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INHOUD

GEZONDHEIDSZORG MET EEN ZIEL

Het is belangrijk om je kind te laten vaccineren. Vaccinaties beschermen 
niet alleen je kind zelf, maar ook je gezin en omgeving. Naast het klassieke 
vaccinatieschema van Kind & Gezin worden nog een aantal vaccinaties 
sterk aanbevolen.

In deze brochure willen we je informeren over wat de aanvulling op het 
vaccinatieschema van Kind & Gezin precies inhoudt. Deze brochure 
vervangt de persoonlijke gesprekken met je arts of verpleegkundige zeker 
niet. Aarzel niet hen te contacteren bij mogelijke vragen. Ze zullen je graag 
verder helpen.

Team pediatrie

Besteouder
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1 Vaccinatie tegen meningokokken type B

Meningokokken type B zijn verantwoordelijk voor:

 ↗ meningokokkeninfecties die zich beperken tot één plaats 
(bv. oogbindvlies, keel, longen, gewrichten, hartzakje, plasbuis)

 ↗ meningokokken bacteriëmie (een kortdurende niet-schadelijke 
aanwezigheid van bacteriën in het bloed)

 ↗ meningitis (hersenvliesontsteking)

 ↗ sepsis (bloedvergiftiging)

 ↗ meningitis met sepsis (hersenvliesontsteking met bloedvergiftiging)

De laatste drie ziektes samen komen in België voor bij 
ongeveer één op 100.000 personen per jaar met kans op 
overlijden. De patiënten die overleven hebben 10 tot 20% 
kans op blijvende restletsels zoals herseninfarct, epilepsie, 
leer- en/of gedragsproblemen, gehoorverlies, amputatie ...

1.1 Adviezen van de Hoge Gezondheidsraad

 ↗ Het vaccin tegen meningokokken B is bewezen doeltreffend bij 
kinderen jonger dan twee jaar en veroorzaakt geen ernstige 
bijwerkingen.

 ↗ Op dit moment wordt niet aangeraden het vaccin op te nemen in het 
basisvaccinatieschema omdat:

- de eerste toediening best gebeurt op de leeftijd van twee maanden. 
Op dat moment zouden dus drie injecties worden gegeven met meer 
kans op koorts. Er wordt gevreesd dat de vaccinatiegraad tegen 
andere ziektes zal dalen.

- het vaccin is weinig kostenefficiënt (het is duur, de ziekte is zeldzaam 
en het vaccin beïnvloedt groepsbescherming niet).

 ↗ Wanneer je jezelf wil beschermen, dan is een vaccinatie mogelijk vanaf 
de leeftijd van twee maanden. Hiertoe beveelt de Raad aan om bij 
voorkeur kinderen en jongeren te vaccineren. In de leeftijdsgroepen 0 
tot 5 jaar en 15 tot 19 jaar komt de kiem/ziekte meest voor.

 ↗ Vaccinatie is wel aangeraden bij alle personen (ongeacht hun leeftijd) 
met een verminderde immuniteit. Hierdoor hebben zij immers meer 
kans op een meningokokkeninfectie.
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1.2 Bijwerkingen

Het bijwerkingsprofiel is gelijkaardig aan dat van de vaccins toegediend door Kind & Gezin.

 ↗ De meest voorkomende bijwerkingen bij kinderen jonger dan twee jaar:

Deze reacties kunnen heviger zijn als het vaccin samen met routinevaccins wordt toegediend.
De bijwerkingen zijn minder hevig als je net voor de vaccinatie paracetamol toedient. Dien na de 
vaccinatie nog twee dosissen paracetamol toe met een tussentijd van vier tot zes uren. 

 ↗ Bij jongeren zijn de voornaamste bijwerkingen hoofdpijn, spierpijn, gevoel van onwel zijn (malaise), 
pijn op de injectieplaats.

1.3 Kostprijs

86,52 euro* per toediening     * prijs sinds 1/9/2019

Bij opstart voor de leeftijd van twee jaar zijn er in totaal drie dosissen nodig, bij opstart na de 
leeftijd van twee jaar zijn er in totaal twee dosissen nodig.
Informeer bij je ziekenfonds naar hun tussenkomst in de kostprijs.

