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RESPIRATOIRE VACCINATIE

• Inleiding

• Griep

• Pneumococcen

• Kinkhoest







• Doelstelling Vlaanderen voor 2020: 

80% van de gezondheidswerkers 

gevaccineerd tegen griep 

(2015: <50%) 

• Najaar 2015: onderzoek van 

Agentschap Zorg en Gezondheid naar 

de motivatie van gezondheidspersoneel 

• In 13 ziekenhuizen (incl. UZ Gent) en 

14 WZC 

• 5141 respondenten
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STUDIE NAAR MOTIVATIE VAN 

GEZONDHEIDSPERSONEEL OVER 

SEIZOENSGRIEPVACCINATIE
• >90% vindt het belangrijk dat zorgverstrekkers de patiënt niet besmetten 

met griep

• Slechts ~50% vindt dat het zijn/haar plicht is om zich te laten vaccineren om 

de patiënt zo min mogelijk te schaden

• Significant meer misvattingen over griep(vaccinatie) in de groep van niet-

gevaccineerden (bv. griep door vaccinatie)

• Wie niet gevaccineerd is, gelooft minder in de werking van het vaccin: 20-

30% denkt dat het vaccin beschermt vs. 3 x meer bij de groep 

gevaccineerden

• De voornaamste redenen om zich te laten vaccineren zijn (1) 

zelfbescherming, bescherming van (2) de patiënt en (3) de familieleden

Agentschap Zorg & Gezondheid Vlaanderen 2016
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WAT IS SEIZOENSGRIEP?

• Acute luchtweginfectie

– Plots begin met koorts en rillingen, hoofdpijn, spierpijn, ernstige vermoeidheid 

– Droge hoest, keelpijn, neusloop 

• Veroorzaakt door het influenzavirus (A/H3N2, A/H1N1, B)

Haemagglutinine (H)

Neuraminidase (N)

Courtesy of I Leroux-Roels



BESMETTELIJKHEID EN OVERDRACHT

• Overdrachtswegen:  

1. Inhalatie van aërosol (druppels) door spreken, hoesten, niezen,

2. Direct contact met een geïnfecteerde persoon

3. Contact met gecontamineerde objecten (speelgoed, deurklinken,…): contact 

handen  neus/mond

• Hoge besmettelijkheid: 

- Vanaf 24u vóór het optreden van de symptomen

- 5 à 7 dagen (14 dagen) 

- Kinderen >>> Volwassenen

- Iemand met een subklinische infectie kan ook besmettelijk zijn! 

Courtesy of I Leroux-Roels



OVERLIJDEN
(CFR: 0.05 – 2.5%)

PNEUMONIE
(viraal/bacterieel),

ENCEFALITIS, 

MYOCARDITIS,

…

EXACERBATI

ES
onderliggende

chronische

aandoeningen

(pulmonair, 

cardiovasculair,

…)

ACUTE RESPIRATOIRE INFECTIE

met respiratoire (hoest, keelpijn, …) 

en algemene (koorts, myalgie, hoofdpijn,…) symptomen

of

SUBKLINISCHE INFECTIE

INFLUENZA-

GERELATEERDE 

COMPLICATIES

RISICOFACTOREN VOOR 

COMPLICATIES:
• Hoge leeftijd (‘immunosenescentie’)

• Chronische ziekten 

• Zwangerschap  

• Afwezigheid van voorafbestaande

immuniteit, bv. jonge kinderen,    

globale populatie (pandemie)

KLINISCHE PRESENTATIE



WANNEER KOMT SEIZOENSGRIEP 

VOOR?

• Influenza treedt meestal op tussen november en april op 

het noordelijke halfrond

• Wanneer de epidemie begint is niet voorspelbaar

• De gemiddelde duur van een epidemie is 8 weken



HOE GRIEP VOORKOMEN?

