
Na de succesvolle campagne van vorig jaar zet het Vlaams Apothekersnetwerk dit jaar opnieuw in op  

griep- én pneumokokkenvaccinatie. De vaccinatiegraad ligt immers nog steeds te laag, vooral bij mensen 

jonger dan 65 jaar. De risicodoelgroepen voor beide infecties overlappen elkaar, dus kan je best in één keer 

voor vaccinatie tegen beide infecties sensibiliseren.   

 

Als apotheker heb je veel contacten, met veel verschillende patiënten. Je kent je patiënten goed en er is in 

veel gevallen een goede vertrouwensrelatie. Je bent dus perfect geplaatst om hen te sensibiliseren om zich 

te laten vaccineren. VAN ondersteunt je hierbij graag. 
 

WAT MAG JE VERWACHTEN?  

 Vanaf 13 september kan je een e-learning volgen over ‘seizoensvaccinatie’. Deze e-learning gaat zowel over 

influenza als pneumokokkeninfecties. Lees er meer over in de nieuwsbrief van 15  september. 

 Met de Korte Berichten van 1/09/2017 ontvang je ook materiaal voor in je apotheek: 50 patiëntenfolders en 

een speciale button  “Ik ben gevaccineerd, jij ook?”.  

 Op de folders lees je op de ene kant over het belang van griepvaccinatie en op de ommezijde over het belang 

van pneumokokkenvaccinatie. De folder kan ook als reservatiebriefje voor een vaccin dienen. Gebruik daar-

voor het voorziene afscheurstrookje. Zo wordt je patiënt aangespoord om zijn huisarts te spreken over         

vaccinatie. 

 NIEUW: De Vlaamse overheid wil dit jaar de nadruk leggen op vaccinatie van alle zorgverstrekkers die met 

de patiënt in contact komen, niet alleen ter bescherming van de zorgverstrekker zelf, maar ook vooral ter 

bescherming van de patiënt met wie zij in contact komen. Dit geldt ook voor apothekers en farmaceutisch 

technisch assistenten. Omdat we als Vlaamse apothekers het voortouw willen nemen, vragen we je om     

jezelf en je medewerkers te laten vaccineren vóór 15/10/2017. Op die dag verspreidt VAN het persbericht 

‘De Vlaamse apothekers nemen het voortouw in de vaccinatiecampagne van de Vlaamse overheid: zij zijn al-

len al gevaccineerd!’. VAN vraagt je medewerking hiervoor! Zorg dat we dit persbericht terecht kunnen ver-

sturen!   

 Zodra je gevaccineerd bent, kan je ook de speciale button ‘Ik ben gevaccineerd, jij ook?’ dragen, die het ge-

sprek over griep- en pneumokokkenvaccinatie in de apotheek mee op gang kan brengen.   

 

 

op vaccinatie. Voor het pneumokokkenverhaal kan u specifiek de achterkant van de scheurfol-

der gebruiken die massaal verspreid werd onder alle apotheken. U kan deze folders nog 

steeds bijbestellen via uw lokale  

beroepsvereniging.  
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 Pneumokokkenvaccinatie kan het hele jaar door, maar omdat de doelgroep grotendeels overlapt met de 

doelgroep voor griepvaccinatie, is het opportuun om beide vaccins in één keer aan te bieden. Een overzicht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Je hoeft bovendien het werk niet alleen te doen! Je softwarepakket ondersteunt je via een pop-up. 

 Je zal ook regelmatig nog nieuws, tips en een stand van zaken over de seizoensvaccinatie ontvangen. Je her-

kent het artikel in de VAN-nieuwsbrief meteen aan het nieuwe logo dat overeenkomt met de buttons.  

 Tot slot nodigen we zeker uit om de vaccinatiefilmpjes te bekijken. Zij kunnen je zeker inspireren over de 

aanpak in jouw apotheek. Meer info over de filmpjes in de nieuwsbrief van 15 september. 

 

VAN wenst je alvast veel succes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan: 

   

Heb je meer folders en meer buttons nodig? Dat kan! Bestel ze via: info@baf.be. 

Doelgroep griepvaccinatie: 

 Volwassenen ouder dan 50 jaar 

 Zwangere vrouwen (2de of 3de trimster) 

 Iedereen ouder dan zes maanden die lijdt aan een hart

-, long,-, lever-, nier-, of spieraandoening of diabetes 

 Mensen met verminderde weerstand 

 Alle personen opgenomen in een woonzorgcentrum of 

ziekenhuis 

 Iedereen die samenwoont met een van bovenge-

noemde risicopersonen of zorgt voor kinderen jonger 

dan zes maanden. 

Doelgroep pneumokokkenvaccinatie: 

 Leeftijd boven de 65 jaar 

 Patiënten die lijden aan hart-, long-, lever-, of nieraan-

doeningen 

 Patiënten met aandoeningen die het afweersysteem 

verzwakken 

 Rokers 


