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Overleg vaccinatie van asielzoekers  

in de regio Logo Zenneland  (arr. Halle-Vilvoorde + Tervuren - Kampenhout) 

01/02/2016 te Halle en 04/02/2016 te Vilvoorde 

 
A. Context 

B. Afspraken 

C. Vragen en signalen aan het Agentschap Zorg & Gezondheid 

D. Overzicht aanwezigen 

 

A. Context 

 

 Aanwezigen op deze overlegtafels waren de vaccinatoren: regionale CLBs, K&G, huisartsen en 

opvanginitiatieven: Fedasil, Rode Kruis, OCMWs en gemeenten. 

 We spreken over asielzoekers: mensen die zich registreren als asielzoeker tot het moment dat 

ze worden erkend.  

 Problematiek, richtlijnen, informatie in de powerpoint en ondersteunende documenten op 

www.logozenneland.be/vaccinatie-asielzoekers.  

 Op de website vind je ook het overzicht van de vaccinaties en de vertalingen en de 

vaccinatieschema's (van de VWVJ) voor kinderen jonger dan 5 jaar, van 6 tot 12 jaar en van 13 

tot 18 jaar. 

 

B. Afspraken 

 
De afspraken hieronder beschreven zijn niet bindend, maar werden door de aanwezigen 

voorgedragen op de overlegtafels. Ze hebben als doel meer duidelijkheid en efficiëntie te brengen. 

Dit kan als ze door iedereen gedragen worden. 

De afspraken betreffen: 

o Vaccinaties: wie vaccineert wie en wanneer? 

o Registraties: wie registreert, hoe en waar? Wie is verantwoordelijk om gegevens door te 

geven? 

 

Voor je de afspraken doorneemt, lees je best eerst de presentatie waarin deze twee 

problematieken en richtlijnen verduidelijkt worden.  

 

BELANGRIJK – COMMUNICATIE VAN 5/02/2016 

 

Tussen het moment van de overlegtafels en het verspreiden van dit verslag, ontvingen we het 

volgende bericht van de overheid: 

 

“Vaccinatie vluchtelingen bij aankomst in België 

De Vlaamse overheid biedt vaccinaties aan iedereen die in Vlaanderen verblijft aan. 

Daarom wordt al geruime tijd gevaccineerd in opvangcentra in Vlaanderen, maar nu zou 

www.logozenneland.be/vaccinatie-asielzoekers
http://logozenneland.be/sites/default/files/domain%20editor/zennelandcm/-%20Overzicht%20Vaccines%20%28toelichting%2C%20verschillende%20talen%29_0.pdf
http://logozenneland.be/sites/default/files/domain%20editor/zennelandcm/-%20inhaalvaccinatieschema%20jonger%20dan%205jaar%20-%20VWVJ.pdf
http://logozenneland.be/sites/default/files/domain%20editor/zennelandcm/-%20inhaalvaccinatieschema%206%20tot%2012%20jaar%20-%20VWVJ.pdf
http://logozenneland.be/sites/default/files/domain%20editor/zennelandcm/-%20inhaalvaccinatieschema%2013%20tot%2018%20jaar%20-%20VWVJ.pdf
http://logozenneland.be/sites/default/files/domain%20editor/zennelandcm/-%20inhaalvaccinatieschema%2013%20tot%2018%20jaar%20-%20VWVJ.pdf
http://logozenneland.be/sites/default/files/domain%20editor/zennelandcm/-%20PPT%20-%20Overleg%20Vaccinatie%20en%20Asielzoekers%20Halle%20%2801feb%29%2C%20Vilvoorde%20%2804feb%29%20-%20Logo%20ZL.pdf
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dat al bij aankomst in België gebeuren. Vaccinatie biedt niet enkel bescherming voor de 

gevaccineerde, maar ook voor zijn omgeving. De ziektekiemen van een ziek persoon 

kunnen zich namelijk verspreiden. 

