Methodiek – Leidraad Logo’s voor het implementeren en coördineren van het vaccineren van
moeilijk te bereiken groepen: asielzoekers (vs. 3/12/2015) in Vlaanderen

Doelstelling:
Ervoor zorgen dat asielzoekers de nodige (inhaal)vaccinaties aangeboden krijgen. Daartoe moeten
afspraken gemaakt worden tussen de actoren over volgende items :
1. Het vaccineren van asielzoekers, wie vaccineert wie en wanneer
2. Wie registreert de vaccinatiegegevens van asielzoekers en wanneer
Actoren die betrokken moeten worden bij de vaccinatie-organisatie
- Asielcentrum
- Lokale huisartsenkring
- Lokale consultatie arts Kind en Gezin
- CLB(‘s) van de regio
- Regionaal ziekenhuis
- Gemeente – gemeentelijke gezondheidsdienst
Logo’s hebben een faciliterende rol m.b.t. de goede organisatie van het vaccineren.

1. Het vaccineren van asielzoekers, wie vaccineert wie en wanneer
Probleemstelling
Voorlopig worden personen nog niet gevaccineerd bij aankomst in België (WTC II, North gate). Dus
deze personen kunnen pas gevaccineerd worden nadat ze toegekomen zijn in de asielcentra of
opvanginitiatieven in Vlaanderen.
Fedasil is bezig met het organiseren van de vaccinatie van asielzoekers bij aankomst in België (WTC
II, North gate). Zij voorzien om dit begin 2016 te kunnen organiseren. Op dit moment zijn ze nog aan
het kijken hoe ze zo goedkoop mogelijk aan vaccins kunnen geraken. Er zijn hiervoor al contacten
geweest met de Vlaamse overheid en er is een nota vertrokken van minister Vandeurzen naar
staatsecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken.
Wanneer de vaccinatie van de asielzoekers bij aankomst zal gebeuren, moet de methodiek
aangepast worden aan de nieuwe realiteit en zal vooral het inhalen van gemiste vaccinaties belangrijk
worden.
Specifiek voor het tweetalig gebied Brussel hoofdstad:
Op dit moment worden enkel in Vlaanderen vaccins voor volwassenen voorzien.
Voor kindervaccinaties kiezen de vaccinatoren in Brussel of ze vaccins aanvragen via de Vlaamse of
Waalse overheid.
Momenteel kunnen aparte poliovaccins zelfs niet meer besteld worden in Wallonië omdat ze geen
lopende overheidsopdracht meer hebben.
Te maken afspraken voor Vlaanderen
Er moet afgesproken worden wie (actortype) deze taak op zich zal nemen voor welke doelgroep :
 Kinderen <6 jaar
 Jongeren >6 jaar <18 jaar
 Volwassenen (+ 18 jaar)
Dit gebeurt best per opvanginitiatief of asielcentrum.
Voor een aantal doelgroepen zijn er reeds regio-overkoepelende afspraken gemaakt (zie bijlage).
De focus ligt op die doelgroepen en vaccins waarvoor nog geen overkoepelende regeling/afspraak is
gemaakt. Met name gaat het dan om:

1

-

-

Doelgroepen:
o Volwassenen
o Kinderen vooral tussen aankomst in asielcentrum en eerste schooldag
Vaccins
o Polio, gezien de dringendheid: voor personen die recent toegekomen zijn uit
Afghanistan en Pakistan.
o Influenza, gezien deze niet gratis ter beschikking gesteld worden door de
Vlaamse overheid
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2. Wie registreert de vaccinatiegegevens van asielzoekers en wanneer
Probleemstelling
Bij binnenkomst hebben de personen nog geen bis-nummer en zit dit zeker nog niet in Vaccinnet.
Er moet dus voor gezorgd worden dat, in afwachting dat de gegevens in Vaccinnet kunnen ingevoerd
worden, de vaccinatiegegevens bijgehouden worden en later – soms enkele maanden later - door
iemand ingevoerd worden.
Te maken afspraken voor Vlaanderen
Er moeten afgesproken worden wie deze taak op zich zal nemen voor welke doelgroep
 Kinderen <6 jaar
 Jongeren >6 jaar <18 jaar
 Volwassenen (+ 18 jaar)
En dit per opvanginitiatief of asielcentrum

