Reisvaccins.

Nuttige informatie.

Als u op vakantie gaat, kan het raadzaam zijn om u
tegen plaatselijke ziekten te laten vaccineren.
Dit geldt natuurlijk ook voor uw kinderen.
Afhankelijk van uw vakantiebestemming zal het om
andere vaccins gaan.
Maak minstens 2 maanden voor uw vertrek een
afspraak bij uw kinderarts om te bekijken welke
vaccins voor u van toepassing zijn.

Secretariaat pediatrie: 052 25 20 08

 FSME (teken-encefalitis):
Deze hersenontsteking kan worden overgebracht
door teken in centraal Europa. Vaccinatie beschermt
tegen deze ziekte.
Vooraleer u op reis vertrekt, worden 2 vaccins
gegeven, en na 9 tot 12 maanden een 3de dosis.
Het eerste vaccin wordt best 3 maanden vooraleer u
vertrekt gegeven. Indien nodig, bij spoed, kan het
ook uiterlijk 2 weken vooraf gegeven worden.
Om beschermd te blijven, is elke 3 jaar een
herhalingsvaccin nodig.
Het vaccin kost ongeveer 40 euro per dosis.
Neveneffecten van vaccins.
Vaccins kunnen spierpijn geven op de plaats waar ze
worden gezet. Er kan ook roodheid komen rond de
prikplaats. Kinderen kunnen soms laaggradige
koorts krijgen en lastiger zijn. Hiervoor kan
koortswering/pijnstilling worden toegediend.
Er gaan veel verhalen rond over andere
neveneffecten, doch deze zijn niet waar. U kunt uw
kinderarts hier altijd vragen over stellen.

Kinderartsen :
dr. I. Corthouts
dr. E. Devleeschouwer
dr. S. Lampmann
dr. B. Rutteman
dr. P. Verlinde
Meer informatie over de kinderafdeling vindt u
op onze website www.azsintblasius.be.
Klik door naar zorgaanbod → verblijfsafdelingen
→ kinderafdeling.

Vaccinaties
voor kinderen

Waarom vaccineren?
Een vaccin stimuleert het afweersysteem om
immuniteit op te bouwen tegen bepaalde ernstige
infecties. Vaccins worden ontwikkeld tegen ziekten
die ernstige gevolgen kunnen hebben.
Daarom staan wij als kinderartsen volledig achter
het vaccineren van kinderen.
Welke vaccins zijn er?
Basisvaccinaties:
De Belgische overheid biedt het zogenaamde
basisvaccinatieschema aan. Dit is het schema in het
boekje van Kind en Gezin.
Deze vaccins worden door de overheid gratis ter
beschikking gesteld.
Andere vaccins
Naast het basisvaccinatieschema bestaan er nog
vaccins. Deze vaccins worden niet door de overheid
betaald*.
Ze zijn even veilig en effectief als die van het
basisvaccinatieschema.
*Veel mutualiteiten voorzien een bijdrage voor vaccins
die niet gratis ter beschikking worden gesteld. Informeer
hiernaar bij uw mutualiteit.

Inhalen?
Heeft uw kind één of meerdere vaccins niet
gekregen volgens de gebruikelijke planning?
Dan kunt u samen met uw kinderarts een
inhaalschema opstellen. Dit geldt zowel voor de
vaccins van het basisvaccinatieschema als ook de
extra vaccins die in deze folder vermeld staan.
Het is nooit te laat om te vaccineren!
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U kunt uw kind nog extra laten vaccineren tegen:
 Varicella (windpokken):
Meestal verlopen de windpokken zonder
verwikkelingen, maar in 5% van de gevallen doen die
zich toch voor (hersenontsteking, ernstige huidinfectie). In 2016 overleed in België zelfs nog een kind
aan windpokken.
Het vaccin beschermt levenslang tegen het krijgen
van windpokken en wellicht ook tegen het krijgen van
zona (gordelroos).
Het vaccin kan worden gegeven vanaf de leeftijd van
1 jaar, met een tweede dosis na minstens 6 weken.
De prijs per dosis bedraagt ongeveer 50 euro.
 Meningokok B:
Naast de bekende meningokok C zijn er andere types
van deze bacteriegroep die hersenvliesontsteking
veroorzaken. Voor type B is er ook een vaccin
beschikbaar. Jaarlijks overlijden 5 tot 10 kinderen in
België aan meningokok B infectie. Er zijn ook 20
kinderen die ernstige en blijvende gevolgen ervan
ondervinden.
Het vaccin kan worden gegeven vanaf de leeftijd van
3 maanden. Bespreek met uw kinderarts wanneer de
vaccins best aan uw kind worden gegeven.
De prijs per dosis bedraagt ongeveer 85 euro.
 Hepatitis A (leverontsteking):
Dit virus veroorzaakt een ontsteking van de lever,
met vaak geelzucht en jeuk gedurende 2 tot 4 weken.
In 1% van de gevallen kan het verloop zeer ernstig
zijn.
Het vaccin kan worden toegediend vanaf de leeftijd
van 1 jaar, met een tweede dosis na 6 tot 12
maanden, en beschermt levenslang.
De prijs per dosis bedraagt ongeveer 30 euro.

 Influenza (griep):
Het griepvaccin is aangeraden voor chronisch
zieken. Ook personen die in huis wonen bij baby’s
jonger dan 6 maanden en bij chronisch zieken,
wordt aangeraden zich te laten vaccineren.
Omdat het griepvirus ieder jaar verandert, moet
het vaccin jaarlijks worden toegediend, in de
maanden oktober tot december.
Voor sommige mensen is er een terugbetaling
(chronisch zieken), voor de anderen kost het vaccin
ongeveer 12 euro.
 HPV (humaan papilloma virus):
Het basisvaccinatieschema voorziet dit vaccin voor
meisjes, om baarmoederhalskanker te voorkomen.
Bij jongens/mannen kan het virus orale en anale
kankers, en genitale wratten veroorzaken, en bij
seksueel contact kunnen jongens/mannen het
virus doorgeven aan onvoldoende of niet
gevaccineerde meisjes/vrouwen.
Het kan dus raadzaam zijn uw zoon te vaccineren.
Dit kan vanaf de leeftijd van 10 jaar. Het vaccin
wordt 2 maal gegeven, met een interval van 6
maanden.
Als uw zoon ouder is dan 15 jaar, is een derde
dosis nodig. Het vaccin wordt best toegediend
alvorens uw zoon seksueel actief wordt.
De prijs per dosis bedraagt ongeveer 130 euro.

Indien u één of meerdere van deze extra vaccins
wenst te geven, bespreekt u dit met uw kinderarts.

