
Voluit vaccineren! Seizoenscampagne 2018-2019 
 

Het startschot is gegeven! De vaccinatiecampagne is begonnen. Het materiaal ontving je eerder deze maand via de Korte 

Berichten. Maar werk je er al actief mee in jouw apotheek? Wist je dat september dé periode bij uitstek is om alles op alles 

te zetten voor de vaccinatiecampagne? 

 

De recto verso folders van griep en pneumokokken zijn inderdaad dezelfde als vorig jaar. Er is opnieuw 

een reservatiekaartje aanwezig, mét handig afscheurstrookje dat door de patiënt ingevuld en onmiddel-

lijk afgegeven kan worden. Twee voor de prijs van één: informatie en reservatie op dezelfde flyer. Nog 

even voor alle duidelijkheid: er wordt geen gebruik gemaakt van een sensibilisatiecode (CNK-code).  

 

 

 

 

 

 

DOELGERICHT 

De doelgroepen zijn bekend en staan mooi opgelijst op de folder. Zet vooral in op risicogroepen, met specifieke aandacht 

voor longpatiënten en patiënten tussen 50 en 65 jaar met comorbiditeit. Schenk bij longpatiënten ook extra aandacht aan 

de pneumokokkenvaccinatie. Verlies bij deze laatste de therapietrouw niet uit het oog. De apo-

theeksoftware helpt je daarbij en geeft via pop-ups aan wie tot de risicogroep behoort.  
 

VOORBEELDFUNCTIE 

Bespreek met je collega’s op welke manier de patiënten aangesproken zullen worden. Zorg er-

voor dat iedereen zeker een folder meekrijgt. Geef als zorgverlener het goede voorbeeld en laat 

je tijdig vaccineren, bij voorkeur in de eerste helft van oktober. 

 

NAJAARSOFFENSIEF 

Naar goede gewoonte zal de seizoensvaccinatie je dit najaar niet loslaten. Samen met jouw beroepsvereniging gaan we 

voor een nog hogere vaccinatiegraad. De positieve cijfers van de laatste jaren bewijzen alvast dat zulke campagnes  

werken.  

Ben je op de hoogte van de veranderingen in griepvaccins? Volg de e-learning rond seizoens-

vaccinatie wanneer het jou past. Deze e-learning is vanaf het einde van september  

beschikbaar op de website van IPSA. Het is een interactieve sessie waarbij je zelf in actie moet 

schieten, met op het einde een test over griep, pneumokokken en multidisciplinaire samenwer-

king.  Accreditatie werd aangevraagd.  

 

Ook dit jaar lanceren we sensibiliseringsfilmpjes. Deze zijn te zien op IPSA lessen en activiteiten van je lokale  

beroepsvereniging: filmpjes en interviews die je nóg extra motiveren om actief mee te werken aan de campagne.  

  Wat mag je maandelijks nog verwachten? VAN nieuwsbrieven, tariferingrapport met benchmark … 

Stockbreuk?  

Nu al door de voorraad folders heen? Via de lokale beroepsvereniging kunnen 

ze nog massaal (en gratis) worden aangevraagd zolang de voorraad strekt.  

Liever folders in het Frans? Ook deze kan je aanvragen.  
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