Schematisch
Wie

Vaccinatie
Waar

Registratie
Wanneer

initieel

Invoer
Vaccinnet

Volwassenen
Kinderen polio
Kinderen tot 6 jaar
Kinderen 6-18 jaar
Wanneer de registratie niet gebeurt omdat personen nog niet in Vaccinnet zitten, is het belangrijk dat
volgende elementen bijgehouden worden:
Familienaam (of familienamen), voornaam (of voornamen), geboortedatum, vaccinatiedatum,
merknaam vaccin, vaccinator – registratiegegevens. Dit gebeurt best in een Excel-document.
Daarnaast wordt aan de persoon best ook een vaccinatiekaart meegegeven. Deze kunnen bekomen
worden bij het Agentschap Zorg en Gezondheid (aanvragen per e-mail naar vaccins@zorg-engezondheid.be).

Waar kan men terecht met vragen over:
Bevoegdheden


Afdeling preventie van Zorg en Gezondheid,
o Geert Top e-mail : geert.top@zorg-en-gezondheid.be
o Annick Paeps e-mail : annick.paeps@zorg-en-gezondheid.be

Financiering


Vaccins  worden gratis ter beschikking gesteld door de Vlaamse overheid aan de
vaccinatoren zoals dit ook is voor anderen doelgroepen
o Voor het bestellen van de gratis vaccins e-mail : vaccinnet@zorg-en-gezondheid.be



Betaling van de prestaties :

1. medische kosten regeling voor asielzoekers in het algemeen
Fedasil is bevoegd voor de medische kosten van het merendeel van de asielzoekers - zolang
hun asielprocedure lopende is - en meer bepaald voor:
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- alle asielzoekers die in een Fedasil opvangcentrum verblijven
- alle asielzoekers die in een centrum of individuele opvangstructuur verblijven die beheerd
wordt door één van onze opvangpartners.
Dit waren: Rode Kruis Vlaanderen, Croix Rouge Belgique, Vluchtelingenwerk Vlaanderen
& Ciré, Mutualités Socialistes, SOI Gent
Nu zij daar ook een heleboel privé partners bijgekomen: Corsendock/G4S, Bridgestock,
SeniorAssist, Synergie 14... + Caritas
- de asielzoekers die niet in een opvangstructuur verblijven doch op een privé adres, ofwel de
zogenaamde "no shows"
Buiten bovenstaande groepen asielzoekers, verblijft nog ongeveer 25% van de asielzoekers in
de zogeheten 'Lokale Opvang Initiatieven' of LOI. Dit zijn individuele woningen /
appartementen die door alle OCMW's in België beschikbaar worden gesteld voor
asielzoekers.
Voor deze LOI's is Fedasil niet rechtstreeks bevoegd inzake medische kosten. De medische
kosten van asielzoekers die in LOI's verblijven worden - na goedkeuring van sociaal assistent
van het LOI / OCMW - ten laste genomen door de HZIV ( Hulpkas voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering ) via het 'MediPrima' systeem.
Voor wat betreft de terugbetaling, baseert Fedasil zich (grosso modo op een aantal
uitzonderingen na) op de RIZIV nomenclatuur en respecteert ze de max. RIZIV tarieven en
voorwaarden/criteria.
Ook de LOI's / OCMW's / HZIV betalen terug volgens de max. RIZIV tarieven.
2. Ten laste name van medische prestaties in het kader van vaccinatie:
Huisartsconsulten kunnen dus terugbetaald waren aan het normale geconventioneerde RIZIV
tarief in het kader van vaccinatie voor de doelgroep waarvoor Fedasil verantwoordelijk is, of
dus m.a.w. voor meerderjarigen vanaf 18 jaar, en volgens de bestaande vaccinatierichtlijnen
(cfr. update vaccinatie bij asielzoekers, recent opnieuw verspreid).
Het is echter NIET de bedoeling dat aan Fedasil of één van de partners of LOI's nu ook
medische prestaties aangerekend worden voor schoolgaande kinderen.
Vaccinatie van kinderen en minderjarigen was steeds, is en blijft de bevoegdheid van Kind &
Gezin (< 6 jaar) en de CLB's (schoolgaande kinderen van 6 tot 18 jaar).