• Respiratoire hygiëne/hoestetiquette 

• Griepvaccinatie 



GRIEPVACCINATIE IN 8 VRAGEN EN ANTWOORDEN

1. Hoe werkt het griepvaccin?

2. Hoe doeltreffend is het griepvaccin? 

3. Kan men nog griep krijgen na vaccinatie? 

4. Kan het vaccin griep veroorzaken? 

5. Waarom elk jaar vaccineren? 

6. Is het vaccin veilig? 

7. Vaccineren tijdens de zwangerschap?

8. Waarom griepvaccinatie van gezondheidswerkers?

Courtesy of I Leroux-Roels



1. Hoe werkt griepvaccinatie?

• Het vaccin bevat opgezuiverde eiwitten (H en N) van het gedood 

virus 

• Worden herkend door het immuunsysteem dat antilichamen 

aanmaakt tegen de virussubtypes (A/H3N2, A/H1N1, B) in het vaccin 

• Als je later wordt blootgesteld aan het levend virus binden de 

antistoffen en voorkomen infectie 

• Gevolg: je wordt niet ziek óf de symptomen zijn minder ernstig 

HA NA

a-HA

a-NA
Courtesy of I Leroux-Roels



2. Hoe doeltreffend is het griepvaccin? 

• Afhankelijk van: 

– afweersysteem individu 

– leeftijd 

– gelijkenis virus in vaccin en circulerende virussen (=‘(mis)match’)  

– tijd tussen vaccinatie en blootstelling   

• In het algemeen voorkomt vaccinatie ziekte in ongeveer 

70-90% van de gezonde personen. Bij ouderen en 

chronisch zieken is dit lager. 



Influenza B mismatch tijdens seizoen 2015-2016 

• Influenza B heeft 2 varianten ‘Victoria’ en ‘Yamagata’ 

• Seizoen 2015-2016: 

– Vaccin: influenza B/Yamagata stam 

– Circulerend virus: influenza B/Victoria stam 

• Gevolg: 

– Vaccin was wel doeltreffend tegen de 2 influenza A stammen, niet tegen influenza 

B stam 

• Oplossing 2016-2017: 4-waardig vaccin 

– 2 influenza A stammen (A/H3N2, A/H1N1) en 2 influenza B (Victoria én 

Yamagata) stammen



3. Kan men nog griep krijgen na vaccinatie?

• Het is mogelijk dat personen, vooral ouderen en 

verzwakten, toch griep krijgen terwijl ze gevaccineerd 

zijn.  

• De ziekte is dan meestal minder ernstig en leidt minder 

vaak tot ziekenhuisopname of overlijden.

• Belang van ‘cocoonvaccinatie’  



4. Kan het vaccin griep veroorzaken?

• Neen. Het vaccin bevat geen levend virus en kan dus 
geen griep veroorzaken.

• Kort na de vaccinatie toch griep?  
– Kort voor of na de inenting besmet 

– Besmet door ander griepvirus dan opgenomen in het vaccin 
(mismatch)

– Besmet door ander respiratoir virus (parainfluenza, rhino, adeno, 
…) 

– Grieperige klachten kort na vaccinatie (24-48u) ≠ griep.  



5. Waarom elk jaar vaccineren?

• Het aantal antilichamen (beschermende stoffen) neemt 

af met de tijd.

• Het virus verandert doorheen de tijd. De samenstelling 

van het griepvaccin wordt jaarlijks aangepast (WHO).   

• Wanneer best vaccineren? 