Vlaams minister Jo Vandeurzen en staatssecretaris Theo Francken tekenden een 

protocolakkoord over de vaccinatie van vluchtelingen en asielzoekers bij aankomst in 

België. Vluchtelingen zullen een vaccinatie krijgen tegen mazelen, bof en rubella en 

tegen tetanus, difterie en kinkhoest. 

Om sneller te kunnen vaccineren zal de toediening vanaf heden gebeuren in WTC-II. Dit 

wil zeggen dat op het moment dat de mensen geregistreerd worden en op tuberculose 

worden gescreend, ook hun vaccinatiestatus zal worden nagegaan en zij indien nodig 

gevaccineerd zullen worden. Hiervoor kunnen de vaccins gebruikt worden die voor het 

vaccinatieprogramma in Vlaanderen beschikbaar zijn. 

De binnenkomende vluchtelingen die in aanmerking komen, zullen systematisch een 

vaccinatie krijgen tegen mazelen, bof en rubella en tegen tetanus, difterie en 

kinkhoest. Voor wie uit Afghanistan of Pakistan afkomstig is, wordt, op advies van 

de Wereldgezondheidsorganisatie, een extra poliovaccinatie voorzien. Op deze 

manier kan door België optimaal bijgedragen worden aan de eliminatiedoelstelling voor 

mazelen in Europa en van uitroeiing van polio wereldwijd.” 

 

Wat betekent dit?  

Dit wil zeggen dat de de (onderstaande) afspraken van ons LOGO-overleg van beperkte duur zijn. 
Het protocolakkoord werd vrijdag 5 februari 2016 getekend door Theo Francken en er werd voor 
geopteerd om dit ook vrijdag al aan te kondigen ter gelegenheid van het Valentijn 
Vaccinatiesymposium.  

Vanaf maandag 8 februari 2016 kunnen asielcentra de vaccins bestellen. Eer de vaccins er zijn en de 

centra georganiseerd zijn om de vaccins toe te dienen, zullen we waarschijnlijk midden februari 

zijn, voor ze effectief kunnen starten met vaccinaties. Tot de instroom aan mensen gevaccineerd is, 

kunnen lokale afspraken doorlopen.  

 

Dit betekent ook dat registratie en een efficiënte doorgeven ervan van nog groter belang is. Gelieve 

daarom deze afspraken zoveel mogelijk te verspreiden naar collega’s en andere belanghebbenden. 

 

NUTTIGE TIPS 

 

- Laat de mensen foto’s nemen (met hun smartphone) van hun medische documenten. Zo 

verkleint de kans dat deze vergeten of verloren raken. 

- Kies waar mogelijk voor een vrouw of meisje als tolk, dit vergroot de toegankelijkheid naar de 

moeders.  

- Voor TBC bestaan er richtlijnen die je op de website vindt. 
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1. AFSPRAKEN VACCINATIE: KINDEREN, < 6 JAAR. 

ASIELCENTRA 

 

Afspraken vaccinatie:  

Kinderen van asielzoekers, jonger dan 6 jaar, worden allemaal – in de mate van het mogelijke - 

door Kind & Gezin gevaccineerd. Zowel niet schoolgaande als schoolgaande kinderen. 

 

In verband met reguliere en noodopvang wordt aangeraden om in beide gevallen de kinderen ter 

plaatse in de centra te vaccineren en daarvoor vaccinatiemomenten in groep te organiseren: 

afspraken daaromtrent zijn plaatselijk te maken tussen opvangcentra en Kind & Gezin. 

 

Polio (enkel voor Pakistan/Afghanistan) wordt zo veel als mogelijk in de Asielcentra uitgevoerd. 

Maar er is geen garantie! Controle voor vaccinatie polio blijft dus voor deze selecte groep nodig. 

 

Afspraken registratie: 

Kind & Gezin registreert vaccinatiegegevens op MiraVacc. Dat kan ook zonder BIS-nummer. 

Eenmaal er een bisnummer is, wordt dit gesynchroniseerd met Vaccinnet. 