Medische vragen


Informatie over vaccinaties is te vinden op de website www.zorg-en-

gezondheid.be/vaccinaties




Zie bijlage
indien u geen antwoord vindt op uw vraag op de website of in de bijlage hieronder email: vaccinnet@zorg-en-gezondheid.be

Taken van het Logo






Het Logo staat in voor het samenbrengen van de actoren
Het Logo staat in voor het organiseren van een overleg
Het Logo coördineert de vergadering
Het Logo geeft eventueel de nog niet gekende knelpunten door aan Zorg en Gezondheid
Het Logo brengt na afloop alle lokale actoren op de hoogte van de afspraken die gemaakt
werden zodanig dat iedereen van de lokale actoren weet wat van hem/haar verwacht wordt.

Geen taak van het Logo


Het uitvoeren, organiseren en financieren van de vaccinaties
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Het zijn de vaccinatoren en actoren die samen tot een besluit moeten komen hoe ze
de vaccinatie van de asielzoekers gaan organiseren binnen de Logo-regio, gaan
uitvoeren en registreren

BIJLAGE (aangepast op 26 november 2015 op basis van document van Fedasil)
Door Fedasil werden voorlopig al de volgende afspraken gemaakt met de verschillende
actoren:
1. Vaccinatie tegen polio



Doelgroep: enkel nog voor de asielzoekers uit volgende 2 landen: Afghanistan, Pakistan



Vaccinatieschema:
o volwassenen: 1 rappel Imovax Polio® binnen de 3 maand na aankomst in België
o kinderen en adolescenten (<18 jaar):1 rappel Imovax Polio® binnen de 3 maand na
aankomst in België + vaccinatieschema vervolledigen tot 3 doses in totaal (met interval
van min.1 maand tot 6 maand)

2. Vaccinatie tegen mazelen – bof – rubella




Doelgroep:
o asielzoekers van alle landen van de wereld geboren na 1970 en zonder bewezen
immuniteit (mazelen doorgemaakt op kinderleeftijd of bewijs van volledige vaccinatie)
Vaccinatieschema:
o M-M-R VaxPro®: completeren tot 2 dosissen met interval van min. 4 weken
o NIET: zwangere vrouwen of vrouwen met zwangerschapswens binnen de maand

3. Vaccinatie tegen difterie – tetanus – kinkhoest (DiTePer)


Doelgroep:
o elke volwassen asielzoeker, die geen bewijs heeft van vaccinatie over de laatste 10 jaar
o alle zwangere vrouwen tussen de 24 en 32 weken zwangerschap



Vaccinatieschema:
o Boostrix®: één éénmalige dosis volstaat
o één uitzondering: zwangere vrouwen worden tijdens elke zwangerschap opnieuw
gevaccineerd

4. Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep (influenza)



Doelgroep: de klassieke risicogroepen
o zwangere vrouwen in het tweede of derde trimester van hun zwangerschap
o alle personen vanaf 65 jaar
o alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende
chronische aandoening, van de longen, het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de
nieren, aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), aan neuromusculaire
aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd)
o kinderen tussen 6 maanden en 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan.



