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EUROPESE VACCINATIEWEEK  
IN VLAANDEREN

In april organiseert de Wereldgezondheidsorganisatie de  
Europese Vaccinatieweek. 

De Vlaamse overheid sluit zich daarbij aan en brengt jaarlijks het 
Europese thema onder de aandacht.

Einddoelgroep
Afhankelijk van de campagne focus

Wie kan ermee aan de slag?
Lokale besturen, OCMW’s, huisartsen, welzijnsorganisaties…

Je kan bij Logo Limburg terecht voor inspiratie en informatie.

 logo@logolimburg.be
 Tel: 011 15 12 30

Doelgroep

Omschrijving

Meer info

September 2022





GRIEPVACCINATIE

Griep treft elke winter 1 op 10 mensen. Vaccinatie is de enige manier 
om je tegen de griep te beschermen. Als je gevaccineerd bent, dan is 
de kans dat je griep krijgt veel kleiner. Als je toch griep krijgt, dan word 
je minder ziek en is de kans op complicaties zoals longontsteking ook 
veel kleiner. 

Vanaf half oktober is het vaccin beschikbaar. De ideale periode om je 
te laten inenten tegen griep is tussen half oktober en half november.

De Vlaamse overheid lanceert jaarlijks een griepvaccinatie- 
campagne die van september tot december loopt. 

Jouw gemeente of organisatie kan hen daarbij helpen.

Einddoelgroep
Algemene bevolking 
 Iedereen vanaf 50 jaar.
 Vrouwen die zwanger zijn tijdens het griepseizoen.
 Chronisch zieken: mensen met een hartziekte, een longziekte  
     zoals ernstig astma of COPD, een lever- of nierziekte, een  
     chronische spierziekte of diabetes.
 Mensen met een verminderde weerstand door andere ziekten  
     of door een medische behandeling.
 Iedereen die in een woonzorgcentrum, psychiatrische instelling  
     voor lang verblijf of instelling voor personen met een beperking  
     opgenomen is.
 Iedereen die onder hetzelfde dak woont als de bovengenoemde  
     risicopersonen of zorgt voor kinderen jonger dan 6 maanden.

Gezondheidswerkers 
 Iedereen werkzaam in de gezondheidssector en kinderopvang. 

Wie kan ermee aan de slag?
Lokale besturen, OCMW’s, huisartsen, welzijnsorganisaties…

Doelgroep

Omschrijving

September 2022



Je kan bij Logo Limburg terecht voor inspiratie en informatie.

 logo@logolimburg.be
 Tel: 011 15 12 30

Meer info

 Algemene bevolking - Laat griep deze winter in de kou staan
     Affiches en folders

 Gezondheidswerkers - 
     Affiches, folders, tafelstaanders, badges,...

Materiaal



Roll-up banners
     Maak je medewerkers duidelijk dat je volop inzet op de  
     vaccinatie van het gezondheids- en welzijnspersoneel. Plaats  
     een roll-upbanner om het vaccinatiemoment bekend te  
     maken. Hang er de datum en het tijdstip bij. Plaats de roll-up  
     banner ook tijdens het vaccinatiemoment. 

Kinderopvang

   Prijs: gratis (waarborg voor uitleenmateriaal).

Materiaal (vervolg)

Surf naar www.logolimburg.be, kies het thema ‘vaccinaties’. 
Bij ‘aan de slag’ (onderaan) vind je ‘Griepvaccinatiecam-
pagne’. Reserveer daar het materiaal en/of contacteer Logo 
Limburg op het nummer 011 15 12 30 of via mail naar 
logo@logolimburg.be

Bestellen





COVID 19-VACCINATIE

COVID-19 is een blijver. Vooral in de herfst- en wintermaanden wor-
den er opnieuw periodes met veel besmettingen verwacht.

De vaccins tegen COVID-19 bieden uitstekende bescherming tegen 
ernstige ziekte na een COVID-besmetting. 
Wie gevaccineerd is (met meestal twee dosissen basisvaccinatie + 
minstens één booster), loopt veel minder kans om nog zwaar ziek te 
worden, in het ziekenhuis opgenomen te worden of te overlijden. 

Op de website van Logo Limburg vind je de meest up-to-date digitale 
materialen om de doelgroepen te sensibiliseren. 

Einddoelgroep
De herfstbooster wordt breed aangeboden, maar is zeker aanbevo-
len voor wie extra kwetsbaar is om door een COVID-19-besmetting 
zwaar ziek te worden:

 als u ouder bent, (hoe ouder, hoe hoger het risico op ernstige 
ziekte)
 als u een medisch hoger risico op zware ziekte heeft (als u 
zwaarlijvig bent, rookt of regelmatig alcohol drinkt, of lijdt aan een 
hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes),
 als u samenwoont met iemand die ouder is dan 65 of iemand 
met een verzwakte immuniteit.

Wie kan ermee aan de slag?
Lokale besturen, zorgprofessionals, ... 

Je kan bij Logo Limburg terecht voor inspiratie en informatie.

 logo@logolimburg.be
 Tel: 011 15 12 30
 www.logolimburg.be/materialen
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