 Kinderen < 6 jaar met bisnummer: registratie MiraVacc of Vaccinnet 

 Kinderen < 6 jaar zonder bisnummer: registratie MiraVacc 

In geval van twijfel: Kind & Gezin contacteren via 078/150 100 (tussen 8u en 20u) 

 

 

2. AFSPRAKEN VACCINATIE: KINDEREN, < 6 JAAR. 

LOI – OCMW/GEMEENTEN 

 

Afspraken vaccinatie:  

Kinderen van asielzoekers, jonger dan 6 jaar, worden allemaal – in de mate van het mogelijke – 

door Kind & Gezin gevaccineerd. Zowel niet schoolgaande als schoolgaande kinderen. 

 

Het LOI vult een document in waarin de algemene gegevens en de voorgeschiedenis aan vaccinaties 

van kinderen van asielzoekers, jonger dan 6 jaar worden beschreven (zie ook op de website, 

document: communicatie LOI naar Kind & Gezin) en maakt dit over aan Kind & Gezin. 

Mogelijke manieren van invullen: 

- Intakegesprek met de ouders. Zij zijn op de hoogte en geven informatie door. 

- Overname uit medisch dossier van vorige opvang. 

- Vermelding: “Geen intakegesprek vaccinaties gehad” 

- Vermelding: “Intakegesprek vaccinaties gehad, geen informatie beschikbaar” 

 

 

Afspraken registratie: 

Kind & Gezin registreert vaccinatiegegevens op MiraVacc. Dat kan ook zonder BIS-nummer. 

Eenmaal er een bisnummer is, wordt dit gesynchroniseerd met Vaccinnet. 

 Kinderen < 6 jaar met bisnummer: registratie MiraVacc of Vaccinnet 

 Kinderen < 6 jaar zonder bisnummer: registratie MiraVacc 

In geval van twijfel: Kind & Gezin contacteren via 078/150 100 (tussen 8u en 20u) 

 

Bij vaccinatie van verschillende kinderen samen, waarbij toch oudere kinderen zitten, brengt Kind 

& Gezin het CLB op de hoogte.  

http://logozenneland.be/sites/default/files/domain%20editor/zennelandcm/Opvragen%20vaccinatieschema_K%26G.docx
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Indien huisartsen en ziekenhuizen kinderen van asielzoekers, jonger dan 6 jaar, toch vaccineren 

(wat uiteraard kan) wordt hen gevraagd vaccinatiegegevens in te geven in Vaccinnet en de 

vaccinatiegegevens van kinderen ZONDER BIS-nummer door te geven aan Kind & Gezin, zodat die 

gegevens centraal bewaard worden.  

 

Een vaccinatiekaart wordt meegegeven aan de ouders/gevaccineerde, en indien mogelijk ook een 

foto van de kaart op Smartphone te bewaren. Vaccinatiekaarten kunnen aangevraagd worden bij 

vaccinnet@zorg-en-gezondheid.be. 

 

 

3. AFSPRAKEN VACCINATIE: KINDEREN, > 6 JAAR < 18 JAAR. 

ASIELCENTRA 

 

Afspraken vaccinatie:  

Kinderen van asielzoekers, ouder dan 6 jaar en jonger dan 18 jaar, worden allemaal – in de mate 

van het mogelijke - door CLB gevaccineerd.  

 

Verblijven zijn vaak tijdelijk, maar dit mag geen reden zijn om inhaalvaccinaties niet op te starten. 

Het eerste CLB dat gecontacteerd wordt, neemt de vaccinaties op zich. 

 

Zowel bij reguliere als noodopvang wordt aangeraden om de kinderen ter plaatse in de centra te 

vaccineren en daarvoor vaccinatiemomenten in groep te organiseren. CLB’s zijn bereid hierover 

plaatselijk afspraken te maken met de opvangcentra.  

 

Polio (enkel voor Pakistan/Afghanistan) wordt zo veel als mogelijk in de Asielcentra uitgevoerd. 

Maar er is geen garantie, gezien nog niet elke opvang voorzien is van een voldoende uitgebouwde 

medische equipe! Controle voor vaccinatie tegen polio blijft dus voor deze selecte groep nodig. 

