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INHOUD 

Vraag om uitleg van mevrouw Kathleen Helsen tot de heer Pascal Smet, Vlaams 
minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de rol van scholen 
en CLB’s bij de vaccinatie van twaalfjarige meisjes tegen baarmoederhalskanker 3 
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Voorzitter: de heer Boudewijn Bouckaert 

Vraag om uitleg van mevrouw Kathleen Helsen tot de heer Pascal Smet, Vlaams 
minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de rol van scholen en 
CLB’s bij de vaccinatie van twaalfjarige meisjes tegen baarmoederhalskanker 

De voorzitter: Mevrouw Helsen heeft het woord. 

Mevrouw Kathleen Helsen: Voorzitter, minister, mijn vraag gaat over de activiteiten met 
betrekking tot de vaccinatie van twaalfjarige meisjes ter voorkoming van baarmoederhals-
kanker, waarvan we verwachten dat scholen en centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) ze 
zullen vervullen.  

Vanaf volgend schooljaar wil de Vlaamse overheid via de scholen alle meisjes van 12 jaar 
vaccineren tegen baarmoederhalskanker. Op zich is dat zeer positief. Preventieve 
gezondheidszorg is een van de begeleidingsdomeinen van de CLB’s. Minister, in de 
beleidsnota stelt u ook heel duidelijk dat u op basis van een grondig overleg met elk van de 
vier begeleidingsdomeinen wilt uitklaren wie welke rol en verantwoordelijkheid opneemt met 
betrekking tot die domeinen, dat we dat ook best duidelijk vastleggen en kijken in welke 
middelen en mankracht moet worden voorzien. Ook de vaccinatie tegen baarmoederhals-
kanker kan gebeuren via de scholen. Er is echter ook een opdracht voor de CLB’s. Het is 
belangrijk dat we duidelijk stellen wie welke opdracht krijgt. 

Ik heb deze vraag ook al gesteld aan de minister van Welzijn om te weten in welke mate al 
duidelijk is hoe dat zal worden opgenomen en hoe de communicatie naar het werkveld zal 
gebeuren over wie wat op welk tijdstip moet doen. 

Naast de vaccinaties is het natuurlijk ook belangrijk dat daaraan een preventiecampagne kan 
worden gekoppeld, omdat de vaccinatie op zich niet los kan gezien worden van het geven van 
de juiste informatie over het vaccin. Het vaccin heeft een aantal positieve effecten, maar ook 
beperkingen. Dat moet ook meegedeeld worden aan jongeren en ouders. Zo biedt het vaccin 
geen 100 percent bescherming tegen baarmoederhalskanker, maar enkel tegen een aantal 
types die de meerderheid van kankers kunnen veroorzaken. Het vaccin vervangt het uitstrijkje 
vanaf een bepaalde leeftijd niet. Het is belangrijk dat mensen dat heel goed weten om de 
vaccinatie juist te kunnen plaatsen. 

Minister, we komen steeds dichter bij het einde van het schooljaar. Voor de onderwijs-
instellingen is dat meteen het begin van het volgende jaar. Wat is de stand van zaken van de 
gesprekken met alle betrokken partners over de organisatie van de vaccinatie van twaalfjarige 
meisjes via de scholen? Is het al duidelijk wie van de betrokken actoren welke rol vervult? 
Wanneer wordt dit gecommuniceerd naar het onderwijsveld? Welke acties overweegt u met 
betrekking tot die preventiecampagne? De vraag is om het ruimer te zien dan het vaccineren.  

Wat is hierin de rol van de verschillende partners? Is er een rol weggelegd voor de scholen, 
voor de CLB’s of voor beide? Een aantal weken geleden werd vanuit de scholen duidelijk 
gesteld dat ze hierin een rol wilden opnemen. Wordt die rol effectief aan hen toebedeeld? 
Wat is de stand van zaken in verband met het overleg met de minister van Welzijn? Toen ik 
hem de vraag stelde, moest dat overleg nog gestart worden en verder vorm krijgen. In maart 
was de vraag hoe dat verder zou verlopen. Onderwijs is steeds bezorgd of de voorbereidingen 
wel tijdig rond zullen zijn, in dit geval voor de vaccinatie volgend jaar. Daaraan gekoppeld is 
natuurlijk ook de preventiecampagne. Voor veel scholen ligt 30 juni heel dicht bij 1 
september. Tijdens de vakantie kan er inzake preventie en activiteiten met leerlingen niet veel 
meer worden gedaan. 

De voorzitter: Mevrouw Van Steenberge heeft het woord. 

Mevrouw Gerda Van Steenberge: Ik ben blij met deze vraag om uitleg. Het dossier sleept 
al lang aan, het was lang geblokkeerd op het federale niveau. Vlaanderen wilde dat het werd 
terugbetaald, aan de andere kant van de taalgrens ging men daar niet mee akkoord. Minister 
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Onkelinx heeft het dossier heel lang geblokkeerd. Ik ben al blij dat het er eindelijk is 
gekomen. 

