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Betreft: Vraag om advies betreffende de vaccinatie van zuigelingen door vroedvrouwen

Geachte mevrouw de voorzitter.
Geachte leden.

Ik werd bevraagd door Kind & Gezin met betrekking tot de rol van vroedvrouwen bij de vaccinatie 
van zuigelingen (gedefinieerd als baby's tussen 2 en 15 maanden).

Vroedvrouwen die afgestudeerd zijn na 1 oktober 2018 en die een visum hebben gekregen, 
mogen technische verpleegkundige handelingen uitvoeren binnen de volgende domeinen: 
materniteit, neonatologie, fertiliteitsbehandeling en gynaecologie. Om de verpleegkunde in de 
andere zorgdomeinen uit te oefenen, moeten zij het diploma van verpleegkundige behaald 
hebben.

De wet (art. 45, § 2, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van 
de gezondheidszorgberoepen) voorziet niet in uitzonderingen. De laatste jaren zijn de twee 
opleidingsprogramma's diverser geworden en deze beperking heeft tot doel de zorgkwaliteit te 
verbeteren.

Er moet dus worden uitgemaakt of het toedienen van vaccins aan jonge kinderen een handeling 
is die door vroedvrouwen wordt uitgevoerd, en dus niet alleen een "verpleegkundige handeling" 
is.

Als men de vaccinatie beschouwt als een "verpleegkundige handeling", ook als die door 
vroedvrouwen wordt uitgevoerd, is de meest recente en meest restrictieve wet doorslaggevend.
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In dit geval is dat dus artikel 45, §2, van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de 
uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. In die wet wordt bepaald dat vroedvrouwen die 
hun diploma hebben behaald na 1 oktober 2018, enkel technische verpleegkundige handelingen 
en toevertrouwde medische handelingen mogen uitvoeren binnen het terrein van de 
verloskunde, de fertiliteitsbehandeling, de gynaecologie en de neonatologie.

Naar aanleiding van die interpretatie die van 2018 dateert, bracht de Federale Raad voor de 
Vroedvrouwen daarover een advies uit. Daarin wordt geoordeeld dat de vroedvrouwen 
bekwaam (bekwaam en niet bevoegd) zijn om vaccins toe te dienen bij kinderen.

In haar advies oordeelt de Raad dat de vaccinatie van jonge kinderen deel uitmaakt van het 
bevoegdheidsdomein van de vroedvrouw, door diens preventieve rol ten opzichte van de 
zwangere vrouw en haar entourage, en raadt aan dat de vroedvrouwen daarvoor een opleiding 
zouden volgen en erover te waken dat alles aanwezig is om de patiënten kwaliteitsvolle zorg te 
bieden.

Gezien de cruciale rol die vroedvrouwen opnemen in de moeder- en kindzorg, gekoppeld aan de 
noodzakelijke verdere beroepsontwikkeling van vroedvrouwen in de eerste lijn, wil ik bekijken of 
een verruiming van de vaccinatiebevoegdheid met een duidelijke leeftijdsbegrenzing kan worden 
beoogd ten aanzien van het jonge kind.

Gelet op de verschillende hierboven genoemde punten, zouden wij graag de mening van de Raad 
vernemen over wat precies de opleiding zou moeten zijn die vroedvrouwen nodig hebben om 
zuigelingen tussen 2 en 15 maanden te vaccineren, en of het gewenst is om deze verbreding op 
te nemen in de functie en opleiding van vroedvrouwen.

Wij voegen hierbij de verschillende hierboven vermelde documenten.

Ik ontvang graag uw advies vóór 30/09/2022.

Ik dank u bij voorbaat om de nodige aandacht te besteden aan deze adviesvraag.

Hoogachtend,
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