 

 

Afspraken registratie: 

CLB registreert vaccinatiegegevens op Vaccinnet. Dat gaat enkel voor kinderen van asielzoekers, 

ouder dan 6 jaar en jonger dan 18 jaar mét een BIS-nummer. 

 

Wanneer registratie in Vaccinnet niet mogelijk is: 

In uitzonderlijke gevallen worden de vaccinatiegegevens bewaard in een apart document (zie ook 

op de website: TABEL: registratie gevaccineerde personen). 

 Iemand heeft nog geen BIS-nummer. 

 Iemand heeft een BIS-nummer, maar de synchronisatie met Vaccinnet is nog niet gebeurd, 

waardoor je de persoon op zijn BIS-nummer niet kan terugvinden. In dat geval noteer je wél 

het dossiernummer of OV-nummer mee in de registratietabel. 

 

Waarom een apart document? 

 Geen registratiegegevens laten verloren gaan zolang registratie in Vaccinnet onmogelijk is. 

Dit is dus een tijdelijke oplossing.  

 Zo hou je de gegevens bij en kan je die later in Vaccinnet updaten. 

 Zo hou je de gegevens bij en kan je die in een medisch dossier doorgeven aan het eventuele 

volgende CLB. 

 

mailto:vaccinnet@zorg-en-gezondheid.be?subject=Aanvraag%20vaccinatiekaarten
http://logozenneland.be/sites/default/files/domain%20editor/zennelandcm/TABEL%20Registratie%20van%20vaccinatie%20asielzoekers%20v08022016.docx
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Een vaccinatiekaart wordt meegegeven aan de ouders/gevaccineerde, en indien mogelijk ook een 

foto van de kaart op Smartphone te bewaren. Vaccinatiekaarten kunnen aangevraagd worden bij 

vaccinnet@zorg-en-gezondheid.be. 

 

CLB’s streven ernaar de dossiers zo vlot mogelijk, netoverschrijdend, aan elkaar te communiceren.  

 

 

4. AFSPRAKEN VACCINATIE: KINDEREN, > 6 JAAR < 18 JAAR. 

LOI – OCMW/GEMEENTEN 

 

Afspraken vaccinatie:  

LOI vult een document in waarin de algemene gegevens van het kind en de voorgeschiedenis aan 

vaccinaties van kinderen van asielzoekers, ouder dan 6 jaar en jonger dan 18 jaar worden 

beschreven (zie ook op de website: Communicatie LOI naar CLB’s) en maakt dit over aan het CLB. 

Gemeenten zullen een lijst ontvangen welke CLB’s welke scholen begeleiden (zie ook op de 

website: Lijst CLB’s) 

Mogelijke manieren van invullen: 

- Intakegesprek met de ouders. Zij zijn op de hoogte en geven informatie door. 

- Overname uit medisch dossier van vorige opvang. 

- Vermelding: “Geen intakegesprek vaccinaties gehad” 

- Vermelding: “Intake gesprek vaccinaties gehad, geen informatie beschikbaar” 

 

Schoolgaande kinderen van asielzoekers, ouder dan 6 jaar en jonger dan 18 jaar, worden 

allemaal – in de mate van het mogelijke - door CLB gevaccineerd. Mogelijk kunnen er in 

samenspraak met LOI en CLB’s vaccinatiemomenten worden georganiseerd (op het CLB).  

 

Verblijven kunnen tijdelijk zijn, maar dit mag geen reden zijn om niet te vaccineren. Het eerste 

CLB dat gecontacteerd wordt, neemt de vaccinaties op zich. 

 

Niet-schoolgaande kinderen van asielzoekers, ouder dan 6 jaar en jonger dan 18 jaar: 

- Voor kinderen die in lokaal jeugdopvanginitiatief terechtkomen (bv. Schoolopvang 

georganiseerd door vrijwilligers) wordt aangeraden de kinderen te vaccineren via 

vaccinatiemomenten in groep: afspraken daaromtrent zijn plaatselijk te maken met de CLB’s. 

- Doorverwijzing naar een huisarts die kan registreren in Vaccinnet én een vaccinatiekaart 

meegeeft.  