– Best vaccineren in de herfst (oktober-december) 

– Vaccineren blijft zinvol zolang het griepseizoen niet gestart is



6. Is het griepvaccin veilig? 

• Griepvaccin heeft een zeer goed veiligheidsprofiel, jaarlijks 

miljoenen dosissen

• Meest voorkomende bijwerking is roodheid en pijn op de plaats van 

de injectie

• Zelden grieperige klachten (lichte koorts, pijnlijke spieren, 

vermoeidheid)

• Mag toegediend worden aan alle personen vanaf leeftijd 6 maanden 

• Veilig bij zwangeren

• Enige contra-indicatie: allergie aan een bestanddeel van het vaccin 

(bv. kippeneieren) 



7. Vaccineren tijdens de zwangerschap? 

• Griepinfectie is risicovol 

– voor de zwangere vrouw:
• Immuunsysteem is verzwakt tijdens zwangerschap 

• Risico op preterme arbeid en geboorte 

• Risico op pneumonie, ARDS, shock, overlijden (cfr. H1N1 2009) 

– voor het ongeboren kind 

• Griepvaccinatie beschermt  

– de zwangere vrouw 

– de baby gedurende de eerste levensmaanden door antistoffen (via de placenta en 

moedermelk)  

• (Inter)nationale aanbevelingen: vaccinatie van de zwangere vrouw is veilig 

en sterk aanbevolen 



8. Waarom vaccinatie van 

gezondheidspersoneel? 

• Gezondheidspersoneel speelt 

een sleutelrol bij de overdracht 

van griep in zorginstellingen 

• Vaccinatie biedt voordelen voor: 

– Jezelf: minder ziekte, minder doktersconsultaties, minder medicatie, 

minder afwezigheid op het werk 

– Je familieleden, in bijzonder jonge kinderen en ouderen 

– Je patiënten die vaak tot de risicogroep voor complicaties behoren 

– Je collega’s: afwezigheid tijdens een griepepidemie verhoogt de 

werkdruk (en werkstress) 



AANBEVELINGEN

Groep 1: personen met risico voor complicaties, d.w.z.:

1. Zwangere vrouwen die in het tweede of derde trimester van hun zwangerschap zijn op het ogenblik van het 

griepseizoen. Zij worden gevaccineerd vanaf het tweede trimester van de zwangerschap

2. Alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende chronische aandoening, ook indien 

gestabiliseerd, van de longen (inclusief ernstig astma), het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, 

aan metabole aandoeningen (inclusief diabetes), aan neuromusculaire aandoeningen of aan 

immuniteitsstoornissen (natuurlijk of geïnduceerd)

3. Alle personen vanaf 65 jaar

4. Alle personen die in een instelling opgenomen zijn

5. Kinderen tussen 6 maanden en 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan.

Groep 2: alle personen werkzaam in de gezondheidssector 

Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als 

1. De risicopersonen van groep 1

2. Kinderen jonger dan 6 maanden.



VACCINATIE VAN ZORGVERLENERS

• Gezondheidswerkers kunnen hun patiënten besmetten met griep 

– Voordat er symptomen zijn

– Omdat griep zonder symptomen kan verlopen

– Omdat men blijft verder werken tijdens ziekte 

– Omdat hygiënemaatregelen om verspreiding van infecties tegen te gaan niet altijd 

strikt nageleefd worden (bv. hoest- en handhygiëne)

• Gezondheidswerkers kunnen hun patiënten beschermen tegen griep

– Verschillende studies tonen aan dat griepvaccinatie van gezondheidspersoneel 

(min. 50%) leidt tot minder ziekte en sterfte bij patiënten

Potter et al. J Infect Dis 1997; Carman et al. Lancet 2000; Dolan et al. Influenza Other Respir Viruses 2013



LAAT JE VACCINEREN,

VOOR JEZELF, MAAR OOK VOOR HEN!





