
Vaccinaties bij IBD-patiënten 
ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Informatiebrochure
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Overzicht
We splitsen de vaccins op in ‘levende verzwakte en niet-levende vaccins’.

De levende verzwakte vaccins mogen niet toegediend worden tijdens immuun 
suppressieve therapie. Ze moeten 1 maand voor opstart of 1 à 3 maanden 
(afhankelijk van behandeling) na stopzetten van de therapie gegeven worden. Dit 
omdat ze aanleiding zouden kunnen geven tot de infectieziekte, waarvoor ze u 
eigenlijk zouden moeten beschermen.

Inleiding

Patiënten met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa hebben door het 
innemen van immuunonderdrukkende medicatie(*) een verhoogd 
risicio op infecties. 

U kan zich best zo goed mogelijk beschermen daartegen, door enerzijds 
hygiënische maatregelen toe te passen, ondervoeding voorkomen, 
maar ook door vaccinaties. 

Deze worden besproken met uw arts/verpleegkundige vooraleer u 
een behandeling wordt opgestart. Een vaccinatieschema zal worden 
uitgewerkt, afhankelijk van de ziekteactiviteti en soort behandeling 
die u krijgt. 

(*) corticoïden (medrol®), imuran®, purinethol ®, methotrexate®, 
biologicals zoals remicade/remsima®,  entyvio®, humira/hulio/
hyrimoz/amgevita/imraldi®, stelara®, xeljanz®,.. 
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LEVENDE VERZWAKTE VACCINS
GELE KOORTS

(via reiskliniek UZ Gent)

 ▪ Stamaril®  53.5 €

Deze vaccinatie heeft u enkel nodig indien u plannen heeft om te reizen naar 
bepaalde gebieden in Afrika en Zuid- Amerika. In de meeste van deze landen is 
deze vaccinatie bovendien verplicht.

Zie www.ibdpassport.com 

Ze is levenslang geldig, maar een ‘booster’-vaccinatie wordt na 10 jaar wel 
aanbevolen. 

VARICELLA ZOSTER (WIND- OF WATERPOKKEN)

 ▪ Varilix®  48.56 €  2x

 ▪ Provavirax®  69.00 €  2x

 ▪ Zostavax ®  148.63 €  1x

UITZONDERING:    Shingrix® 2x  209 €  -> zonder stoppen medicatie 

De meeste mensen hebben als kinds reeds wind- of waterpokken doorgemaakt 
en kunnen ze niet opnieuw meer krijgen. Ze kunnen wel nog een zona-opstoot 
krijgen, al dan niet uitgelokt door de behandeling. 

Weet u niet zeker of u deze hebt doorgemaakt als kind, kan dat eenvoudig in uw 
bloed worden bepaald. Bent u niet beschermd, dan wordt best een vaccinatie 
opgestart met 2 inspuitingen, met 4-8 weken tussen. 

BOF / MAZELEN/ RUBELLA (RODE HOND)  =  BMR 

 ▪ PRIORIX®  22.39 €  2x

 ▪ MMR vax PRO®  2x gratis via vaccinet-huisarts voor personen geboren na 
1970  43.00 €  2x met tussentijd van 4weken

De meeste mensen hebben deze 3–ledige vaccinatie gekregen als kind. Ook hier 
geldt het principe van blijvende immuniteit of bescherming. In zeldzame gevallen 
zal de arts bij diagnose een booster van dit vaccin voorschrijven die bestaat uit 2 
inspuitingen, met een interval van minimum 4 weken. 
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NIET LEVENDE VACCINS
INFLUENZA OF GRIEP

 ▪ Influvac tetra ®  16.55 €   
(2.45 € remgeld voor mensen met verhoogde tegemoetkoming, mits 
speciale vermelding op voorschrift en 4.08 € voor anderen)

 ▪ Alpharix tetra®  16.55 €  
(6.77 € in geval van terugbetaling)

U laat zich best jaarlijks vaccineren tegen griep, en dit tussen half oktober en half 
december. Het risico op besmetting is niet alleen groter, ook het verloop van de 
ziekte kan veel ernstiger zijn. 

Het beste tijdstip is niet bepaald, maar wordt aangeraden ongeveer 5 dagen voor 
volgende therapie.

PNEUMOKOKKEN

 ▪ Prevenar 13   90.00 €

 ▪ Pneumovax 23  39.50 €

De pneumokok is een agressieve bacterie, die vooral long- en  
hersenvliesontstekingen kan veroorzaken. Er wordt dan ook sterk aangeraden 
deze vaccinatie te laten zetten. 

Deze 2- ledige vaccinatie wordt gezet met een tussentijd van minimum 8 weken, 
en nadien wordt pneumovax 2 elke 5 jaar herhaald. 

Patiënten die in het verleden reeds een inspuiting met pneumovax 23 kregen 
maar nog niet met prevenar 13, worden geadviseerd deze laatste pas toe te 
dienen na 1 jaar. 

Er is een gedeeltelijke terugbetaling van deze vaccinatie mogelijk via uw 
ziekenfonds. (+/- 25 €). 
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HEPATITIS    A   EN   B 

HEPATITIS A

 ▪ Havrix®  45.66 €  2x met tussentijd van 6 maand, 30j geldig

 ▪ Avaxim®  43.31 €  2x

 ▪ VAQTA®  45.66 €  2x

HEPATITIS B

 ▪ Engerix®  26.49 €  3x met tussentijd van 1 en 6 maand

 ▪ Fendrix®  54.39 €  4x

 ▪ Hbvax PRO® 22.04 €  3x

Door middel van een bloedafname, wordt bij aanvang van uw therapie gekeken of 
u die vaccins ooit gekregen heeft, en/of u de ziekte zelf al heeft doorgemaakt en 
voldoende beschermd bent voor de toekomst. 

Er bestaat ook een combinatiepreparaat, voor hepatitis A en B

 ▪ Twinrix®  54.60 €  3x met tussentijd van 1 en 6 maand

Er bestaat nog geen vaccin voor hepatitis C

TETANUS OF KLEM

 ▪ Triaxis®  gratis via huisarts

 ▪ Boostrix®  23.65 € 
-> combinatievaccins tetanus/ difterie/pertussie = klem/kroep/kinkhoest

 ▪ Tedivax pro adulto®  8.31€  (enkel difterie en tetanus)

Wanneer je niet of niet volledig gevaccineerd bent tegen tetanus, is het zinvol 
deze te vervolledigen. Daarvoor heb je 3 vaccinaties nodig en ben je daarna voor 
10 jaar beschermd. Deze vaccinatie bestaat enkel in een combinatievaccin.

 ▪ Boostrix polio® beschermt ook tegen polio (= kinderverlamming)

Bron: dienst inwendige Sint-Andriesziekenhuis, 16 mei 2022
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HPV OF HUMAAN PAPILLOMAVIRUS

 ▪ Cervarix®  69.14 €  of gratis via vaccinet of school  
voor 15 jaar  2x met tussentijd van 6 maand en  
na 15 jaar  3x met tussentijd van 1 en 6 maand 

 ▪ Gardasil®  134 €  3x met tussentijd van 2 en 6 maand 

HPV is de meest voorkomende seksueel overdraagbare aandoening (SOA). Deze 
kan leiden tot (genitale) wratten, maar ook tot kanker van anus, baarmoeder, 
penis, mond en keel. De vaccinatie werd vanaf 2002 gestart via CLB, en dit voor de 
leeftijd van 15 jaar en eerste seksuele betrekkingen. Ze bestaat uit 3 inspuitingen 
over een periode van 6 maanden. 

Sinds 2010-2011 biedt de Vlaamse Overheid het vaccin gratis aan voor alle meisjes 
en jongens in het eerste jaar secundair onderwijs. Het gaat om een aanbod en 
geen verplichte vaccinatie. 

TOT SLOT
De weergegeven prijzen voor vaccinaties zijn slechts een geschatte kostprijs op 
basis van de voor ons beschikbare info in 2021 !

Vaccinaties worden door de huisarts geregistreerd in vaccinnet en zijn ook terug 
te vinden in Cozo.

Een regelmatige update van uw dossier is vanzelfsprekend van belang.

CONTACT / VRAGEN
Hebt u vragen, contacteer dan de IBD- verpleegkundige 
ann.bommerez@sintandriestielt.be   of   051 42 56 91

Het secretariaat inwendige ziekten kan u in geval van afwezigheid ook contacteren 
interne@sintandriestielt.be   of   051 42 51 60

Interessante websites:

 ▪ www.laatjevaccineren.be

 ▪ www.ibdpassport.com

 ▪ www.myhealthviewer.be

 ▪ www.mijngezondheid.be



IBD - verpleegkundige
051 42 56 91

Sint-Andriesziekenhuis vzw
Bruggestraat 84, 8700 Tielt

T 051 42 51 11 - F  051 42 50 20 
info@sintandriestielt.be
www.sintandriestielt.be

16/05/22