Vaccinatieschema
o enkel in de periode midden oktober tot eind november : de aanwezige bovenstaande
risicogroepen (laten) vaccineren
o één éénmalige dosis geïnactiveerd trivalent of geïnactiveerd quadrivalent vaccin tegen
influenza (seizoen 2015 – 2016; generisch voor te schrijven). De betaling van het vaccin
valt onder de medische kostenregeling voor asielzoekers.
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Voorlopige afspraken met Kind en Gezin



Kinderen jonger dan 6 jaar: Kind & Gezin staat in voor de controle en vervolledigen van de
vaccinatiestatus, in overeenstemming met de vaccinatiekalender.
Voor nieuwe opvangstructuren: contact opnemen met Kind & Gezin: graag e-mail naar
Consultatiebureaus@kindengezin.be

Voorlopige afspraken met de Centra voor Leerlingenbegeleiding


Schoolgaande kinderen vanaf 6 jaar en jonger dan 18 jaar: controle vaccinatieschema en evt.
vaccinatie via de schoolgeneeskundige diensten – CLB.
NB: Evt. kan door het asielcentrum een brief meegegeven worden voor de school – ter attentie
van hun respectievelijk CLB - waarin aangegeven wordt dat vaccinaties ontbreken en met de
vraag of de nodige inhaalvaccinaties kunnen gegeven worden in lijn met de bestaande
aanbevelingen.
NB: Indien vaccinatie niet mogelijk is door CLB zal het kind gevaccineerd worden door de
medische dienst / behandelend arts verbonden aan de opvangstructuur.

Voorlopige afspraken met de Vlaamse overheid
De vaccins die gebruikt worden voor de vaccinatie van asielzoekers die toegewezen zijn aan
Vlaanderen kunnen door de vaccinatoren besteld worden via Vaccinnet. Deze vaccins zijn gratis.
De vaccinatie tegen seizoensgebonden griep (influenza) wordt niet gratis aangeboden door de
Vlaamse overheid omdat dit ook niet gratis aangeboden wordt voor de Vlaamse bevolking die behoort
tot de klassieke risicogroepen:
Vlaanderen stelt de seizoensgriepvaccins enkel ter beschikking voor personen die verblijven in een
woonzorgcentrum.
Er is wel een gedeeltelijke terugbetaling van het seizoensgriepvaccin (via het RIZIV) voor
rechthebbenden indien ze behoren tot een van de klassieke risicogroepen.

Voorstel voor afspraken over vaccinatie van asielzoekers door de
Vlaamse vaccinatiekoepel
Op de Vlaamse Vaccinatiekoepel werd voorgesteld om in de mate van het mogelijke volgende
afspraken te volgen:




kinderen jonger dan 6 jaar: zoveel mogelijk via Kind en Gezin
kinderen vanaf 6 jaar en tot 18 jaar: behalve de eventuele extra vaccinatie tegen polio als die
al gegeven is: via de CLB’s in de mate van het mogelijke
volwassenen via huisartsen en lokale initiatieven

Van zodra vaccinatie mogelijk bij eerste medisch contact in WTC-II:
via Fedasil:




vaccinatie met Imovax Polio® voor personen afkomstig uit Afghanistan en Pakistan
aanbieden van M-M-R VaxPro® (MBR-vaccin) aan volwassenen die niet zwanger zijn en
uitleggen niet zwanger te worden in eerste maand
aanbieden van Boostrix® aan zwangere dames als ze meer dan 24 weken zwanger zijn
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alle vaccinatiegegevens bijhouden en een vaccinatiekaart meegeven (met zowel merknaam als
waartegen het vaccin bedoeld is).

Voorlopige afspraken in verband met de registratie van de
uitgevoerde vaccinaties voor asielcentra


Registratie van de toegediende vaccins is uiterst belangrijk, via Vaccinnet waar mogelijk, anders
in een Exceldocument
Verder is het voor de continuïteit en verdere opvolging ook heel belangrijk om een individuele
vaccinatiekaart correct in of aan te vullen en mee te geven aan de asielzoeker in kwestie.
Deze kunnen besteld worden bij de respectievelijke gemeenschap: voor Vlaanderen via www.zorg-engezondheid.be/Ziektes/Vaccinaties/Info-vaccinatoren/Vaccinatiekaarten/ of per e-mail naar
vaccins@zorg-en-gezondheid.be.
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