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Aanvullende 
vaccinaties kinderen
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Beste ouder

Vaccinaties beschermen niet alleen je kind zelf tegen 
ernstige infecties, maar ook jouw gezin en de omgeving. 
Naast het klassieke vaccinatieschema van Kind en 
Gezin, worden er nog een aantal vaccinaties sterk 
aanbevolen. Aan de hand van deze brochure willen we je 
hierover informeren. 

Mocht je na het lezen van deze folder nog vragen 
hebben, stel ze dan gerust aan je arts.

Voor een afspraak op de dienst pediatrie op campus  
Sint-Vincentius kan je terecht op 03 285 28 35, op 
campus Sint-Augustinus op 03 443 38 96 en in  
Polikliniek Hof Ter Schelde op 03 443 34 43. Een online 
afspraak maken is ook mogelijk via mijn.zas.be.



Vaccinatie tegen 
meningococcen
Meningococcen veroorzaken een ernstige vorm van 
hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. Een 
meningococceninfectie kan in de loop van enkele uren 
levensbedreigend zijn. 
Vooral kinderen van 0 tot 5 jaar en jongvolwassenen (15 
tot 19 jaar) worden erdoor getroffen.

Er bestaan verschillende types meningococcen. 
Het vaccin tegen meningococcen type C zit in het 
basisvaccinatieschema (van Kind en Gezin), en wordt 
toegediend op 15 maanden. 

Vaccin meningococcen type B 

Er bestaat nu ook een vaccin tegen meningococcen type 
B, dat nog niet in het vaccinatieschema van Kind en 
Gezin zit.

Reacties op dit vaccin (koorts en lokale roodheid) kunnen 
wat heviger zijn, zeker wanneer ze samen met andere 
vaccins worden toegediend. De bijwerkingen zijn minder 
hevig indien je net voor de vaccinatie paracetamol 
toedient. Dien na de vaccinatie nog twee dosissen 
paracetamol toe met een tussentijd van 4 tot 6 uur.

Het vaccin tegen meningococcen B kan worden gegeven 
vanaf de leeftijd van 2 maanden. De prijs per dosis 
bedraagt ongeveer 90,00 euro. Deze vaccinatie wordt 
op dit moment nog niet terugbetaald. Informeer bij je 
mutualiteit naar eventuele deelname in de kostprijs.

Bij opstart na de leeftijd van 2 maanden zijn er 3 
dosissen nodig (2 injecties met 2 maanden interval en 
een booster na ± 1 jaar).

Bij opstart na de leeftijd van 2 jaar zijn er 2 dosissen 
nodig (2 injecties met 1 maand interval zonder booster).

Gecombineerd vaccin meningococcen 
types A, C, W, Y

Er bestaat ook een gecombineerd vaccin tegen 
meningococcen types A, C, W, Y dat niet in het 
vaccinatieschema van Kind en Gezin zit. Serotypes A, W 
en Y komen voornamelijk voor in Subsaharisch Afrika, 
waardoor deze vaccinatie gedurende lange tijd onder 
de reisvaccinatie viel. Sinds 2018 worden in Nederland 
en België echter meer gevallen gezien van besmetting 
met meningococcen W en Y bij adolescenten. Hierdoor 
wordt dit vaccin nu ook aangeboden op de leeftijd van 
15 maanden (ter vervanging van het vaccin tegen enkel 
meningococcen type C uit het vaccinatieschema van Kind 
en Gezin) en voor alle tieners van 15 tot 18 jaar. 

Het vaccin kan in principe al worden toegediend vanaf 
de leeftijd van 2 maanden. De prijs per dosis bedraagt 
ongeveer 50,00 euro. Dit vaccin wordt niet terugbetaald. 
Informeer bij je mutualiteit naar eventuele deelname in 
de kostprijs.

Bij opstart na de leeftijd van 2 maanden zijn er 3 
dosissen nodig (2 injecties met 2 maanden interval en 
een booster na ± 1 jaar).

Bij opstart na de leeftijd van 1 jaar is er 1 dosis nodig 
en is herhalingsvaccinatie enkel nodig bij een reis naar 
risicogebieden. 



Vaccinatie 
tegen Varicella 
(windpokken)

Bijna iedereen krijgt als kind windpokken; het is een 
typische kinderziekte. Kinderen genezen meestal na 
enkele dagen. Na genezing ben je 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 echter 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 ongeveer 1 kind per jaar).

Vaccinatie tegen Varicella beschermt (voor 70 à 
100 %) tegen het krijgen van windpokken. Het vaccin kan 
worden toegediend vanaf de leeftijd van 12 maanden.

De prijs per dosis bedraagt ongeveer 50,00 euro. 
Dit vaccin wordt niet terugbetaald. Informeer bij je 
mutualiteit naar eventuele deelname in de kostprijs.

Er zijn 2 dosissen nodig, met minstens 6 weken tussen. 

Vaccinatie  
tegen Influenza  
(griep)

Het griepvaccin wordt aangeraden voor kwetsbare 
groepen zoals oudere mensen en zwangere vrouwen, 
maar zeker ook voor kinderen ouder dan 6 maanden 
met chronische problemen zoals longproblemen, 
hartafwijkingen, nierziekten, afweerstoornissen, …

Aan gezonde personen die onder hetzelfde dak wonen 
als baby’s jonger dan 6 maanden, of de hierboven 
beschreven kwetsbare personen, wordt ook aangeraden 
zich te laten vaccineren.

Omdat het griepvirus ieder jaar verandert, moet het 
vaccin jaarlijks worden toegediend, in de maanden 
oktober tot december. De prijs van het vaccin is 
ongeveer 15,00 euro. Voor chronisch zieken is er een 
terugbetaling.

Kinderen kunnen gevaccineerd worden vanaf de leeftijd 
van 6 maanden. Indien je kind jonger dan 9 jaar is en 
vroeger nog niet tegen griep gevaccineerd werd, krijgt 
het de eerste keer 2 dosissen met een tussentijd van 
minstens 4 weken. Nadien is telkens slechts 1 dosis 
nodig.



Reisvaccinaties

Wanneer je op reis gaat, kunnen een aantal extra 
vaccins nodig zijn. Het kan gaan om vaccinatie tegen 
tekenencefalitis (bij reizen naar Scandinavië, Oostenrijk, 
sommige streken in Duitsland en Oost-Europa) en 
hepatitis A, hondsdolheid of Japanse encefalitis (bij 
meer tropische reizen). Bijna al deze vaccinaties zijn 
reeds mogelijk op kinderleeftijd en kunnen toegediend 
worden door je eigen kinderarts. 

Voor specifieke vragen over reizen met kinderen 
– alsook malariaprofylaxe – kan je terecht bij het 
Instituut voor Tropische Geneeskunde of in GZA bij onze 
kinderinfectioloog Dr. Daan Van Brusselen.




