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VOORWOORD
Beste ouder
Het is belangrijk om uw kind te vaccineren. Vaccinaties beschermen
immers niet alleen uw kind, maar ook uw gezin en omgeving. Naast
het klassieke vaccinatieschema van Kind en Gezin worden er nog een
aantal vaccinaties aangeboden. Aan de hand van deze brochure
willen we u hierover de nodige informatie verschaffen.
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VACCINATIES TEGEN MENINGOKOKKEN B
Meningokokken zijn de oorzaak van een ernstige vorm van
hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging die in de loop van enkele
uren kan evolueren naar een levensbedreigende situatie.
Vooral kinderen tussen 0 en 5 jaar en jongvolwassenen (van 15 tot 19
jaar) behoren tot de risicopopulatie.
Er bestaan verschillende types meningokokken. Het vaccin tegen
meningokokken type C is inbegrepen in het basis vaccinatieschema
(van Kind en Gezin), en wordt toegediend op de leeftijd van 15
maanden (bij prematuren op de leeftijd van 13 maanden). De Hoge
gezondheidsraad beveelt echter aan om dit vaccin te vervangen door
het geconjugeerd vaccin tegen meningokokken ACWY. De kostprijs
bedraagt 52,60 euro en wordt voorlopig niet terugbetaald.
Er bestaat momenteel ook een vaccin tegen meningokokken type B,
dat nog niet in het vaccinatieschema van Kind en Gezin zit en via de
kinderarts of huisarts kan worden toegediend.
Het vaccin tegen meningokokken B kan worden gegeven vanaf de
leeftijd van 2 maand. Het vaccin wordt voorlopig niet terugbetaald.
De kostprijs bedraagt 87 euro.
-

Bij opstart op de leeftijd van 2 maanden zijn 3 dosissen nodig.
Bij opstart op de leeftijd van 2 jaar zijn er 2 dosissen nodig.

Informeer u bij uw mutualiteit voor eventuele gedeeltelijke
tussenkomst in de kostprijs.
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VACCINATIE TEGEN VARICELLA (WINDPOKKEN)
Windpokken is een frequente kinderziekte die zeer besmettelijk is en
wordt gekenmerkt door met vocht gevulde blaasjes. Kinderen
genezen meestal na enkele dagen. Na besmetting is men levenslang
tegen windpokken beschermd. Het virus blijft echter wel sluimerend
aanwezig in het lichaam. Wordt het virus toch terug actief, dan kan dit
zona (gordelroos) veroorzaken.
Meestal verlopen windpokken zonder verwikkelingen. Soms doen er
zich complicaties voor zoals longontsteking, bacteriële bijbesmetting
of ontsteking van het hersenweefsel (encefalitis). Zeer zelden zien we
dat een kind overlijdt als gevolg van windpokken (in België is dit
ongeveer 1 kind per jaar).
Het vaccin biedt bescherming tegen de ziekte en kan worden
toegediend vanaf de leeftijd van 12 maanden.
De kostprijs per dosis bedraagt ongeveer 50 euro. Er zijn 2 dosissen
nodig, met een interval van minstens 1 maand. Het vaccin is niet
terugbetaald, doch gedeeltelijke tussenkomst wordt voorzien door de
meeste mutualiteiten. Informeer hiervoor bij uw mutualiteit.

4

Pediatrie - Vaccinaties aanvullend op het basisschema

VACCINATIE TEGEN INFLUENZA (GRIEP)
Vaccinatie met het griepvaccin wordt aangeraden voor kwetsbare
groepen zoals oudere mensen en zwangere vrouwen, maar ook voor
kinderen ouder dan 6 maanden die chronische problemen hebben
zoals longproblemen, hartafwijkingen, nierziekten of
afweerstoornissen.
Aan gezonde personen die onder hetzelfde dak wonen als baby’s
jonger dan 6 maanden, of hierboven beschreven kwetsbare
personen, wordt eveneens aangeraden zich te laten vaccineren.
Omdat het griepvirus zich ieder jaar aanpast, moet het vaccin jaarlijks
worden toegediend en dit van oktober tot december.
De prijs van het vaccin bedraagt ongeveer 12 euro. Voor chronisch
zieken is er een terugbetaling.
Indien het vaccin aan kinderen jonger dan 9 jaar voor het eerst wordt
toegediend, zijn er 2 dosissen nodig met een interval van 1 maand.
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VACCINATIE TEGEN HUMAAN PAPILLOMA VIRUS (HPV)
Het Humaan Papilloma Virus (HPV) is een groep van virustypes die de
huid en slijmvliezen kunnen infecteren, en verantwoordelijk kunnen
zijn voor het ontwikkelen van bepaalde kankers (bij vrouwen vooral
baarmoederhalskanker, bij mannen peniskanker en genitale wratten).
Besmetting met het HPV-virus gebeurt via seksueel contact of via
huid-op-huidcontact met besmette vochten.
Vaccinatie is een doeltreffend middel om zichzelf te beschermen
tegen HPV. Het is belangrijk om zich op jonge leeftijd te laten
beschermen voor het eerste seksueel contact.
Het vaccin wordt gegeven op de leeftijd van 12 jaar via CLB. Vanaf
2019 worden ook jongens hiervoor gevaccineerd.
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