Griep- en pneumokokkenvaccinatie in tijden van COVID-19: een
gefaseerde aanpak
Vaccinatie tegen de seizoensgebonden griep is dit najaar uitermate belangrijk. Elke hospitalisatie gelinkt aan influenza
die vermeden kan worden, spaart een bed uit voor een mogelijke COVID-19 patiënt. Het Federaal Agentschap voor
Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) publiceerde een gefaseerd vaccinatieplan als richtlijn voor alle
betrokken partijen: producenten, groothandelaars en groothandelaars-verdelers, huisartsen, specialisten en
bedrijfsartsen, en apothekers en ziekenhuisapothekers.

Gefaseerd vaccinatieplan

De doelgroepen zoals bepaald door de
Hoge Gezondheidsraad
Categorie A:
• Groep 1: personen met een risico op
complicaties (zwangere vrouwen,
chronisch zieken met leeftijd > 6
maanden, personen met leeftijd > 65
jaar, personen die verblijven in een
instelling, kinderen > 6 maanden onder
langdurige aspirinetherapie)
• Groep 2: personen werkzaam in de
gezondheidssector
• Groep 3: personen die onder hetzelfde
dak wonen als groep 1 of kinderen
jonger dan 6 maanden.
Categorie B: alle personen tussen 50 en 65
jaar
Meer info raadpleegbaar in advies nr. 9581
van de HGR, mei 2020.

15 november 2020
Voor 15 november:
aanbevolen om enkel
risicopatiënten te
vaccineren

Na 15 november:
vaccinatie mogelijk
van zowel risico- als
niet-risicopatiënten

Aanbeveling om een gefaseerd plan te volgen in de
eerstelijnsgezondheidszorg, het ziekenhuis, alsook
voor bedrijfsgeneeskundige vaccinatie, in sportclubs,
… e.d.m.!
Handig om te weten:
-

-

Artsen maken tussen 15 september en 15
november voorschriften voor risicopatiënten,
bij voorkeur op stofnaam.
Aflevering in de apotheek vanaf 1 oktober.
Ideale moment voor vaccinatie: tussen 15
oktober en 15 december.
Vermelding van ‘Derdebetalersregeling van
toepassing’ op het voorschrift geeft aan dat de
patiënt een risicopatiënt is.

Het FAGG, het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en alle betrokkenen (producenten, groothandelaars en
groothandelaars-verdelers, huisartsen, specialisten en bedrijfsartsen, en apothekers en ziekenhuisapothekers)
engageerden zich om deze richtlijn aan te bevelen en op te volgen. Ook alle andere eerstelijnszorg- en
welzijnsverleners worden opgeroepen om deze aanbevelingen mee te ondersteunen.
Op verschillende niveaus zullen evaluaties uitgevoerd worden om de situatie in praktijk in te schatten en waar nodig
tijdig bij te sturen. Samenwerking tussen de zorgverleners en communicatie over de fasering naar de risicopatiënten
en niet-risicopatiënten wordt essentieel om deze campagne te ondersteunen.
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