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Voorwoord

Het is belangrijk om je kind te vaccineren. Vaccinaties beschermen immers 
niet alleen je kind, maar ook je gezin en omgeving. Naast het klassieke 
vaccinatieschema van Kind en Gezin, bieden ze nog een aantal andere 
vaccinaties aan. Aan de hand van deze brochure geven we je hierover de 
nodige informatie.
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Vaccinaties tegen meningokokken

GEVAAR

Meningokokken zijn de oorzaak van een ernstige vorm van 
hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. In de loop van enkele uren is 
het mogelijk dat dit evolueert naar een levensbedreigende situatie. Vooral 
kinderen tussen 0 en 5 jaar en jongvolwassenen (van 15 tot 19 jaar) behoren 
tot de risicopopulatie.

VACCIN MENINGOKOKKEN TYPE C/ACWY

Er bestaan verschillende types meningokokken. Het vaccin tegen 
meningokokken type C is inbegrepen in het basis vaccinatieschema (van 
Kind en Gezin). 

We dienen het vaccin toe op de leeftijd van vijftien maanden (bij prematuren 
op de leeftijd van dertien maanden). De Hoge Gezondheidsraad beveelt 
echter aan om dit vaccin te vervangen door het geconjugeerd vaccin tegen 
meningokokken ACWY (Nimenrix®). 

De kostprijs bedraagt ongeveer 52€ en betaalt de mutualiteit niet terug. Dit 
vaccin kan via kind en gezin worden toegediend bij het consult van 15 (of 13) 
maanden.

VACCIN MENINGOKOKKEN TYPE B

Er bestaat ook een vaccin tegen meningokokken type B. Dat zit nog niet in 
het vaccinatieschema van Kind en Gezin. Contacteer je kinderarts of huisarts 
om het vaccin toe te dienen. 
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Het vaccin tegen meningokokken B geven we vanaf de leeftijd van twee 
maand. Bij opstart op de leeftijd van twee maanden zijn drie dosissen nodig. 
Bij opstart op de leeftijd van twee jaar zijn er twee dosissen nodig.

De kostprijs van dit vaccin bedraagt ongeveer 87 euro en betaalt de 
mutualiteit voorlopig niet terug. Informeer bij je mutualiteit voor eventuele 
gedeeltelijke tussenkomst in de kostprijs. 
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GEVAAR

Windpokken is een frequente kinderziekte die zeer besmettelijk is. Je 
herkent de ziekte aan de met vocht gevulde blaasjes. Kinderen 
genezen meestal na enkele dagen. Na besmetting ben je levenslang 
tegen windpokken beschermd. Het virus blijft echter wel sluimerend 
aanwezig in het lichaam. Wanneer het virus dan terug actief wordt, 
veroorzaakt dit soms zona (gordelroos).

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 één kind per jaar).

VACCIN

Het vaccin biedt bescherming tegen de ziekte en dienen we toe vanaf de 
leeftijd van twaalf maanden. Er zijn twee dosissen nodig, met een interval 
van minstens één maand.

De kostprijs per dosis bedraagt ongeveer 50 euro en betaalt de mutualiteit 
niet terug. De meeste mutualiteiten voorzien wel een gedeeltelijke 
tussenkomst. Informeer hiervoor bij je mutualiteit.

Vaccinatie tegen varicella (windpokken)
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GEVAAR

Het griepvaccin raden we aan voor kwetsbare groepen zoals oudere mensen 
en zwangere vrouwen. We raden het ook aan voor kinderen ouder dan 
zes maanden die chronische problemen hebben zoals longproblemen, 
hartafwijkingen, nierziekten of afweerstoornissen.

Woon je onder hetzelfde dak als een baby jonger dan zes maanden of met 
kwetsbare personen zoals hierboven beschreven? Laat je dan ook vaccineren 
met het griepvaccin.

VACCIN

Het griepvirus past zich ieder jaar aan. Daarom dienen we het vaccin 
jaarlijks toe van oktober tot december. Wanneer we het vaccin voor het eerst 
toedienen aan kinderen jonger dan negen jaar, zijn er twee dosissen nodig 
met een interval van één maand.

De prijs van het vaccin bedraagt ongeveer 12 euro. Voor chronisch zieken 
voorziet de mutualiteit een terugbetaling

Vaccinatie tegen influenza (griep)
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GEVAAR

Het humaan papilloma virus (HPV) is een groep van virustypes die de 
huid en slijmvliezen infecteren. Soms zijn ze ook verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling 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.

VACCIN

Vaccinatie is een doeltreffend middel om jezelf te beschermen tegen HPV. Het 
is belangrijk dat je je op jonge leeftijd beschermt voor het eerste seksueel 
contact.

Het CLB geeft het vaccin op de leeftijd van twaalf jaar. Sinds 2019 worden ook 
jongens hiervoor gevaccineerd.

Vaccinatie tegen humaan papilloma virus 
(HPV)



9

Nuttige contacten

verpleegafdeling pediatrie
09 364 87 70
Route 109

dokter nathalie Favere
09 364 84 47
Route 25

dokter bart houthoofd
0499 38 37 32
Route 25

dokter Katrien naudts
053 63 06 99
Route 25

Indien je meer informatie wenst, vragen hebt over je opname of onverwachts 
niet kan komen, kan je contact opnemen via onderstaande gegevens.

dokter silvia van damme
0499 38 37 32
Route 25

dokter liesje van den bossche
09 364 84 20
Route 25

dokter Geert van moer
09 364 84 11
Route 12

Dokter Sofie Vuylsteke
09 364 86 96
Route 25

algemeen nummer aZ sint-elisabeth Zottegem
09 364 81 11

spoedgevallendienst
09 364 85 55

Aanvullende informatie op www.sezz.be.
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NOTITIES





aZ sint-elisabeth Zottegem vzw
 Godveerdegemstraat 69

 9620 Zottegem
 T 0032 9 364 81 11

 F 0032 9 364 89 00
 info@sezz.be
 www.sezz.be

 0418.558.166
 RPR Gent, afd. Oudenaarde

medisch centrum brakel
 Watermolenstraat 74-76

 9660 Brakel
 T 0032 55 42 66 01