RESPIRATOIRE VACCINATIE

• Inleiding

• Griep

• Pneumococcen

• Kinkhoest



DE PNEUMOKOK

• Streptococcus pneumoniae is een belangrijke oorzaak van 

community-acquired pneumonie (CAP), meningitis, en bacteriëmie

• Het organisme heeft een polysaccharidekapsel

– Bepaalt het serotype

– Fungeert als virulentiefactor

– Is een aangrijpingspunt voor vaccins

• Er zijn minstens 90 serotypes van S. pneumoniae vastgesteld

– Serotypes zijn niet allemaal even pathogeen

• Meestal de nasofarynx als reservoir

Centers for Disease Control and Prevention 2012



KLINISCHE PRESENTATIE VAN PNEUMOCOCCENZIEKTE (1)

• Niet-invasieve vormen kunnen invasief worden (bv. pneumonie indien vergezeld van bacteriëmie)1

• De ernst en de mate van invasiviteit van de ziekte variëren per serotype3

Pneumococcenziekte1

Meningitis

Invasief

Bacteriëmie

Niet-invasief 

(mucosaal)

Sinusitis
Acute otitis 

media

~25% invasief 2

~75% niet-

invasief

Pneumonie

1. World Health Organization (WHO). Wkly Epidemiol Rec 2012;87:129–44. 2. Said MA, et al. PLoS One 

2013;8:e60273. 3. Jansen AG, et al. Clin Infect Dis 2009;49:e23–29.



KLINISCHE PRESENTATIE VAN PNEUMOCOCCENZIEKTE (2)

MENINGITIS

BACTERIËMIE

BACTERIËMISCHE 

PNEUMONIE

PNEUMONIE

Bacteriëmische pneumonie

verantwoordelijk voor ~80% van de invasieve 

pneumococcenziekten (IPZ's) bij volwassenen ≥50 jaar

10-30% van de pneumococcenpneumonie is 

bacteriëmisch2

Meningitis1

2700 gevallen

Bacteriëmie

zonder focus1

11.000 gevallen

Pneumonie1

601.000 gevallen 

(256.000 poliklinische patiënten; 345.000 

gehospitaliseerde patiënten)

Schattingen afkomstig van statistieken van 2004–2005, Verenigde Staten, volwassenen (≥18 jaar).1

1. Huang SS et al. Vaccine. 2011;29(18):3398-412. 2. Blasi F et al. Clin Microbiol Infect. 2012;18 Suppl 5:7-14.
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COMORBIDITEIT

Shea KM et al., Open Forum Infect Dis 2014

Gegevens van een retrospectief cohorteonderzoek uit 3 grote, longitudinale, Amerikaanse

gezondheidszorgdatabanken van de medische en poliklinische verkoop van geneesmiddelen van 2007 tot 2010*

Geen Alcoholisme AstmaChronische

hartziekte

Chronische

longziekte
Diabetes Rokers

× 2,8

× 3,8 × 3,9

× 4,5

× 5,9

× 7,7

Risico vs. 

gezond 



PNEUMOCOCCENPNEUMONIE GAAT GEPAARD MET 

EEN VERKORTE LANGETERMIJNOVERLEVING

• Sandvall B, et al. Clin Infect Dis 2013;56:1145–1146Kaplan-Meierplots tonen de cumulatieve 10-jaarsoverleving van 344 patiënten* die 
pneumococcenpneumonie overleefden, vergeleken met de verwachte 10-jaarsoverleving 

van de gemiddelde 63-jarige Amerikaanse man

30

40

50

60

70

80

90

100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C
u

m
u

la
ti
e

v
e

 o
v
e

rl
e

v
in

g

Tijd sinds opname* (jaar)

Overlevenden na 

pneumococcenpneumonie

Gemiddelde 63-jarige man

Sandvall B et al., Clin Infect Dis 2013;56:1145–1146



A
a

n
ta

l 
(g

e
v
a

ll
e

n
 v

a
n

 I
P

Z
 p

e
r 

1
0
0

.0
0

0
 

m
e

n
s
e

n
 u

it
 h

e
t 

A
B

C
s
-g

e
b

ie
d

†
) 

A
a

n
ta

l 
(s

te
rf

g
e
v
a

ll
e

n
 b

ij
 I
P

Z
 p

e
r 

1
0
0

.0
0

0

m
e

n
s
e

n
 u

it
 h

e
t 

A
B

C
s
-g

e
b

ie
d

†
) 