 

 

Afspraken registratie: 

CLB registreert vaccinatiegegevens op Vaccinnet. Dat kan voor kinderen van asielzoekers, ouder 

dan 6 jaar en jonger dan 18 jaar mét een BIS-nummer. 

 

Wanneer registratie in Vaccinnet niet mogelijk is: 

In uitzonderlijke gevallen worden de vaccinatiegegevens bewaard in een apart document (zie ook 

op de website: TABEL: registratie gevaccineerde personen). 

 Iemand heeft nog geen BIS-nummer. 

 Iemand heeft een BIS-nummer, maar de synchronisatie met Vaccinnet is nog niet gebeurd, 

waardoor je de persoon op zijn BIS-nummer niet kan terugvinden. In dat geval noteer je wél 

het dossiernummer of OV-nummer. 

Waarom een apart document? 

 Geen registratiegegevens laten verloren gaan zolang registratie in Vaccinnet onmogelijk is. 

Dit is dus een tijdelijke oplossing.  

mailto:vaccinnet@zorg-en-gezondheid.be?subject=Aanvraag%20vaccinatiekaarten
http://logozenneland.be/sites/default/files/domain%20editor/zennelandcm/Opvragen%20vaccinatieschema_CLB.docx
http://logozenneland.be/sites/default/files/domain%20editor/zennelandcm/asielzoekers/gemeenten-scholen%20en%20clb%20februari%202016.pdf
http://logozenneland.be/sites/default/files/domain%20editor/zennelandcm/TABEL%20Registratie%20van%20vaccinatie%20asielzoekers%20v08022016.docx
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 Zo hou je de gegevens bij en kan je die later in Vaccinnet updaten. 

 Zo hou je de gegevens bij en kan je die in een medisch dossier doorgeven aan het eventuele 

volgende CLB. 

 

Een vaccinatiekaart wordt meegegeven aan de ouders/gevaccineerde, en indien mogelijk ook een 

foto van de kaart op Smartphone te bewaren. Vaccinatiekaarten kunnen aangevraagd worden bij 

vaccinnet@zorg-en-gezondheid.be. 

 

Huisartsen en ziekenhuizen worden gevraagd vaccinatiegegevens van kinderen van asielzoekers, 

ouder dan 6 jaar en jonger dan 18 jaar, in te geven in Vaccinnet en de vaccinatiegegevens van 

kinderen ZONDER BIS-nummer door te geven aan CLB, zodat die gegevens centraal bewaard 

worden. (zie ook op de website: Lijst CLB’s) 

 

CLB zal geregeld de scholen eraan herinneren om hen tijdig op de hoogte te brengen van 

nieuwkomers. CLB’s streven ernaar de dossiers zo vlot mogelijk, netoverschrijdend, aan elkaar te 

communiceren.  

 

 

5. AFSPRAKEN VACCINATIE: VOLWASSENEN  

ASIELCENTRA 

 

Afspraken vaccinatie:  

Volwassen asielzoekers, ouder dan 18 jaar, worden allemaal – in de mate van het mogelijke - door 

een huisarts of één van de artsen met vaste consultatie in het asielcentrum gevaccineerd.  

 

Polio (enkel voor Pakistan/Afghanistan) wordt zo veel als mogelijk al in de Asielcentra uitgevoerd. 

Maar er is geen garantie, gezien nog niet alle centra op volledige equipe werken! Controle voor 

vaccinatie polio blijft dus voor deze selecte groep nodig. 

 

 

Afspraken registratie: 

De huisarts registreert vaccinatiegegevens op Vaccinnet. Dat gaat enkel voor asielzoekers mét een 

BIS-nummer. 

 

Wanneer registratie in Vaccinnet niet mogelijk is: 

In uitzonderlijke gevallen worden de vaccinatiegegevens bewaard in een apart document (zie ook 

op de website: TABEL: registratie gevaccineerde personen). 

 Iemand heeft nog geen BIS-nummer. 

