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VACCINATIE TEGEN DE MEXICAANSE
GRIEP DOOR PRAKTIJK DR VANDELOO
Eerst en vooral, bedankt aan jullie allen om in
te schrijven op mijn nieuwsbrieven. Zoals jullie
allemaal wel weten, is de Mexicaanse griep
momenteel een heet hangijzer. Het is lang
onduidelijk geweest maar nu ben ik in de
mogelijkheid om jullie meer informatie te
verstrekken over het verloop van de vaccinatie
tegen de Mexicaanse griep in mijn praktijk. Deze
vaccinatie gaat van start vanaf begin november
2009. De exacte startdatum is nog niet duidelijk en
hangt af van de beschikbaarheid van de vaccins.
De risicogroepen zullen eerst gevaccineerd
worden. Zoals hieronder beschreven, het betreft
enerzijds patiënten die een hoger risico lopen
omwille van medische redenen en anderzijds
patiënten die meer dan andere burgers in
aanraking kunnen komen met het griepvirus.
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Nader bericht hierover volgt.


WELKOM OP MIJN NIEUWSBRIEF

RISICOGROEPEN DIE MEER DAN ANDERE
BURGERS IN AANRAKING KUNNEN KOMEN
MET HET MEXICAANSE GRIEPVIRUS


Personeel van verzorgingsinstellingen, MPI, RVT, etc.



Thuisverpleegkundigen, kinesitherapeuten, etc.



Zwangere vrouwen (in het 2de en 3de trimester van de
zwangerschap) of vrouwen die ingeschreven zijn in
een programma voor medisch begeleide voortplanting



Ouders van kinderen jonger dan 6 maanden of
personen die op deze kinderen passen



Medewerkers in creches, kleuterscholen, lagere
scholen,middelbare scholen (incl. onderwijzend
personeel)
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