Inentingen voor kinderen
van 0 tot 18 jaar
1. Kind en Gezin zorgt gratis voor een aantal inentingen. Welke inentingen uw kind kan krijgen bij Kind en Gezin
kunt u terugvinden op www.kindengezin.be of in het kinderboekje van uw kind.
2. Niet terugbetaalde inentingen. Het is niet mogelijk deze inentingen bij Kind en Gezin te krijgen.
 Meningokok B:
Meningokokken type B kunnen een ernstige vorm van hersenvliesontsteking (meningitis) veroorzaken. De
ziekte is zeldzaam maar heeft dikwijls zeer erge gevolgen (overlijden, blijvend letsel).
De Hoge Gezondheidsraad beveelt de inenting aan voor:
0 tot 5-jarigen
 15 tot 19-jarigen
 Personen met verhoogd risico (te bespreken met eigen arts)
Inentingsschema:
 2 tot 5 maanden: 4 dosissen.
 6 tot 23 maanden: 3 dosissen.
 Vanaf 2 jaar: 2 dosissen.
Kostprijs: het enige beschikbare vaccin is Bexsero (86,52 euro per dosis).
Mogelijke bijwerkingen van de inenting:
 Koorts.
 Roodheid en spierpijn op de plaats van de injectie.
 Bij adolescenten: malaise en hoofdpijn.
 Waterpokken (varicella, windpokken):
Waterpokken is een veel voorkomende ziekte. In een klein aantal gevallen zijn er ernstige verwikkelingen
(longontsteking, sepsis, hersenschade). 15 à 20 % van de kinderen die de ziekte hadden krijgen later
zona.
Aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad: De inenting is voordelig voor het kind, maar wordt niet
veralgemeend aanbevolen.
Inentingsschema:
 Inenting is mogelijk vanaf 1 jaar en bestaat uit 2 dosissen.
 Op de leeftijd van 12 maanden kan, als eerste dosis, een gecombineerd vaccin: mazelen,
bof, rode hond en waterpokken. Dit vaccin komt in de plaats van het gewone vaccin tegen
mazelen, bof en rode hond.
Kostprijs:
 Waterpokkenvaccin: Varilrix (48,34 euro per dosis) of Provarivax (52,52
euro per dosis)
 Combinatievaccin: Priorix tetra (63,93 euro per dosis)
Mogelijke bijwerkingen:
 Koorts, met licht verhoogd risico op koortsconvulsie na
het gecombineerde vaccin.
 Roodheid en spierpijn op de plaats van de injectie.
3. Reisinentingen: informatie te verkrijgen
via de reiskliniek op www.yperman.net
(diensten, reiskliniek).
4. Meer info: www.hogegezondheidsraad.be
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