Samenwerkingsovereenkomst - Bijlage 4

Vaccinatiebeleid Centra voor Leerlingenbegeleiding
Rekening houdend met de vaccinatiekalender zoals aanbevolen door de Hoge
Gezondheidsraad biedt het CLB de vaccinaties aan in de leerjaren waarin algemene of
gerichte consulten plaatshebben.

Voor het gewoon basisonderwijs
•
in het eerste leerjaar: een vaccinatie tegen difterie en tetanus, poliomyelitis en
kinkhoest
•
in het vijfde leerjaar: een vaccinatie tegen mazelen, bof, rubella

Voor het gewoon secundair onderwijs
•
in het eerste leerjaar van de eerste graad: HPV-vaccinatie, enkel voor meisjes
(2 in de loop van 6 maanden)
•
in het 1e leerjaar van de tweede graad: een vaccinatie tegen tetanus, difterie
en kinkhoest
Naar aanleiding van algemene en gerichte consulten gaan de CLB-arts/verpleegkundige de vaccinatiestatus na van alle begeleide leerlingen. Indien
aangewezen, worden inhaalvaccinaties aangeboden. Inhaalvaccinaties zijn vaccinaties
die op andere dan de voorziene tijdstippen worden aangeboden met als doel alsnog de
vereiste immuniteit te verwerven.

Moment van vaccinaties:

De vaccinaties vinden, in het basisonderwijs, plaats op het moment van de medische
consulten van het 1ste en het 5de leerjaar. In het secundair onderwijs worden in het
eerste leerjaar van de eerste graad de meisjes, los van de medische consulten, op 2
momenten tijdens het schooljaar gevaccineerd. In het eerste leerjaar van de tweede
graad kan in overleg met de school, de vaccinatie eveneens losgekoppeld worden van
het medisch consult.
De lokalen waar de vaccinaties plaatsvinden, voldoen aan de minimumvereisten om
deze kwaliteitsvol te kunnen uitvoeren (hygiëne, privacy,…). Zie bijlage 2 – rubriek 5.

Voorbereiding van de vaccinaties:
Het CLB informeert de ouders en leerlingen schriftelijk over de aard en de bedoeling
van de vaccinatie. De CLB-arts/-verpleegkundige dient de vaccinatie pas toe nadat
hij/zij hiervoor van de ouders schriftelijke toestemming gekregen heeft.
De toestemmingsformulieren worden samen met de vragenlijsten (medische
consulten) aan de ouders bezorgd.
Deze formulieren worden minimaal 14 dagen op voorhand aan de school bezorgd. De
school zorgt op haar beurt dat de ingevulde toestemmingsformulieren minimaal 1
week voor datum van de vaccinatie terugbezorgd worden aan het CLB.

Nazorg van de vaccinaties:
Op het moment van de vaccinatie wordt een schriftelijk bewijs van vaccinatie
meegegeven voor de ouders, alsook vermelding van de mogelijk te verwachten
nevenwerkingen.
De CLB-arts/-verpleegkundige registreert de gegeven vaccinaties eveneens in
vaccinnet.

