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1 Een eerste levering van vaccin anti-griep wordt verwacht begin november. Dit jaar kopen we 
de VAXIGRIP en we beginnen met de vaccinatie op 8 november.
De campagne eindigt op 31 Dec of bij uitputting van de voorraad.  
De vaccinatie is niet verplicht. Zoals bij ieder geneesmiddel bestaat er de mogelijkheid van 
ongewenste neveneffecten.

2 De vaccinatie zal principieel door DSDM gebeuren. 

2  .1 Vaccinatie door DSDM in het kader van de curatieve geneeskunde  

2.1.1  Zoals elk jaar werd er beslist om ieder personeelslid van de geintegreerde politie op 
eigen verzoek te vaccineren met voorkeur aan de personen die deel uitmaken van de 
risicogroepen zoals bepaald door het RIZIF.  Deze groepen zijn;

a) rechthebbenden van 50 jaar of ouder;

b) rechthebbenden die lijden aan een van de volgende chronische ziekten : hart-, 
long- of nieraandoeningen, diabetis, hemoglobinopathie of lijden aan 
immunodepressie, situaties die hen bijzonder vatbaar maken voor complicaties bij 
griep;

c) rechthebbenden die behoren tot het verzorgend personeel die in direct contact 
komen met personen met een verhoogd risico op complicaties;

d) zwangere rechthebbenden na het eerste trimester van de zwangerschap;
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2.1.2 De vaccinaties gebeuren enkel in de Provinciale Medische Centra (PMC) en 
door het personeel van DSDM (zie bijlage 1 of www.smdpol.be ).

2.1.3  Om een overstock en onnodige verplaatsingen van het personeel te vermijden 
vragen wij u om de vaccinaties zoveel mogelijk op afspraak te laten verlopen.  De 
gereserveerde vaccins die niet gebruikt werden tijdens een afspraak worden terug bij 
de initiële stock gevoegd te worden en de afwezigen kunnen een nieuwe afspraak te 
maken.

2  .2 Vaccinatie door DSW(Arbeidsgeneeskund ) op preventief niveau  

Naargelang de mogelijkheden waarover bij beschikken en de beschikbaarheid van het 
personeel zal DSW-Arbeidsgeneeskunde ook vaccineren.

De geneesheren van de arbeidsgeneeskunde zullen ENKEL  personeelsleden (CaLog, Ops, 
oud militair) in activiteit bij de FEDERALE POLITIE, vaccineren zelfs als ze geen deel 
uitmaken van de groepen erkend door het riziv.

Dr VANDER STRAETEN
DSDM
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Bijlage 1 

Adressen van de Provinciale Medische Centra

PMC BRABANT 
Kroonlaan 145F – 1050 BRUSSEL

02-6427347

Antenne BRUSSEL - IBM TOREN
Regina Victoria Square 1 – 1210 BRUSSEL

02-2239774

CMP NAMUR
Rue Bertrand Janquin, 70 – 5100 JAMBES

081-323335

CMP LIEGE
Rue Verte Voie, 1 – 4041 VOTTEM

04-2286701

CMP HAINAUT
Rue Docteur Pircard, 66 – 6040 JUMET

071-258466

CMP LUXEMBOURG
Rue de Neufchâteau, 132 – 6700 ARLON

063-214386

PMC OOST-VLAANDEREN
Groendreef, 181 – 9000 GENT

09-2371467

PMC WEST-VLAANDEREN
Zandstraat, 148 – 8200 BRUGGE (Sint-Andries)

050-457735

PMC ANTWERPEN
Boomsesteenweg, 180 – 2610 ANTWERPEN (Wilrijk)

03-8297071

PMC LIMBURG
Luikersteenweg, 228 – 3500 HASSELT

011-287386
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