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Betreft:  Vaccinatieweek 2014: geef de mazelen hun fatale prik 
 
Geachte heer, mevrouw, collega, 
 
Op 22 april start de Europese Vaccinatieweek. Net zoals vorig jaar vragen we ook dit jaar speciale aan-
dacht voor de vaccinatie tegen mazelen bij de kinderen van 10 tot 12 jaar. In Vlaanderen willen we de 
vaccinatiegraad tegen mazelen boven de noodzakelijke 95% krijgen, ook voor de tweede dosis. Met 
deze doelstelling sluit Vlaanderen zich aan bij het streven van de Wereldgezondheidsorganisatie om de 
mazelen tegen 2015 te elimineren in de Europese Regio.  
 
Informatie over de campagne en campagnemateriaal vindt u op de website: www.vaccinatieweek.be. 
Ook voor volgend schooljaar zal campagnemateriaal bezorgd worden: mapjes met toestemmingsbrie-
ven, affiches en quizmateriaal voor de scholen. Tegen het eind van dit schooljaar ontvangen de CLB’s 
het campagnemateriaal via de Logo’s. 
 
Graag hadden we u concrete feedback kunnen geven over de vaccinatiegraad bij de doelgroep van uw 
CLB, maar wij beschikken niet over de gegevens welke leerlingen aan welk CLB verbonden zijn. Wel 
hebben we een globale analyse gemaakt van de geregistreerde vaccinatiegegevens in Vaccinnet voor de 
periode van 1 september 2013 tot 14 april 2014, beperkt tot de geboortejaren 2001 tot en met 2004. 
 
In totaal werd bij 57.534 kinderen minstens één vaccinatie tegen mazelen, bof en rubella geregistreerd. 
Hiervan werden er 55.067 geregistreerd door een CLB (95,7%). Onze oprechte dank voor deze bijzon-
dere inspanning. Ruim 80% van deze vaccinaties werd toegediend in 2013. Bij 176 kinderen was er ook 
een registratie van een tweede vaccin, dus wellicht inhaalvaccinaties, waarvan 137 geregistreerd door 
een CLB. 
 
Onderstaande tabel geeft het overzicht per geboortejaar en jaar van vaccinatie, globaal en geregistreerd 
door de CLB’s. Gegevens per CLB vindt u op de keerzijde. 
 

geboortejaar  2001 2002 2003 2004 totaal 

2013 918 6610 38132 678 46338 

2014 518 1505 8976 197 11196 

totaal geregistreerd 1436 8115 47108 875 57534 

2013 790 6267 36896 649 44602 

2014 444 1380 8481 160 10465 

totaal door CLB 1234 7647 45377 809 55067 

 
Met vriendelijke groeten,  

 
Dr. Dirk Wildemeersch 
Afdelingshoofd 
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