in CLB,
2019
4.6.1: vermelding van de website www.laatjevaccineren.be en schrappen van de bijlage met vaak
voorkomende vragen en antwoorden over vaccinaties gezien deze website nu beschikbaar is
Verwijzing naar de fiche ‘controle van vaccinatiestatus in K1’
4.6.3: de urgentietrousse is geschrapt uit de lijst van materiaal dat steeds ter beschikking moet
zijn
4.8.1.3: toevoeging van het advies van de NVKVV en van het protocol over acute bijwerkingen na
vaccinatie van de VWVJ bij het advies van de HGR over vaccinatie en anafylaxie van 2012
Actualisering van de checklist voor veilig en correct toedienen van vaccins en voor het veilig
bewaren van vaccins (zie bijlage bij de standaard)

Aanpassingen in de procedure voor vaccinatie door de verpleegkundige in CLB:
- Aanpassing van het staand order aan de vaccinatiekorf voor 2019-2020
- Aanpassing van de toestemmingsmodaliteiten met verwijzing naar de fiche ‘Toestemming
voor vaccinatie in CLB, 2019’ in het staand order
- Aanvulling in de tabel voor differentiaal diagnose tussen anafylaxie en syncope: de
symptomen voor anafylaxie dienen niet allemaal aanwezig te zijn, het gaat om mogelijke
symptomen.
De fiche voor toestemming voor vaccinatie is geactualiseerd in functie van de nieuwe regelgeving
voor CLB van 2018.