Ik wil het hebben over de preventiecampagne. Heel weinig mensen, en zeker in de lagere 
sociale klassen, zijn op de hoogte van het feit dat de vaccinatie wordt terugbetaald. Men 
focust nu op twaalfjarigen, maar in feite moeten de drie vaccinaties niet beperkt zijn tot 
twaalfjarigen. Het eerste vaccin moet gebeuren voor het eerste seksueel contact. Minister, wat 
gaat u doen met meisjes die ouder zijn dan 12 jaar? Het wordt terugbetaald tot 18 jaar, dat 
weet ik wel, maar weinig mensen zijn op de hoogte. Is er geen overgangsregeling mogelijk, 
waarbij men zich niet beperkt tot twaalfjarigen, maar ook alle meisjes tot 18 jaar op school 
aanschrijft? Dat kan eenvoudig gebeuren door een vragenlijst of formulier te geven aan alle 
meisjes om na te gaan of ze wel gevaccineerd zijn. Minister, gaat de opvolging van de tweede 
en derde vaccinatie gebeuren via de CLB’s en de scholen? 

De voorzitter: Minister Smet heeft het woord. 

Minister Pascal Smet: Ik begrijp de zorg dat het onderwijsveld tijdig moet worden ingelicht. 
Dat is ook mijn zorg. Ik heb dat ook meegedeeld aan het kabinet van minister Vandeurzen. 
Hij leidt de dans in deze zaak. 

Mijn kabinet werd enige tijd geleden door het kabinet van minister Vandeurzen op de hoogte 
gebracht van het feit dat de overheidsopdracht voor offertes voor de vaccins tegen het 
humane papillomavirus (HPV) was vertrokken. De start van de campagne zou afhangen van 
de reacties op deze offertes. Sinds begin deze week werd ik geïnformeerd over het feit dat de 
vaccinatiecampagne effectief van start zou kunnen gaan vanaf het najaar van 2010, en de 
vaccinaties zullen inderdaad worden uitgevoerd door de centra voor leerlingenbegeleiding. 

Ondertussen werd mijn kabinet op de hoogte gebracht van de intentie van mijn collega 
Vandeurzen om de centrumnetten op korte termijn uit te nodigen voor een overleg over de 
operationalisatie. Ook mijn kabinet en administratie zullen hierbij aanwezig zijn. Ik kan dus 
eigenlijk nog niet antwoorden op deze vraag om uitleg omdat de vergadering nog niet heeft 
plaatsgevonden. Die moet plaatsvinden op initiatief van minister Vandeurzen. 

Als er een algemenere preventiecampagne zou worden gekoppeld aan deze vaccinatie, dan is 
ook hiervoor de minister van Welzijn bevoegd. Dat geldt eveneens voor de vraag van 
mevrouw Steenberge. Ik ga geen antwoord improviseren. Mijn collega zou het niet leuk 
vinden dat ik antwoorden geef binnen zijn bevoegdheden. Het is heel belangrijk dat 
Onderwijs hier instrumenteel aanwezig is en dat de hele organisatie van minister Vandeurzen 
is. Hij moet op deze vragen antwoorden. We werden ervan ingelicht dat hij dat zal doen. Wij 
hebben ook geen bezwaar ingediend om het onderwijsnet daarvoor te gebruiken.  

Ik deel de bekommernis om de scholen tijdig en volledig te informeren. Dat is wat mijn 
kabinetsmedewerkers tot op heden hebben verteld en ook op de vergadering, die 
vermoedelijk een van de komende weken zal plaatsvinden, zullen doen. 

De voorzitter: Mevrouw Helsen heeft het woord. 

Mevrouw Kathleen Helsen: Voorzitter, minister, het is inderdaad iets wat in de eerste plaats 
de minister van Welzijn opvolgt, vandaar dat ik de vraag in eerste instantie aan hem heb 
gesteld. 

Ik stel vast dat de welzijnswereld een andere wereld is dan de onderwijswereld. Er is een 
andere werkwijze en een andere cultuur. Daarom stel ik aan u ook de vraag om tijdig aan de 
minister van Welzijn het signaal te geven binnen welke periode een aantal zaken duidelijk 
moeten zijn om die op een ordentelijke manier in het onderwijs te organiseren. 

Ieder jaar herinneren wij er de minister van Onderwijs aan dat het belangrijk is dat 
activiteiten die in een volgend schooljaar moeten worden uitgevoerd, goed worden 
voorbereid in het schooljaar voordien zodat iedereen goed weet wat er te doen staat. We 
mogen niet van een minister van Welzijn verwachten dat hij de onderwijscultuur en de 
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werkwijze in het onderwijs goed kent. Vandaar aan u de vraag om heel duidelijk te maken 
hoe dat het best wordt voorbereid en tot stand wordt gebracht. 

Minister Pascal Smet: Ik zal dadelijk mijn collega van Welzijn sms’en. Hij doet dat ook om 
iets aan mij te vragen. Ik zal zeggen dat u het hebt gevraagd. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

■ 