De mortaliteit van invasieve pneumococcenziekte is het hoogst op hogere leeftijd
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Incidentie van invasieve pneumococcenziekte en bijbehorende sterftecijfers (VS, 2010)1

DE INCIDENTIE VAN INVASIEVE PNEUMOCOCCENZIEKTE IS 

HET HOOGST OP JONGE EN HOGERE LEEFTIJD

Centers for Disease Control and Prevention (CDC). 2011. Active Bacterial Core Surveillance Report, 

Emerging Infections Program Network, Streptococcus pneumoniae, 2010



WAAROM IS LEEFTIJD EEN RISICOFACTOR?

• De kwaliteit van het immuunsysteem neemt met het 

toenemen van de leeftijd af, wat leidt tot een grotere 

vatbaarheid voor infecties en inflammatoire 

aandoeningen (comorbiditeiten) of auto-immuunziekten

1. Caruso C et al. Immun Ageing. 2009;6:10. doi: 10.1186/1742-4933-6-10. 

De verandering in het immuunsysteem die optreedt naarmate de leeftijd vordert 

wordt immunosenescentie genoemd

Caruso C et al., Immun Ageing 2009;6:10



Geschat aantal ziekenhuisopnames in het 

griepseizoen per 100.000 personen van ≥65 jaar: 

77,7 1

Geschat aantal ziekenhuisopnames per jaar per 

100.000 personen van ≥65 jaar: 

73,3 2

PNEUMOCOCCENPNEUMO

NIE

Leeftijd ≥65 jaar

Leeftijd ≥65 jaar 

GRIEP

ZOWEL GRIEP ALS PNEUMOCOCCENPNEUMONIE

KUNNEN MET VACCINATIE VOORKOMEN WORDEN

1 Centers for Disease Control and Prevention; 2 Weinberger DM, et al. J Infect Dis 2012;205:458–65. 



Vaccin Serotypes Extra serotypes

Conjugaat PCV131
4, 6B, 9V, 14, 18C, 

19F, 23F, 1, 3, 5, 6A, 

7F, 19A

Polysaccharide PPSV2 Opgenomen

(behalve 6A)

2, 8, 9N, 10A, 

11A, 12F, 15B, 

17F, 20, 22F, 

33F

PNEUMOCOCCENVACCINS

Er zijn momenteel 2 soorten pneumococcenvaccins beschikbaar voor volwassenen:

1 PCV13, 13-valent pneumococcenconjugaatvaccin; 2 PPSV, pneumococcenpolysaccharidevaccin

Mandell et al., Principles and Practice of Infectious Diseases 2009 



MOTIVERING VOOR CONJUGATIE

Polysaccharidevaccin1,2 Conjugaatvaccin1,2

• T-cel-afhankelijke 
immuunrespons

• T-cel-onafhankelijke 
immuunrespons

• Stimuleert B-
cellen om 
antilichamen te 
produceren

• Stimuleert T-cellen 
om B-cellen te 
helpen Ab te 
produceren en 
genereren een 
immuungeheugen

De productie van B-geheugencellen is niet onderzocht met Prevenar 13® bij volwassenen

1. Siegrist CA. In: Plotkin, et al., eds. Vaccines, 5th edn. 2008:17–36; 2. Pollard AJ, et al. Nat Rev Immunol 2009;9:213–

20.