 Iemand heeft een BIS-nummer, maar de synchronisatie met Vaccinnet is nog niet gebeurd, 

waardoor je de persoon op zijn BIS-nummer niet kan terugvinden. In dat geval noteer je 

trouwens wél het dossiernummer of OV-nummer. 

Waarom een apart document? 

 Geen registratiegegevens laten verloren gaan zolang registratie in Vaccinnet onmogelijk is. 

Dit is dus een tijdelijke oplossing.  

 Zo hou je de gegevens bij en kan je die later in Vaccinnet updaten. 

 Zo hou je de gegevens bij en kan je die in een medisch dossier doorgeven aan de eventuele 

volgende huisarts. 

 

mailto:vaccinnet@zorg-en-gezondheid.be?subject=Aanvraag%20vaccinatiekaarten
http://logozenneland.be/sites/default/files/domain%20editor/zennelandcm/TABEL%20Registratie%20van%20vaccinatie%20asielzoekers%20v08022016.docx
http://logozenneland.be/sites/default/files/domain%20editor/zennelandcm/TABEL%20Registratie%20van%20vaccinatie%20asielzoekers%20v08022016.docx
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Een vaccinatiekaart wordt meegegeven aan de ouders/gevaccineerde, en wanneer mogelijk ook een 

foto van de kaart op Smartphone te bewaren. Vaccinatiekaarten kunnen aangevraagd worden bij 

vaccinnet@zorg-en-gezondheid.be. 

 

 

6. AFSPRAKEN VACCINATIE: VOLWASSENEN 

LOI – OCMW/GEMEENTEN 

 

Afspraken vaccinatie:  

Volwassen asielzoekers, ouder dan 18 jaar, worden allemaal – in de mate van het mogelijke - door 

een huisarts gevaccineerd.  

 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen toedienen van een vaccinatie en toedienen van generieke 

zorg. Voor dit laatste moet de keuzevrijheid van de patiënt bewaard blijven, en kan de gemeente 

doorverwijzen naar de lijst van artsen in de gemeente. 

 

Voor het zetten van inhaalvaccinaties kunnen de LOI’s een maandelijks vaccinatiemoment 

organiseren in onderlinge afstemming met de lokale huisartsenkring of met de huisartsen van de 

gemeente. Men kan dan op één specifieke plaats vaccinatiemomenten organiseren waar het LOI met 

de mensen die ze opvangen naartoe kan komen. De organisatie gebeurt lokaal, in onderlinge 

afstemming tussen het LOI (eventueel van verschillende gemeenten) en de Huisartsenkring of 

huisartsen uit de regio (maandelijkse of tweemaandelijkse vaccinatiemomenten bleken een 

haalbaar voorstel, maar moet lokaal afgetoetst worden). 

 

 

Afspraken registratie: 

De huisarts registreert vaccinatiegegevens op Vaccinnet. Dat kan enkel voor asielzoekers mét een 

BIS-nummer. Mensen die bij een LOI terecht komen, hebben dit in de meeste gevallen, dus qua 

registratie worden weinig problemen verwacht. 

 

Wanneer registratie in Vaccinnet niet mogelijk is: 

In uitzonderlijke gevallen worden de vaccinatiegegevens bewaard in een apart document (zie ook 

op de website: TABEL: registratie gevaccineerde personen). 

 Iemand heeft nog geen BIS-nummer. 

 Iemand heeft een BIS-nummer, maar de synchronisatie met Vaccinnet is nog niet gebeurd, 

waardoor je de persoon op zijn BIS-nummer niet kan terugvinden. In dat geval noteer je 

trouwens wél het dossiernummer of OV-nummer. 

Waarom een apart document? 

 Geen registratiegegevens laten verloren gaan zolang registratie in Vaccinnet onmogelijk is. 

Dit is dus een tijdelijke oplossing.  

 Zo hou je de gegevens bij en kan je die later in Vaccinnet updaten. 

 Zo hou je de gegevens bij en kan je die in een medisch dossier doorgeven aan de eventuele 

volgende huisarts. 

