Meningitisvaccins
Welke zijn er?

#wereldmeningitisdag #hetzaljemaargebeuren
#worldmeningitisday #aftermeningitis
Vaccinatie kan meningitis & sepsis grotendeels voorkomen

Vaccins tegen meningitis en sepsis

Bescherm je omgeving

Er zijn verschillende vaccins die beschermen tegen
vormen van meningitis en sepsis en encefalitis
(hersenontsteking).
De meeste van deze vaccins maken deel uit van het RVP
= rijksvaccinatieprogramma.

Een hoge vaccinatiegraad zorgt ook voor
bescherming van niet gevaccineerde mensen, dit heet
groepsimmuniteit. Een vaccinatiegraad van 95% is
nodig om groepsimmuniteit te waarborgen.

Pneumokokken

• Mazelen | vanaf 1976 in RVP
• BMR (bof, mazelen en rode hond = rubella) |
encefalitis en meningitis kunnen complicaties zijn van
mazelen en bof, vanaf 1976 in RVP
• Hib (Haemophilus influenzae type b) | ook veroorzaker
van epiglottitis, vanaf 1982 in RVP
• Meningokokken (Neisseria meningitidis) ACWY | vanaf
2018 in RVP, vervanging van men C vanaf 2002
• Pneumokokken (Streptococcus pneumoniae) |
10 -valent vanaf 2006 in RVP
• Meningokokken B | niet in RVP.

Het pneumokokkenvaccin voor kinderen beschermt
tegen de 10 meest voorkomende typen gedurende
minimaal 5 jaar. Een vaccin tegen 23 typen werkt
3-5 jaar en wordt meestal op indicatie aan ouderen
gegeven.
De overheid beslist in 2019 of alle ouderen vanaf 60 jaar
het 23 typen vaccin standaard gaan krijgen.

Meningokokken ACWY

Meningokokken B

Een vaccin tegen meningokokken ACWY wordt sinds
mei 2018 aan kinderen van 14 maanden gegeven, in
plaats van het meningokokken C vaccin. Dit als reactie
op de toename van het aantal ziektegevallen door W
vanaf 2015. Ook 14-jarigen krijgen dit vaccin en in 2019
alle 15-18 jarigen. Meningokokken W komt vooral voor
bij jonge kinderen, tieners en ouderen. In 2018 waren er
meer dan 100 gevallen.

Het vaccin tegen meningokken B draagt niet bij
aan groepsimmuniteit tegen deze bacterie. Met
inenten verminder je het risico op ziek worden van de
gevaccineerde met + 60-80%. De omgeving bescherm
je niet. Jaarlijks zijn er rond de 80 ziektegevallen door
B, waarvan het merendeel jonger dan 5 jaar is.

Vaccinatieschema meningitis-

B, C, W en Y zijn de meest

vaccins

Leeftijd
6-9w 3m 4m 11m 14m 9j 14j
Hib		x		x		x		 x
Pneumo		x				x		 x
Men ACWY										x				x
BMR										 x		x
Men B* 2-5 mnd: 4; 3-23 mnd: 3; vanaf 2 jr 2 vaccinaties
*Zelf regelen en bekostigen via huisarts/vaccinatiecentrum

Vaccineren, waarom niet?
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Meningitisvaccins voorkomen veel leed en verdriet. Het
ongemak van tijdelijke reacties weegt niet op tegen de
vaak levenslange gevolgen van meningitis/sepsis.
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Meer informatie: www.meningitis-stichting.nl/informatie/vaccins
info, voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging

