
Vaccinatie 12-15 jarigen 

 

Alle jongeren van 12 tot 15 jaar zullen tijdens de zomermaanden een brief met informatie over 

vaccinatie ontvangen.   Om gevaccineerd te kunnen worden hebben de 12-15 jarigen de 

toestemming van hun ouder(s) of voogd nodig. 

Belangrijk : Een 12-15 jarige zal enkel gevaccineerd worden in het vaccinatiecentrum als aan 

bepaalde voorwaarden voldaan is.  Indien niet aan deze voorwaarden voldaan is, zal het vaccin niet 

geplaatst worden. 

Er is momenteel onduidelijkheid over de wettelijkheid/aansprakelijkheid bij de derde optie (met 

name : jongere komt zonder begeleiding ouders of voogd/schriftelijke toestemming naar VC maar na 

gesprek met toezichthoudend arts wordt beslist om toch vaccin te plaatsen) die door de Vlaamse 

overheid voorzien is.  Hierover moet verdere uitklaring komen in de volgende weken.   Vooral de 

medische aansprakelijkheid en de onmogelijkheid om deze optie te documenteren blijven voor 

problemen zorgen. 

Daarom dat wij als Domus Medica dit duidelijk advies willen geven aan alle medische experten en 

toezichthoudende artsen in de vaccinatiecentra voor het vaccineren van jongeren (12-15 jarigen) 

Advies : 

Voorwaarden om gevaccineerd te worden in het vaccinatiecentrum als 12-15 jarigen: 

1/ De 12-15 jarige wordt vergezeld door één van zijn/haar ouders of voogd.  Dan geven de 
ouders/voogd daardoor ook meteen hun toestemming voor de vaccinatie. 

2/ De 12-15 jarige komt alleen naar het vaccinatiecentrum of wordt vergezeld door iemand anders 
dan de ouders of de voogd, dan heeft de 12-15 jarige een schriftelijke toestemming van de ouder(s) 

of voogd nodig.   

De identiteit van de ouders moet in het Vaccinatiecentrum niet gecontroleerd worden. Een 
mondelinge bevraging dat die persoon de ouder/voogd is volstaat. 

De echtheid van de handtekeningen van de toestemmingsbrief moet niet gecontroleerd worden.  Het 
bij zich hebben van de brief volstaat.  De brief moet ook niet bewaard worden door het 
vaccinatiecentrum of de toezichthoudende arts. 

 

Wat als…. 

In het vaccinatiecentrum 

… een jongere zich aanbiedt zonder begeleiding of zonder geschreven toestemming 

• Een zorgverlener van het vaccinatiecentrum – bij voorkeur een arts - bespreekt met de jongere 

wat er in de uitnodigingsbrief en informatiefolder staat omtrent toestemming voor je vaccinatie1 

en geeft informatie over de toestemmingsbrief (zie voorbeeld 2). 

 
1 https://www.laatjevaccineren.be/12-15-jarigen  
2 https://www.laatjevaccineren.be/sites/default/files/atoms/files/Toestemmingsbrief%20COVID-19-
vaccinatie%20jongeren%2012-15%20jaar.docx  

https://www.laatjevaccineren.be/12-15-jarigen
https://www.laatjevaccineren.be/sites/default/files/atoms/files/Toestemmingsbrief%20COVID-19-vaccinatie%20jongeren%2012-15%20jaar.docx
https://www.laatjevaccineren.be/sites/default/files/atoms/files/Toestemmingsbrief%20COVID-19-vaccinatie%20jongeren%2012-15%20jaar.docx


• Indien er een conflict tussen jongere en ouder(s) vermoed wordt, verwijst de zorgverlener voor 

een gesprek naar de huisarts of een vertrouwenspersoon. 

• De jongere wordt sowieso niet gevaccineerd zonder aanwezigheid van de ouders/voogd of een 

toestemmingsbrief. 

• De jongere krijgt de mogelijkheid zich op een later tijdstip opnieuw aan te bieden volgens de 

geldende procedure. 

 

 

In de huisartspraktijk 

… er een conflict blijkt te zijn 

• Gaat de huisarts in overleg met de jongere en de ouder(s) over de vaccinatie van de jongere en 

noteert de uitkomst van het overleg in het medisch dossier van de jongere. 

 

➢ Indien de jongere NIET gevaccineerd wil worden en de ouders zijn wel akkoord, dan kan 

de jongere niet verplicht worden tot vaccinatie. 

 

➢ Indien de jongere WEL gevaccineerd wil worden en de ouders zijn NIET akkoord, 

informeert en bemiddelt de huisarts en tracht hij/zij een consensus te bekomen. 

Uitzonderlijk kan er verwezen naar de jeugdrechtbank voor het nemen van een beslissing 

indien de bemiddeling niet tot een voor de jongere of ouder(s) aanvaardbare oplossing 

leidt. 

 

Juridische verantwoordelijkheid 

Het vaccinatiecentrum is verantwoordelijk dat de procedure gevolgd wordt. 

De juridische verantwoordelijkheid ligt in geen geval bij de toezichthoudend arts. 

Indien er een juridische claim zou zijn ligt de bewijslast bij de aanklager dat de procedure niet 

gevolgd is. 

 

 