ZELDEN plotse ontsteking van de bloedvatwand

SOMS stuipen, eczeem, netelroos (huiduitslag), hoge koorts (> 40°C)

REGELMATIG roodheid/gevoeligheid op de injectieplaats, prikkelbaarheid en koorts
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2.1 Adviezen van de Hoge Gezondheidsraad

 ↗ Een vaccinatie is nuttig, maar wordt momenteel niet 
veralgemeend aanbevolen om de volgende redenen:

- uit vrees dat het aantal vaccinaties voor mazelen, 
bof, rubella (rode hond) zou afnemen.

- wegens nood aan een uitgebreid vaccinatie-
programma, ook bij oudere kinderen, om 
de verschuiving van windpokken naar latere 
leeftijdsgroepen te vermijden.

 ↗ Op eigen vraag kan een varicella-vaccinatie toegediend 
worden.

 ↗ Vaccinatie is aan te raden bij:

- niet-immune personen in nauw contact met 
verzwakte patiënten.

- niet-immune volwassenen in de (para)medische 
sector of in nauw contact met jonge kinderen.

- niet-immune vrouwen op vruchtbare leeftijd.

2 Vaccinatie tegen varicella zoster

Het varicella zoster virus is verantwoordelijk voor windpokken (= waterpokken). Symptomen van windpokken 
zijn koorts, blaasjes (soms jeukend of pijnlijk), pukkeltjes en korsten op de huid en zweertjes op de slijm-
vliezen. Na het doormaken van de infectie is je kind levenslang immuun, dit wil zeggen dat het niet meer 
vatbaar is voor de ziekte en zo geen waterpokken meer kan krijgen. Het virus blijft echter wel sluimerend 
aanwezig in het lichaam. Wordt het virus toch actief, dan kan dit zona (gordelroos) veroorzaken.

MOGELIJKE VERWIKKELINGEN:
 ↗ bacteriële bijbesmetting
 ↗ pneumonie of longontsteking
 ↗ acute cerebellaire ataxie (neurologische coördinatiestoornis)
 ↗ encefalitis (ontsteking van het hersenweefsel)
 ↗ overlijden (in België een tot twee sterfgevallen per jaar)

De meeste verwikkelingen en hospitalisaties komen voor bij kinderen die voordien gezond waren.
Een deel van de gehospitaliseerde patiënten wordt ontslagen met restletsels of met betekenisvolle 
littekenvorming.

Bij volwassenen is het risico op een ernstiger verloop groter. Infectie tijdens de zwangerschap kan bij 
de baby leiden tot huid-, hersen- en oogafwijkingen, onderontwikkelde ledematen … Infectie bij personen 
met gedaalde immuniteit en bij pasgeborenen kan uitbreiden over het hele lichaam, waarbij er ook 
stollingsstoornissen en ontsteking van inwendige organen kunnen optreden.
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2.2 Bijwerkingen

2.3 Kostprijs

48,56 euro* per toediening     * prijs sinds 1/10/2019

Er zijn in totaal twee dosissen nodig. 
Informeer bij je ziekenfonds naar hun tussenkomst in de kostprijs.

Heb je nog bezorgdheden of nood aan ondersteuning, 
aarzel dan niet om ons te contacteren.

Secretariaat pediatrie 09 246 82 00 
 secretariaat.pediatrie@azmmsj.be

Ons secretariaat is telefonisch bereikbaar 
van 8.15 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17 uur

Contactgegevens

Check mariamiddelares.be voor een 
overzicht van onze kinderartsen.

Onze kinderartsen hebben dagelijks
raadplegingen op verschillende locaties.

SOMS Koortsstuipen zeven à tien dagen na inspuiting bij kinderen jonger 
 dan twee jaar. Windpokken of mazelenachtige uitslag.

REGELMATIG roodheid/pijn op de injectieplaats

SCAN DEZE QR-CODE VOOR MEER INFO OVER ANDERE 
VACCINS BUITEN HET BASISVACCINATIESCHEMA.



Buitenring Sint-Denijs 30 | 9000 Gent I 09 246 46 46 I www.mariamiddelares.be I info@azmmsj.be

AZ Maria Middelares heeft deze infor matiebrochure met de grootste zorg opgemaakt. Deze brochure is indicatief en vervangt de raadpleging bij je arts niet. 
Mocht deze brochure vergissingen of onvolledigheden bevatten, dan zijn AZ Maria Middelares, zijn medewerkers en zijn artsen hiervoor niet aansprakelijk.

SAP 19117 - april 2022

Deze brochure is gedrukt op maxioffset.
Papier afkomstig uit bossen die duurzaam 
worden beheerd.

VOLG ONS OOK OP: 


