Het Mobiel Vaccinatieteam
Het Mobiel Vaccinatieteam (MVT) werd opgericht in 2015 door het Agentschap Zorg en
Gezondheid om onder-gevaccineerde doelgroepen op te sporen, te sensibiliseren en te vaccineren.
Daarnaast kan het team ook snel ingeschakeld worden om te vaccineren in geval van outbreaks.
We stellen het team graag aan jullie voor.

Uit de vaccinatiegraadstudies van KULeuven en UA blijkt
dat de vaccinatiegraad bij kinderen en jongeren in
Vlaanderen hoog is, en zelfs nog blijft toenemen in de
laatste jaren1. Toch zijn er groepen die onvoldoende
bereikt worden, met risico’s op outbreaks van
infectieziekten. Zo was er in 2007 een outbreak van
mazelen binnen de orthodox Joodse gemeenschap in
Antwerpen, die tot grote beroering leidde2.
Om onder-gevaccineerde groepen beter te bereiken, richtte het Agentschap Zorg en Gezondheid op
1 april 2015 het Mobiel Vaccinatieteam (MVT) op. Het doel van het MVT is om onder-gevaccineerde
groepen in Vlaanderen op te sporen, te sensibiliseren en gratis te vaccineren om op die manier de
vaccinatiegraad te verhogen. Daarnaast is het team ook beschikbaar om ingeschakeld te worden bij
outbreaks.
Het MVT bestaat uit verpleegkundigen en administratieve medewerkers van de dienst MilieuGezondheid van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne (PIH) van Antwerpen. Voor de
vaccinatiemomenten wordt een beroep gedaan op artsen van Kind & Preventie. Prof. Pierre Van
Damme en Prof. Heidi Theeten van het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (CEV) van de UA
begeleiden het MVT via opleidingen en het geven van advies bij specifieke vragen.
Structurele organisaties zoals Kind & Gezin (K&G) of de Centra voor Leerlingbegeleiding (CLB) en
individuele hulpverleners zoals huisartsen of pediaters bereiken zeer veel kinderen. Toch zijn er
groepen die buiten het vangnet vallen, bijvoorbeeld Roma, asielaanvragers, slachtoffers van
mensenhandel, daklozen, privéscholen, … Elke groep die geen toegang heeft tot het reguliere
systeem van medische voorzieningen behoort tot de doelgroep van het MVT. Om deze doelgroepen
te bereiken werkt het MVT samen met organisaties die een verblijf-, hulp- of aanspreekfunctie
bieden voor de meest kwetsbare burgers in onze samenleving. Na overleg met de desbetreffende
instanties komt het team ter plaatse. Concreet wil dit zeggen dat het MVT actief is over heel
Vlaanderen via bijv. voedselbedelingen, opvangcentra van het Rode Kruis, Lokale Opvang Initiatieven
(OCMW), Centra voor Inburgering en Integratie,…
Het MVT biedt basisvaccinaties en inhaalvaccinaties aan. Voor elke persoon die zich aanbiedt tijdens
de vaccinatiemomenten wordt de vaccinatiestatus nagekeken in Vaccinnet, en wordt in overleg met
de arts beslist welk schema wordt opgestart. Hierbij hanteert het MVT de richtlijnen opgesteld in de
‘Standaard Vaccinaties’ van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg
(VWVJ)3. In uitzonderlijke gevallen kan de arts beslissen om deze richtlijnen soepel toe te passen. De
persoon in kwestie of de begeleidende volwassene bij kinderen geeft toestemming. Er worden
maximaal twee vaccins per sessie toegediend.
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Aangezien het MVT relatief nieuw is en aangezien de werking parallel gebeurt met de bestaande
kanalen, is het een uitdaging om ervoor te zorgen dat de werking van andere organisaties niet in het
gedrang komt. Vaak komt het MVT in contact met personen waarvan geen vaccinatiegegevens in
Vaccinnet bekend zijn. De algemene regel zegt: geen schriftelijk bewijs van een vaccinatiestatus =
opnieuw beginnen. Het MVT start bijgevolg een nieuw inhaalschema op. Soms wordt er hierdoor
onbewust geïnterfereerd met andere initiatieven. Enkele voorbeelden:
 Asielaanvragers die nog maar pas in België zijn
Door de grote toestroom aan vluchtelingen loopt de identiteitsadministratie achter. Zo kan
het gebeuren dat het MVT te maken krijgt met personen die nog geen record hebben in
Vaccinnet maar wél gevaccineerd zijn bij het toekomen in België.
 Kinderen van anderstalige nieuwkomers
Baby’s, kleuters en scholieren van anderstalige nieuwkomers worden opgevolgd door K&G of
CLB. Soms zijn er vermoedens dat kinderen toch door de mazen van het reguliere vangnet
vallen. Het MVT beschouwt kinderen als onder-gevaccineerd indien er geen of onvoldoende
vaccins in Vaccinnet geregistreerd zijn.
Om de samenwerking met structurele organisaties zoals K&G of CLB zo vlot mogelijk te laten
verlopen, willen we het MVT breed bekend maken. Bij vragen over de werking van het MVT of over
individuele kinderen die opvolging verdienen, is het team steeds beschikbaar voor overleg.

Samenvatting: Wat moet je weten over het Mobiel Vaccinatieteam?





Het MVT is een team dat over gans Vlaanderen moeilijk bereikbare doelgroepen vaccineert.
Iedereen die tot de doelgroep behoort krijgt de kans om gratis gevaccineerd te worden.
Het MVT werkt zowel voor kinderen als volwassenen.
Daar er ook andere organisaties actief zijn binnen het vaccinatiecircuit, is communicatie zeer
belangrijk om onderlinge afspraken te kunnen maken.

Als je vragen hebt over het Mobiel Vaccinatieteam (MVT) kan je steeds contact opnemen via
0800/20 102 of mvt@provincieantwerpen.be
Meer info:
www.zorg-en-gezondheid.be/het-mobiel-vaccinatieteam
www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/pih/onderzoek/milieu-gezondheid/mobielvaccinatieteam.html
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