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Sommige vaccinaties buiten het klassieke schema kunnen nuttig zijn voor de
bescherming van je kind.
Bijkomende informatie kan je helpen om de juiste beslissing te nemen voor
jouw kindje.

Vaccinatie tegen Meningococcen B
Meningococcen kunnen ernstige infecties veroorzaken zoals
hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging met risico op overlijden of
restletsels. Het risico is het grootst tussen 0 en 5 jaar, maar ook bij jongeren
tussen 15 en 20 jaar.

Advies Hoge Gezondheidsraad

•
•
•
•

Vaccineren kan vanaf de leeftijd van 2 maand.
Moet niet routinematig worden toegediend.
Is aan te bevelen bij verminderde immuniteit.
Is af te raden bij chronische ziekten.

Praktisch

•
•

•

Toe te dienen door middel van injecties.
Vanaf de leeftijd van 3 maand volstaat een schema van 2 basisvaccinaties
en 1 herhalingsvaccin. Kan tegelijk met de basisvaccinaties, (LET OP:
wegens meer kans op bijwerkingen op voorhand én nadien paracetamol
toedienen), of afzonderlijk worden toegediend.
Zal niet worden toegediend tijdens een acute infectie.

Mogelijke bijwerkingen

•
•
•
•
•
•
•
•

Regelmatig koorts.
Prikkelbaarheid.
Roodheid of gevoeligheid op de prikplaats.
Stuipen.
Eczeem.
Netelroos.
Allergische reactie.
Hoge koorts boven 40°.
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Prijs

•

86,52 euro per vaccin.

Griepvaccinatie
Enkel bij kinderen ouder dan 6 maand met chronische ziekte of aspirinebehandeling. De eerste keer onder 9 jaar moeten 2 vaccins met 4 weken
interval gegeven worden, nadien 1 injectie per winter.
Ook alle personen die onder hetzelfde dak wonen met deze risicokinderen,
maar ook met een baby jonger dan 6 maand laten zich best vaccineren.

Windpokkenvaccinatie
Zonder vaccinatie maakt zo goed als iedereen windpokken door. Nadien is
men levenslang immuun.
Na vaccinatie met 2 toedieningen zou men 20 jaar (mogelijks levenslang)
beschermd zijn.
Windpokken verlopen meestal goedaardig, maar kunnen in zeldzame gevallen
een ernstig verloop kennen. De Hoge Gezondheidsraad is overtuigd van het
voordeel van de vaccinatie, maar omdat er nog geen overheidsfinanciering is
kan de Hoge Gezondheidsraad dit niet veralgemeend aanraden.
Zeker toe te dienen bij personen in nauw contact met
immuungecompromitteerde patienten, niet-immune vrouwen op vruchtbare
leeftijd, jongvolwassenen die nog geen windpokken hebben gehad,
niet-immune volwassenen in de (para)medische sector in nauw contact met
jonge kinderen.

Praktisch
Kan vanaf de leeftijd van 1 jaar , nadat de mazelen-bof-rubellavaccinatie
is toegediend. De tweede toediening moet minstens 4 weken na de eerste
gegeven worden. Bijwerkingen roodheid en pijn op de prikplaats, koorts,
huiduitslag; zelden koortsstuipen, hoge koorts.
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Prijs

•

48,34 euro per vaccin.

Rotavirusvaccinatie
Rotavirussen veroorzaken maag-darminfecties die soms zo ernstig kunnen
verlopen dat ze leiden tot uitdroging waarvoor hospitalisatie nodig kan zijn.
Risico vooral bij kinderen jonger dan 5 jaar (vooral tussen maand 6-24) en is
verhoogd bij verblijf in de kinderopvang. Vaccineren is aanbevolen voor alle
zuigelingen. Wordt toegediend in de mond, samen met de basisvaccinaties.
Rotarix op 8 en 12 weken, Rotateq op 8, 12 en 16 weken. Moet vóór 24/32
weken.

Mogelijke bijwerkingen

•
•

Soms lichte maag-darmlast.
Zelden ernstige darmproblemen met braken en anaal bloedverlies.

Prijs

•

11,9 euro per vaccin.
Informeer bij uw mutualiteit voor eventuele tussenkomst in de kostprijs
Informeer bij je mutualiteit voor eventuele tussenkomst in de kostprijs
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Dienst pediatrie
•
•
•
•
•

Dr. A.S. D’hont
Dr. A. De Guchtenaere
Dr. A. Pareyn
Dr. S. Van Molhem
Dr. K. Willième

•

059 41 40 60
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