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Een nieuw vaccin tegen meningokokken

ogenblik veruit het meest voorkomend.

werd recent geïntroduceerd in België

De Hoge Gezondheidsraad (het orgaan

en is absoluut aan te raden, hoewel het

in België dat wetenschappelijk nakijkt

voorlopig nog buiten het gratis vaccina-

welke vaccins aan te raden zijn en

tieprogramma valt. Dit vaccin is werk-

wanneer) raadt aan om alle kinderen te

zaam tegen meningokokken type B.

laten vaccineren. Kinderen tussen 0 en
1 jaar en tussen 15 en 19 jaar vormen de

Wat is een meningokok?

risicogroepen.

Meningokokken zijn bacterïen die ernstige

Wanneer geven we het vaccin?

infecties kunnen veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging.

Kinderen onder de twee jaar moeten

Deze infectie die soms aanvangt met vage

driemaal gevaccineerd worden en kinde-

symptomen kan razendsnel evolueren

ren boven twee jaar tweemaal in totaal:

naar een levensbedreigende ziekte.

• Zuigelingen vaccineren we op 14
weken en op 22 weken en een laatste

Er bestaan verschillende types meningokokken en in Europa zijn dat types
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maal op 13 maanden.
• Kinderen tussen 6 maanden en 2 jaar

A, C, B, Y en W. Voor type C wordt nu al

worden tweemaal gevaccineerd met

gratis gevaccineerd op de leeftijd van

interval van twee maanden en een

13 maand. In Europa is type B, waarte-

derde maal minstens zes maanden na

gen dit vaccin ontwikkeld werd, op dit

de tweede vaccinatie.

• Kinderen ouder dan 2 jaar worden

Kostprijs

tweemaal gevaccineerd met minstens
1 maand interval.

€ 86,52 per vaccin; (nog) niet terugbetaald. Sommige mutualiteiten betalen

We geven het vaccin liever niet samen

echter jaarlijks een klein bedrag in het

met andere vaccins omdat dit de kans

kader van extra vaccinaties terug, infor-

op koorts nadien doet stijgen.

meer hiernaar bij uw mutualiteit.

Mogelijke bijwerkingen

Indien u nog verdere vragen hebt,
aarzel niet om uw huis- of kinderarts te

De meest voorkomende bijwerkingen

contacteren.

zijn koorts, prikkelbaarheid, gevoeligheid ter hoogte van de injectieplaats
en roodheid. De bijwerkingen zijn meer
uitgesproken indien het vaccin gelijktijdig met de routinevaccinaties wordt
toegediend. Indien kinderen gevoelig
zijn kan men kort voor de vaccinatie
paracetamol toedienen.
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Contact
Secretariaat kinderziekten
Straat 61
T 09 224 64 31
T 09 224 64 32
T 09 224 54 13

Kinderartsen
Dr. Elien Baert
Dr. Sofie Deman
Dr. Sarah De Schryver
Dr. Martine De Wit
Dr. Charlotte Daeze
Dr. Tineke Eeraerts
Dr. Veerle Staelens
Dr. Astrid Verbist
Dr. Tom Vercruysse
Deze brochure werd ontwikkeld voor het gebruik binnen het AZ Sint-Lucas Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het ziekenhuis.
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