stad brugge Huis van de Bruggeling

Verplichte inenting tegen poliomyelitis
(kinderverlamming)

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Het stadsbestuur van Brugge feliciteert u met de geboorte van uw kind. Om de
gezondheid van uw kind te vrijwaren, willen wij u wijzen op de wettelijke
verplichting (KB 26/10/1966) uw kind te laten inenten tegen kinderverlamming
(poliomyelitis).
De verplichte vaccinatie tegen poliomyelitis gebeurt met een geïnactiveerd
inspuitbaar vaccin (IPV-vaccin) en omvat drie inentingen toe te dienen op 2,4 en
13-18 maanden, rekening houdend met een minimum tijdspanne van 8 weken
tussen de eerste en tweede polio-inenting.
Het gebruik van gecombineerde vaccins verdient echter de voorkeur omdat het
ook andere aanbevolen vaccins voor zuigelingen bevat. Spreek er over met uw
arts. Het vaccinatieschema met een gecombineerd poliovaccin omvat vier
dosissen vaccin op 2, 3, 4 en 13 maanden.
Het poliovaccin en het gecombineerd IPV-DTP-vaccin
beschikking gesteld door de Vlaamse Gemeenschap.
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Deze inenting dient wel te gebeuren vóór de achttiende levensmaand door uw
behandelende arts of kosteloos door een arts van de consultatiebureaus van Kind
en Gezin.
Gelieve hiertoe dit vaccinatieattest, zie volgende pagina, ingevuld door uw artsinenter, terug te bezorgen aan het gemeentebestuur van uw woonplaats
binnen de 15 dagen na de laatste inenting door uw arts-inenter.

Hoogachtend,

Johan COENS
Wnd. Algemeen directeur

Renaat Landuyt
Burgemeester

Zie volgende pagina

Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge | 050 44 8000 | info@brugge.be | www.brugge.be
Openingstijden: maandag, dinsdag en donderdag 8.30 tot 17 uur, woensdag 8.30 tot 20 uur,
vrijdag en zaterdag 8.30 tot 12.30 uur

Bewijs van vaccinatie tegen poliomyelitis
De ondergetekende, doctor in de geneeskunde/arts:
………………………………………………….....…………….……………………………………….………verklaart
dat het kind …………………………………………………………………………..
geboren te ………………………….. op …………………………………………….
adres (straat, nr., postnummer en gemeente)……..….………….………………………………..…

………………………………………………………………………….…………………………………….……………………
de volledige inenting tegen poliomyelitis heeft ondergaan:
eerste inenting op………………………………………………………….……
tweede inenting op…………………………………….……………..……….
derde inenting op………………………..……………………….…………….
vierde inenting op…………………………………………….…………………

……………….………………………..,de……….…….….………………………..

De arts-inenter
Handtekening
Stempel

Gelieve dit attest terug te bezorgen aan het gemeentebestuur van uw woonplaats.
Dit binnen de 15 dagen na de laatste inenting.
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