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Wellicht vraagt u het zich ook af: hebben die extra inspanningen in het najaar van 2015 voor de sensibilisa�e van de griep-

vaccina�e wat opgeleverd? Welnu, hier volgen de resultaten, zoals berekend tot en met december 2015.  

In totaal waren er 9.897 pa�ënten méér die een griepvaccin kregen afgeleverd in vergelijking met het jaar voordien. De groot-

ste s!jging zien we in de lee#ijdsgroep van mensen jonger dan 50 jaar: daar zien we een gemiddelde s!jging met 4,32 %. In de 

lee#ijdsgroep 50-65 jaar zien we op Vlaams niveau een lichte daling van 0,76 %. In de lee#ijdsgroep van mensen ouder dan  

65 jaar zien we dan weer een lichte s!jging van 1,38%.  

U hebt samen met ons wellicht kunnen vaststellen dat het bijzonder mooi en aangenaam weer was !jdens het najaar van 2015. 

Veel moeilijker dus om over een winterse aandoening als griep te praten!  

 

Hee+ ac�ef sensibiliseren zin? Ja, resultaten zien we vooral na ac�ef sensibiliseren! 

Heel wat collega’s hebben extra hun best gedaan. Hee# die inspanning iets opgebracht? Er werd berekend wat de evolu!e was 

van het aantal afgeleverde vaccins bij wie al dan niet meewerkte aan de sensibilisering. We berekenden het gemiddelde (M) 

van het aantal keren dat de sensibilisa!ecode werd gescand bij de apothekers die meewerkten aan de campagne. Voor elk van 

de verenigingen werd dan berekend:  

+ hoe is de evolu!e bij collega’s die meer dan M keer een sensibilisa!egesprek hebben gevoerd?  

+ hoe is de evolu!e bij diegene die minder dan M keer een sensibilisa!egesprek hebben gevoerd?  

+ hoe is de evolu!e bij apotheken die helemaal niet meededen? 

De resultaten wijzen erop dat meewerken en ac!ef sensibiliseren loont:  

In Oost-Vlaanderen werd tot slot berekend wat het effect is van onder-

steuning via de so#ware. Bij één so#warepakket verschenen automa!sch 

pop-ups bij risicopa!ënten jonger dan 50 jaar. Hee# dat een invloed  

gehad op het aantal afgeleverde vaccins bij de apothekers die met dit 

pakket hebben gewerkt?  

Ook hier mogen we besluiten dat de ondersteuning posi!ef bijdraagt tot 

het sensibiliseren van meer personen en het afleveren van meer vaccins.  

 

De resultaten van de griepcampagne zijn er! 

En nu? We mogen besluiten dat de ac�e sensibilisering voor griepvaccina�e voor de deelnemende apothekers succesvol 

was. We gaan hier dus mee door! VAN bereidt een nieuwe campagne voor in 2016. U hoort hier spoedig van!  

Lee+ijd 

% met so+ware 

ondersteuning 

% zonder so+ware 

ondersteuning 

< 50 jaar 10,54% 5,03% 

50 - 65 jaar 2,07% 0,53% 

> 65 jaar 2,18% -0,37% 

Totaal 2,97% 0,32% 

  Griepsensibilisa�e  

najaar 2015 

Meer dan M  

sensibilisa�egesprekken 

Minder dan M  

sensibilisa�egesprekken 

Geen  

sensibilisa�egesprekken 

De Westvlaamse (M=40) + 3,34 % + 4,35 % + 2,96 % 

KOVAG (M=44) + 2,51 % + 2,50 % - 3,36 % 

KAVA (M=40) + 3,35 % + 3,71 % - 0,83 % 

BAF (M=26) + 1,62 % + 0,89 % - 0,88 % 

KLAV (M=35) + 2,60 % - 1,93 % - 1,94 % 

  De Westvlaamse KOVAG KAVA BAF KLAV 

< 50 jaar + 8,54 % + 6,26 % + 3,19 % + 3,83 % + 1,52 % 

50 - 65 jaar + 2,98 % + 0,85 % - 0,39% + 0,15 % - 5,17 % 

> 65 jaar +2,99 % + 0,15 % + 0,66 % - 0,43 % + 2,16 % 

Totaal + 3,46 % + 0,86 % + 0,61 % + 0,02 % - 3,88 % 

Gemiddelde 

+4,32 % 

- 0,76 % 

+ 1,38 % 

+ 1,08 % 

Cijfers t.e.m. december 2015, behalve voor KLAV (t.e.m. november 2015). 


