
MENINGOKOKKENVACCINATIE:
nieuw advies voor de vaccinatie op 15 maanden

Advies

De Hoge Gezondheidsraad beveelt aan om het gratis vaccin tegen meningokokken C (NeisVac-C®) dat 
nu wordt gegeven op het consult van 15 maanden, te vervangen door het vaccin tegen meningokokken 
ACWY (Nimenrix®). Dit vaccin is niet gratis. 

Meningokokken zijn bacteriën. Er bestaan verschillende types waarvan de types A, B, C, W en Y gevaarlijk 
zijn voor de mens. Ze kunnen hersenvliesontsteking, hersenontsteking en bloedvergiftiging veroorzaken.  

Waarom wordt het meningokokken ACWY-vaccin aanbevolen door 
de Hoge Gezondheidsraad?

In 2018 was er in België (net als in naburige Europese landen) een stijging van meningokokken-infecties te 
wijten aan de serotypes W en Y. Het totaal aantal meningokokkeninfecties blijft op dit ogenblik stabiel. De 
kans op een meningokokkeninfectie blijft weliswaar beperkt, maar de infectie kan heel ernstig verlopen. 

Waarom wordt het vaccin nog niet mee opgenomen in het gratis 
basisschema?

Op dit ogenblik blijft de toename in aantal gevallen beperkt. 
Daarom wordt het vaccin op korte termijn in Vlaanderen nog niet gratis ter beschikking gesteld. 

Vrijblijvend

Je hebt recht op deze informatie als ouder, daarom vragen wij vrijblijvend of je dit vaccin wenst te geven. 
In dat geval kan de consultatiebureau-arts dit voorschrijven om toe te dienen op het consult van 15 
maanden in de plaats van het gratis vaccin meningokokken C. 

Kostprijs

Het meningokokken ACWY-vaccin is verkrijgbaar in de apotheek en kost 52,60 euro.
Je haalt dit op in de apotheek met het voorschrift van de arts en je brengt het mee naar de 
consultatie op 15 maanden. Informeer bij je mutualiteit voor tussenkomst in de aankoopprijs van dit 
vaccin.  

Vraag hiervoor een bewijs bij je apotheek .

 



ALGEMEEN SCHEMA VAN DE AANBEVOLEN VACCINATIES

Speciale aandachtspunten : 
• Kind en Gezin beveelt sterk aan om dit volledig schema toe te passen, voorgesteld door de Hoge 

Gezondheidsraad van België. Wettelijk is enkel de poliovaccinatie verplicht.  

• Voor de toediening van een vaccin heb je de vrije keuze tussen het consultatiebureau van Kind 
en Gezin, je huisarts of kinderarts.  

• Naast de vaccins uit dit basisschema bestaan er nog andere vaccins die je kan geven voor de 
individuele bescherming van je kind, bv. tegen meningokokken B, windpokken en hepatitis A. 
Raadpleeg hiervoor je behandeld arts. 

(1)    Bij een zwangerschapsduur van minder dan 37 weken: 
• Wordt er een extra dosis tegen pneumokokken toegediend op de leeftijd van 12 weken. 
• Worden de vaccins van 15 maanden vervroegd naar 13 maanden.             

(2)    Het rotavirusvaccin kost ongeveer €12, op doktersvoorschrift. In de koelkast bewaren (2-8°C). 
         Er zijn 2 of 3 dosissen nodig, afhankelijk van het merk. 
(3)    De Hoge Gezondheidsraad beveelt vaccinatie tegen meningokokken ACWY aan, in plaats van enkel tegen 

meningokokken C. Het ACWY-vaccin kost ongeveer €53, op doktersvoorschrift. In de koelkast bewaren (2-8°C). 
(4)    1ste jaar secundair onderwijs. 2 dossissen met een interval van 6 maanden.

gratis

niet gratis

combinatievaccin: 1 spuitje

Vaccinatie tegen 8 weken 12 weken 16 weken 12 
maanden

15 
maanden (1) 5-7 jaar 10-13 jaar (4) 14-16 jaar

Poliomyelitis

Difterie (kroep)

Tetanus (klem)

Pertussis (kinkhoest)

Haemophilus Influenzae B 
(hersenvliesontsteking)

Hepatitis B (geelzucht)

Pneumokokken (1)

13-serotypes

Rotavirus (2)                      

Mazelen

Bof (dikoor)

Rodehond (rubella)

Meningokokken type C of ACWY (3)

(hersenvliesontsteking)

Humaan Papillomavirus (4)
     

(1)