 

Een vaccinatiekaart wordt meegegeven aan de ouders/gevaccineerde, en wanneer mogelijk ook een 

foto van de kaart op Smartphone te bewaren. Vaccinatiekaarten kunnen aangevraagd worden bij 

vaccinnet@zorg-en-gezondheid.be. 

 

  

mailto:vaccinnet@zorg-en-gezondheid.be?subject=Aanvraag%20vaccinatiekaarten
http://logozenneland.be/sites/default/files/domain%20editor/zennelandcm/TABEL%20Registratie%20van%20vaccinatie%20asielzoekers%20v08022016.docx
mailto:vaccinnet@zorg-en-gezondheid.be?subject=Aanvraag%20vaccinatiekaarten
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C. Vragen en signalen aan het Agentschap Zorg & Gezondheid 

 

 Er is dringend nood aan vertalingen van verschillende documenten zoals toestemmingsbrieven, 

uitleg vaccinaties... Hoe sneller deze beschikbaar zijn, hoe beter met de mensen kan worden 

gecommuniceerd.  

o Opmerking bij vertalingen: voor mensen uit Afghanistan wordt ervan uit gegaan dat 

deze Farsi begrijpen. Dit is echter niet steeds het geval: Dari of Pashto liggen niet 

altijd dicht tegen Farsi aan. 

 

 Er is nood aan afstemming van de communicatie en registratie tussen de Franstalige en 

Vlaamse gemeenschap. In deze regio die grenst aan de taalgrens en de grens van het Brussels 

Hoofdstedelijk gewest bewegen mensen zich over deze grenzen. Dat er geen afstemming is van 

de vaccinatiesystemen, en zelfs welke vaccins gezet moeten worden brengt veel 

onduidelijkheid en onzekerheid over wat moet gebeuren.  

 

 Er werd gevraagd of het Vaccinnetsysteem niet kan aangepast worden (ook voor de toekomst). 

Bij een eventuele update van het Vaccinnetsysteem zou een voorlopige registratie in 

Vaccinnet, die dan kan bevestigd worden eenmaal iemand een BIS-nummer heeft, heel wat 

tussenstappen kunnen vermijden.  

 

 Algemeen valt op dat de Lokale Opvanginitiatieven een heel centrale rol spelen in het contact 

met de asielzoekers. Dit verdient veel respect voor deze mensen. De draagkracht en wil is 

groot, maar moet blijvend realistisch worden ingeschat.  

 

 Er werd ook vermeld dat organisaties op macroniveau duidelijke afspraken/documenten zouden 

moeten maken, zodat mensen op het terrein sneller duidelijkheid krijgen over procedures en 

communicatiecascades, en zich zo kunnen bezighouden met hun kerntaak. Dit gaat over 

afspraken en afstemming tussen Rode Kruis, Fedasil, Agentschap Zorg & Gezondheid, 

Agentschap Onderwijs (bv signaalfunctie naar scholen om pro-actiever te zijn in de opvolging 

van vaccinaties asielzoekers) 

 

 Er is een verplichting om poliovaccinaties aan te geven aan de gemeenten. Indien dat niet 

gebeurt bij inwijkelingen of Vlamingen in normale situaties, stuurt de gemeente een 

herinnering. Welke rol moeten de gemeenten in het asielzoekersverhaal en in de context van 

vaccinaties spelen? 

 

 Wat met mensen met dezelfde naam en geboortedatum, zonder BIS-nummer? Hoe maken we 

het onderscheid? 

 

 ALLE vaccinatoren zouden moeten gemotiveerd en ondersteund worden om consistent en met 

regelmaat Vaccinnet te gebruiken als registratiesysteem. 

