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vaccinatie en zwangerschap - kinkhoest- en griepvaccinatie

Geachte collega,
Dit najaar willen we u graag nog eens herinneren aan het belang van vaccinatie
tegen kinkhoest en griep tijdens de zwangerschap en u op de hoogte stellen van
enkele aanpassingen in de betreffende aanbevelingen.
Kinkhoestvaccinatie
In de zomer van 2014 hebben we de vaccinatoren al op de hoogte gebracht van
de aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) i.v.m. kinkhoestvaccinatie
tijdens de zwangerschap en voor volwassenen.
Dit advies raadt aan om zwangere vrouwen tijdens elke zwangerschap te
vaccineren tegen kinkhoest tussen week 24 en 32 van de zwangerschap. Dit zorgt
ervoor dat er hoge titers maternele antistoffen kunnen doorgegeven worden aan
de baby zodat die met een gedeeltelijke tijdelijke immuniteit geboren wordt.
Bij het vaccineren tegen kinkhoest tijdens de zwangerschap wordt geen rekening
gehouden met een eventuele eerdere toegediend vóór de zwangerschap. Het
minimale interval tussen 2 doses van deze vaccins bedraagt immers slechts één
maand. Ook is het belangrijk dat het entourage van een pasgeborene goed
gevaccineerd is (cocoonvaccinatie). Dit moet niet voor elke zwangerschap
herhaald worden.
Deze vaccinaties worden toegediend met een combinatievaccin tegen difterie,
tetanus en kinkhoest (dTp), nl. Boostrix®. Dit vaccin mag gebruikt worden voor
alle indicaties voor vaccinatie tegen difterie, tetanus en kinkhoest bij
adolescenten en volwassen (zwangerschap en cocoonvaccinatie) en vervangt ook
het tweeledige vaccin Tedivax pro adulto®, dat sinds 1 juli 2017 niet meer
beschikbaar is in België. Boostrix® kan in Vaccinnet besteld worden
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(https://www.vaccinnet.be). Voor Boostrix® is dus geen voorschrift nodig en moet geen terugbetaling
gevraagd worden aan de adviserende arts van de mutualiteiten.
Campagnemateriaal: folders en affiches
Het campagnemateriaal in verband met vaccinatie voor zwangere vrouwen vindt u op onze website via
www.kinkhoestvaccinatie.be. U kunt er specifieke folders bestellen en ook de affiche met “Gust, 1 maand oud
en al 4 maanden beschermd tegen kinkhoest”.
Griepvaccinatie tijdens de zwangerschap en voor gezinsleden van jonge baby’s
Zwangere vrouwen worden ook best gevaccineerd tegen griep. De HGR raadt dit aan voor alle vrouwen die in
het 2de en 3de trimester van de zwangerschap zullen zijn tijdens het griepseizoen. Ook deze vaccinatie tijdens
de zwangerschap zorgt ervoor dat jonge baby’s een gedeeltelijke bescherming krijgen. De gezinsleden en
verzorgenden van jonge baby’s worden best ook tegen seizoengriep gevaccineerd. Vaccinatie van jonge
kinderen kan immers pas toegediend worden vanaf de leeftijd van 6 maanden.
Wanneer men kinderen vanaf de leeftijd van 6 maand vaccineert tegen griep, wordt niet meer aanbevolen
om een halve dosis toe te dienen maar om direct een volledige dosis te geven, dus 0,5 ml. Studies hebben
immers aangetoond dat dit een betere immunogeniciteit bewerkstelligt zonder extra risico op bijwerkingen.
Voor een eerste griepvaccinatie bij kinderen jonger dan 9 jaar wordt een 2de dosis gegeven 4 weken na de 1ste.
Websites over vaccinaties in Vlaanderen
Graag verwijzen we u voor informatie in verband met het vaccinatieprogramma in Vlaanderen naar
vaccinatiewebsite voor vaccinatoren www.zorg-en-gezondheid.be/vaccinaties. Hier vindt u ook de actuele
adviezen van de HGR in verband met vaccinaties (in 2017 geactualiseerde adviezen over varicella- en HPVvaccinatie en nieuwe advies over vaccinatie tegen meningokokken van serogroep B).
Voor info in verband met vaccinaties kunt u uw patiënten verwijzen naar de website www.laatjevaccineren.be.

Ik wens u alvast te danken voor de aandacht die u aan dit schrijven heeft gegeven, alsook voor uw inzet om uw
patiënten en de bevolking in het algemeen te beschermen tegen een aantal infectieziekten via vaccinatie.
Ik wens u alvast ook reeds fijne eindejaarsfeesten en een goede start voor een gezond 2018!
Vriendelijke groeten,

Dr. Iris De Schutter
Afdelingshoofd
Afdeling preventie

