Blauwdruk: Poliovaccinatie
Vaccinatie Polio

Een arts vaccineert de baby het verplicht
aantal keren.

Medium

Interactiepunt

Fase
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Registratie vaccinatie

Een arts registreert de vaccinatie in
Vaccinnet/eHealth

Aanmaning ouders niet gevaccineerde baby's

FOD Volksezondheid haalt gegevens niet
gevaccineerde kinderen op uit Vaccinet/eHealth
Uitnodiging tot vaccinatie (aanmaning) via de
en niet meer via de gemeenten. De ouders
FOD Volksgezondheid, eventueel via MAGDA
moeten de gemeente geen bewijs van vaccinatie
Documentendienst
meer geven. De gemeente moet dit ook niet
meer controleren.

Vaccinnet/eHealth

Eventueel via MAGDA Documentendienst

(wanneer van toepassing)

Verschil huidige aanpak

De gemeenten komen niet meer tussen. Ouders
moeten geen bewijs van vaccinatie meer
doorgeven aan de gemeente.

Deze verplichte vaccinatie gebeurt volgens
het basisvaccinatieschema op 8, 12 en 16
weken, 15 maanden en een herhaling in het
eerste studiejaar.

Backoffice

Frontoffice

Ervaring

Vaccinnet/eHealth

Opvolging en versturen herinneringen niet
gevaccineerde baby's
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Arts voert gegegevens in Vaccinnet. De
gegevens van Vaccinet worden ook
weergegeven in eHealth
Data van Vaccinnet zou ook gepusht kunnen
worden naar Mijn Burgerprofiel.

Uitnodiging tot betaling van aanmaning
(uiteraard indien men dit wenst), persoonlijk
motiveringsacties opzetten om kind toch te
laten vaccineren via de FOD Volksgezondheid

Versturen herinnering vaccinatieplicht
1ste verwittiging na 18 maanden
2de verwittiging als kindje 24 maanden is, kan
vanuit FOD Volksgezondheid via gegevens vanuit
Vaccinnet i.p.v. via de gemeente. De gemeente
hoeft niet langer in het RR de vaccinatie aan te
duiden en brieven naar ouders te sturen om ze
aan te manen hun kind te laten vaccineren.

Wanneer dit proces kan geautomatiseerd worden, is het niet nodig dat de gemeenten hier nog tussen komen.
Ook moet de burger niet meer langskomen.
Herinneringen worden rechtreeks via de FOD Volksgezondheid verstuurd.
De FOD Volksgezondheid is niet langer afhankelijk van de input van gemeenten en kan op elk moment natrekken hoeveel kinderen gevaccineerd zijn.
Het proces is volledig geautomatiseerd.
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