 

 De aanwezigheid van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid op het lokaal overleg zou een 

meerwaarde geweest zijn om dingen te verduidelijken of te bevestigen.  
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D. Deelnemers 

 

01/02/2016 - Halle 

Aanwezig: 

Anne Boeykens (OCMW Ternat), Alizée Debruyne (OCMW Drogenbos), Kelly Vanvolsem (OCMW St.- 

Pieters-Leeuw/LOI), Sabrina De Meuter (OCMW Liedekerke), Gwen Van Hassel (OCMW Liedekerke), 

Devillé Inge (OCMW St.-Genesius-Rode/LOI), Inge Bracke (OCMW Pepingen), Els Metens (OCMW 

Galmaarden), Machteld De Kegel (OCMW Lennik/LOI), Griet Doolaege (OCMW Affligem), Marina 

Borian (OCMW Opwijk), Sophie Dero (OCMW Halle), Jille Vanderheyden (OCMW Pepingen), Lieve De 

Brauw (K&G), Elke Van Roy (K&G), Karina Vanvooren (CLB NW-Brabant), Hilde Vanderheyden (VCLB 

Halle),  Ann Blyweert (VCLB Asse), Liesbeth Devreker (huisartsenkring Halle en omgeving), Cecilia 

Vansintjan (huisarts opvangcentrum Rode Kruis Alsemberg), Jan Geysens (Psych ZH St. Alexius), Dr. 

Johan Luyckfasseel (arts, voorzitter Logo Zenneland), Pauline Bekaert (Fedasil), Katrien 

Debrackeleer (K&G), Gratia De Nayer (CLB VGC), Veronique Gilbert (VCLB Ninove), Monique Aerts ( 

VCLB Pieter-Breughel), Dr. Vandenplas Guy, Jock Vanhoucke (OCMW St-Genesius-Rode), Dieter 

Deplancke (Logo Zenneland), Ellen Van der Bauwede (Logo Zenneland), Natalie Verhelle (Logo 

Zenneland). 

 

Verontschuldigd:  

Freya Segers (OCMW Roosdaal), Koen De Wolf (OCMW Ternat), Hilde Welvis (CLB VGC), Eva Michiels 

(CLB VGC), Ineke Geerts (VCLB Ninove). 

 

04/02/2016 - Vilvoorde 

Aanwezig: 

Elke De Coninck (OCMW Machelen), Letist Ria (gemeentebestuur Zaventem), Maes Ann (gemeente 

Zaventem), Karen Piot (OCMW Wezembeek-Oppem), Van der Vorst Barbara (OCMW Asse), Reyntjens 

Nicky (OCMW Asse), Hermans Katleen (OCMW Wemmel), Parmentier Bart (OCMW Kraainem), 

Nolmans Pieter (Stad Vilvoorde), De Koster Nathalie (OCMW Dilbeek), Straetmans Dorien (OCMW 

Dilbeek), Bekaert Pauline (Fedasil), De Blende Karin (K&G), Debelle Catherine (CLB GO Brussel), 

Morissens Caroline (CLB VGC), Coenen Fabienne (CLB VGC), Vandenbossche Inge (CLB GO Vilvoorde), 

Verhaegen Lut (VCLB Leuven), Heeren Nicole (CLB NW-Brabant), Scheers Greet (CLB NW-Brabant), 

Blyweert Ann (VCLB Asse), De Cnijf Hilde (Rode Kruis Vlaanderen opvangcentrum Vilvoorde), Adelia 

Gieskes (Rode Kruis Vlaanderen opvangcentrum Vilvoorde), Dr. Johan Brusseleers (Zaventemse 

huisarstenkring), Robberechts Joris (WGC De Vaart Vilvoorde), Dr. Masoud (WGC De Vaart 

Vilvoorde), Dr. Johan Luyckfasseel (art en voorzitter logo Zenneland), Tuts Lut (VCLB Leuven), Van 

Buggenhout Griet (OCMW Kapelle-O/D-Bos), Myriam Reniers (LOI/OCMW Vilvoorde), Nick 

Vandevenne (Fedasil), Margot Hoefnagels (VCLB), Peggy Van Ransbeeck (gemeente Londerzeel), 

Heidi Van Grimbergen (gemeente Londerzeel),  Dieter Deplancke (Logo Zenneland), Ellen Van der 

Bauwede (Logo Zenneland), Natalie Verhelle (Logo Zenneland). 

 

Verontschuldigd: 

De Nil Kim (OCMW Asse), Kristien Van Vaerenbergh (OLV Aalst) 

 


