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Ziektes 

 

Polio   (kinderverlamming) kan onherstelbare verlammingen veroorzaken. 

Difterie  (kroep) kan een ernstige ontsteking van keel en luchtwegen veroorzaken met 

verstikkingsgevaar. Ook hart en zenuwen kunnen worden aangetast. 

Tetanus  (klem) veroorzaakt ernstige en pijnlijke spierkrampen waardoor ademhalen onmogelijk kan 

worden. 

Pertussis  (kinkhoest) veroorzaakt hevige hoestbuien die gevaarlijk zijn voor jonge baby’s. 

Mazelen  maakt een kind ernstig ziek met koorts en huiduitslag. De ziekte kan gepaard gaan met 

verwikkelingen als longontsteking en hersenontsteking. 

Bof  (dikoor) kan verwikkelingen geven zoals hersen(vlies)ontsteking en teelbalontsteking. 

Rubella  (rodehond) is een op zich ongevaarlijke infectie met koorts en huiduitslag. Doormaken van 

deze ziekte tijdens de zwangerschap kan ernstige gevolgen hebben voor de baby zoals 

doofheid, blindheid en hartafwijkingen.  

Hepatitis B  is een kiem die een ontsteking van de lever veroorzaakt. Een deel van de besmette personen 

wordt chronisch drager en loopt het risico levercirrose en leverkanker te ontwikkelen. 

Meningokokken zijn kiemen die hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging kunnen veroorzaken.   

 

 

 De aanbevolen inentingen bieden de beste bescherming tegen deze ziekten. Voor een langdurige 
bescherming is soms een herhalingsinenting nodig. 

 

Inenting: De inenting wordt in de bovenarm gegeven. 

 

Reacties na de inenting 

 

Na de inenting kan er last zijn van: 

- een rode zwelling op de plaats van de inenting; 
- een pijnlijke, gevoelige plek op de plaats van de inenting;  
- een grieperig gevoel en lichte koorts. 

 

Deze reacties zijn volkomen normaal en verdwijnen meestal na enkele dagen. Tot een tweetal weken na het 

mazelen-bof-rubellavaccin kunnen algemene reacties voorkomen zoals koorts, hoofdpijn, gewrichtspijn, 

huiduitslag. Neem contact op met uw huisarts als de klachten langer aanhouden of ernstiger zijn. 

 

Een vaccin kan, zoals elk geneesmiddel, bijwerkingen veroorzaken.  

De kans dat een vaccin een ernstige bijwerking veroorzaakt, is uitzonderlijk klein. 
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