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Beste ouders,

Het is belangrijk om uw kind te vaccineren.  
De vaccinaties beschermen niet alleen uw kind, 
maar ook uw gezin en omgeving. Naast het klassieke 
vaccinatieschema van Kind en Gezin worden er nog een 
aantal vaccinaties sterk aanbevolen. Aan de hand van 
deze folder willen we u daarom informeren over wat dit 
precies inhoudt.

Indien u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, 
aarzel dan niet om uw arts hierover aan te spreken.

Meningokokken

• Veroorzaakt hersenvliesontsteking en 
bloedvergiftiging.

• Symptomen zijn in het begin van de ziekte moeilijk 
herkenbaar.

• Infecties kunnen levensbedreigend zijn in de loop van 
enkele uren, zelfs met antibiotica.

• Frequent restletsels bij overleven, hersenschade, 
gehoorverlies, amputatie lidmaat, nierprobleem …

1. Nimenrix

= Vaccin tegen meningokokken type ACWY

• Treft vooral kinderen tussen 0 en 9 jaar  
en 15 en 19 jaar

• Aantal gevallen laatste jaren in opmars

Kostprijs ?

• 52,60 euro niet terugbetaald

• 1e dosis vanaf 15 maanden  
(of op 15 jaar samen met herhalingsvaccinatie)

2. Bexsero

= Vaccin tegen meningokokken type B

• Treft vooral kinderen tussen 0 en 5 jaar  
en tussen 15 en 19 jaar

• Zeldzaam (1/100000 personen per jaar) maar op dit 
moment meest voorkomende type meningokok in 
België.

Kostprijs ?

• 87 euro per vaccin, voorlopig niet terugbetaald

• Vanaf 2 maanden = 3 dosissen

• Vanaf 2 jaar = 2 dosissen

Bijwerkingen van beide vaccins

• 2-tal dagen koorts

• Roodheid, gevoeligheid injectieplaats

• Spierpijn

Windpokken

Varilrix of Provarivax

= Vaccin tegen windpokken

• Meestal goedaardige kinderziekte

• Soms complicaties:

• bacteriële huidinfectie

• longontsteking

• hersenweefselontsteking

• 1 à 2 overlijdens per jaar in België

Kostprijs ?

50 euro per vaccin

Voorlopig niet terugbetaald

• Vanaf 12 maanden = 2 dosissen

Bijwerkingen van het vaccin

• 2-tal dagen koorts

• Roodheid, gevoeligheid 
injectieplaats
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