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Inleiding 

Deze brochure biedt u de nodige informatie over beschikbare vaccins 
buiten het gratis vaccinatieprogramma. U leest hierin meer over de 
vaccins en de toediening ervan. Het is onmogelijk om in deze brochure 
alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo 
nodig bijkomende vragen te stellen aan uw arts.  
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1. Meningokokkenvaccin 

Meningokokken zijn bacteriën die ernstige infecties kunnen veroorzaken, 
zoals hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. Deze infectie die soms 
aanvangt met vage symptomen kan razendsnel evolueren naar een 
levensbedreigende ziekte. Bij kinderen jonger dan 5 jaar en 
adolescenten komt de ziekte het vaakst voor. Meningokokkeninfecties 
komen gelukkig maar zelden voor. In 2018 waren er 116 gevallen in 
België. Het Europees sterftecijfer lag in 2017 op 9.7 %. De belangrijkste 
types meningokokken zijn Type B (51%), Type Y en W (41%) en Type C 
(4 %). Type C meningokokken vaccin behoort nu al tot het gratis 
vaccinatieprogramma en wordt toegediend op 13 of 15 maanden leeftijd. 
 
Beschikbare vaccins: 

 Type B 

Bexsero® 

 € 86.52 
 Toedieningsschema:  
o Leeftijd 2-5 maanden: (3 dosissen) 2 dosissen met interval 

van minstens 2 maanden, 3e  dosis tussen leeftijd 12-15 m 
met interval tussen 2e  en 3e dosis van minstens 6 maanden. 

o Leeftijd 6-12 maanden: (3 dosissen) 2 dosissen met interval 
van minstens 2 maanden, 3e dosis in het tweede levensjaar 
met interval tussen 2e en 3e dosis van minstens 2 maanden. 

o Leeftijd 12-24 maanden: (3 dosissen) 2 dosissen met interval 
van minstens 2 maanden, 3e dosis 12-23 maanden na 2e 
dosis. 

o Vanaf 2 jaar leeftijd: 2 dosissen met een interval van 
minstens 1 maand. 

 
 Kan tegelijkertijd toegediend worden met andere vaccins van het 

gratis vaccinatieprogramma.  
 Door een verhoogd risico op koorts, gevoeligheid op de 

injectieplaats, verandering in eetgewoonten en prikkelbaarheid, 
wanneer Bexsero® gelijktijdig toegediend wordt met de hierboven 

genoemde vaccins, kan overwogen worden om indien mogelijk 
de vaccinaties apart te geven. Preventief gebruik van 
paracetamol vermindert de kans op koorts en de ernst ervan. 
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Trumenba® 
 €76.98 
 Toedieningsschema: 
o Vanaf de leeftijd van 10 jaar: 2 dosissen met een interval van 

6 maanden 
 

 
De belangrijkste bijwerkingen zijn: 

 pijn 
 roodheid en zwelling op de injectieplaats 
 koorts 
 hoofdpijn 
 prikkelbaarheid 
 slaperigheid 
 

 Type ACWY 

Dit vaccin kan het gratis vaccin dat tegen meningococcen type C 
gegeven wordt op 13 of 15 maanden vervangen.  
Indien je kind ouder is en reeds het type C vaccin kreeg, kan dit vaccin 
als extra vaccinatie toegediend worden. 
 

Nimenrix® 

 € 52,60 (vanaf 6 weken)  
 Toedieningsschema: 
o Leeftijd 6-12 weken: 3 dosissen: tussen de 1e en 2e  dosis 

een interval van 2 maanden, de 3e dosis op de leeftijd van 12 
maanden.  

o Vanaf leeftijd 12 maanden: 1 dosis.  
 
Menveo® 

  € 52,60 
 Toedieningsschema  
o Vanaf leeftijd 2 jaar: 1 dosis. 

 
De belangrijkste bijwerkingen zijn:  

 verminderde eetlust 
 prikkelbaarheid 
 hoofdpijn 
 koorts 
 zwelling 
 roodheid en pijn ter hoogte van de injectieplaats 



 

 
4 

2. Windpokkenvaccin 

Varicella (= windpokken, waterpokken, wijnpokken) wordt veroorzaakt 
door het varicella zoster virus. Hoewel de varicella-infectie meestal 
goedaardig verloopt, schat men dat er in België jaarlijks ongeveer 1000 
hospitalisaties zijn in verband met windpokken, met 1 à 2 sterfgevallen 
per jaar. Hoewel zuigelingen en kinderen met een afweerstoornis het 
hoogste risico hebben op een ernstiger verloop van varicella, komen de 
meeste complicaties en hospitalisaties voor bij voorheen gezonde 
kinderen. 
 
De exacte beschermingsduur na vaccinatie is nog niet gekend, maar op 
basis van de huidige wetenschappelijke evidentie mag men wellicht 
spreken van 10 tot 20 jaar na twee dosissen.  
 
Er zijn 2 gelijkaardige vaccins beschikbaar. 

 Varilrix® 

 € 48,56 
 Toedieningsschema:  
o vanaf de leeftijd van 12 maanden 
o 2 vaccins met een interval van minstens 6 weken 

 Varivax® 

  € 52,52 
 Toedieningsschema:  
o 9-12 maanden leeftijd: 2 vaccins met interval van minstens 3 

maanden 
o vanaf 12 maanden: 2 vaccins met interval van minstens 1 

maand 

 Mogelijke bijwerkingen 

De belangrijkste bijwerkingen na vaccinatie zijn:  
 roodheid of pijn op de inspuitplaats 
 huiduitslag 
 zwelling op de inspuitplaats 
 koorts 
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3. Buitenlandse reizen 

Voor buitenlandse reizen worden afhankelijk van de bestemming nog 
andere vaccinaties, zoals hepatitis A, tekenencefalitis, gele koorts,… 
aangeraden. Hiervoor kan u de website van het Tropisch Instituut 
contacteren en het land van bestemming ingeven:  
 
https://www.itg.be/N/reisgeneeskunde  
 

4. Tot slot  

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan 
kunt u terecht bij uw behandelend arts of de verpleegkundigen.  

 

5. Wie contacteren bij vragen of problemen?  

Raadpleging kinderziekten 
campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44, 2300 Turnhout 
Route C35 
014 44 44 16 
  

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=c8517eca-0cd4-4d94-9f47-317bd77d2d8f
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Persoonlijke notities/ vragen  

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u 
ze altijd bij de hand bij een gesprek met uw arts of verpleegkundige. 
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Versie: 21/11/2019 

 

Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw (vertegenwoordiger Eleyas bv)  

Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

AZ Turnhout vzw 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 
 

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=86043a72-9b90-4f62-bbff-d70c2fa8f0d5
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=4363ac37-2f8e-42ee-89c8-8fe4b15d3614
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