• Bevat 
polysaccharide-Ag 
die covalent 
verbonden zijn met 
een dragereiwit

• Bevat 
polysaccharige-
antigenen (Ag)



IMPACT PNEUMOCOCCENVACCINATIE

INCIDENTIE VAN IPD BIJ <2-JARIGEN 1 INCIDENTIE VAN IPD BIJ >65-JARIGEN 1

Vaccinatiepercentage: 94% in 2012-2013, op 1-jarige leeftijd²
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2013-2014 vs. 2008-2010

• 69% daling in de incidentie van IPD door zes extra PCV13-serotypes

• 32% daling in de incidentie van alle types IPD 

1 Waight PA et al., Lancet Infect Dis 2015; 2 NHS Immunisation Statistics 

2013-2014 vs. 2008-2010

• 64% daling in de incidentie van IPD door zes extra PCV13-

serotypes

• 25% daling in de incidentie van alle types IPD 
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AANBEVELINGEN (1)

1. Volwassenen van 19 tot 85 jaar met een verhoogd risico 

op een pneumococceninfectie

– Primo-vaccinatie: PCV13 gevolgd door PPV23 na minstens 8 

weken

– Hervaccinatie: PPV23 om de 5 jaren

– Personen die in het verleden gevaccineerd werden met PPV23:

• Eenmalige vaccinatie met PCV13, minstens 1 jaar na laatste PPV23

– Hervaccinatie: PPV23 om de 5 jaren

HGR. Vaccinatie tegen pneumococcen. Vaccinatie van Volwassenen Versie 2014



AANBEVELINGEN (2)

2. Volwassenen van 50 tot 85 jaar met comorbiditeit en 

gezonde personen tussen 65 en 85 jaar

– Primo-vaccinatie:

• PCV13 gevolgd door PPV23 na minstens 8 weken

– Personen die in het verleden gevaccineerd werden met PPV23: 

Eenmalige vaccinatie met enkel PCV13, minstens 1 jaar na 

laatste PPV23

– Booster: te beoordelen in functie van bijkomende gegevens en 

de epidemiologie over 5 jaar

HGR. Vaccinatie tegen pneumococcen. Vaccinatie van Volwassenen Versie 2014



AANBEVELINGEN (3)

3. Volwassenen ouder dan 85 jaar

– Momenteel zijn er weinig gegevens over het effect van 

pneumococcen vaccinatie boven de leeftijd van 85 jaar. Op 

individuele basis, waarbij het risico op een 

pneumococceninfectie en de inschatting van het 

immuunantwoord op het vaccin in overweging genomen 

worden, kan de behandelende arts een persoon ouder dan 85 

jaar vaccineren volgens het schema voorgesteld onder 2).

HGR. Vaccinatie tegen pneumococcen. Vaccinatie van Volwassenen Versie 2014



PNEUMOCOCCENVACCIN BIJ OUDEREN



PNEUMOCOCCENVACCIN BIJ OUDEREN

Rapport Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg 2016
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KINKHOEST

• Veroorzaakt door de Gram-
negatieve bacterie Bordetella 
pertussis

• Moet zich aan gastheercellen
vasthechten om te overleven

• Virulentiefactoren beschadigen
gastheerweefsel

– Verminderde ciliaire activiteit
(ciliostase)

– Bevat LPS met ongewone
structuur

Jules Bordet



KINKHOEST IS EEN KINDERZIEKTE

• Typisch klinisch beeld, 
voornamelijk bij jonge 
kinderen

• Bij niet/incompleet 
gevaccineerde zuigelingen
– Overlijden: 0,2%

– 90% overlijdens t.g.v. 
kinkhoest is bij kinderen <1 
jaar

– Hospitalisatie 32% (60% <6 
maanden)

Courtesy of P Schelstraete



…MAAR TREFT NIET ALLEEN KINDEREN!

• 13-32% van volwassenen met 

chronische hoest (>21d) heeft

pertussis

• Cave ook vaak asymptomatisch of 

mild symptomatisch verloop

• Belangrijk in transmissie naar niet of 

partieel gevaccineerde kinderen

Courtesy of P Schelstraete



PERTUSSISVACCINATIE

Kind en Gezin



EFFECT VAN PERTUSSISVACCINATIE



KINKHOEST IN BELGIË

Rapport Vaccine Preventable Disease 2012 WIV-ISP



EFFECT VAN PERTUSSISVACCINATIE

Verschuiving van 

leeftijdsgroep na

introductie

veralgemeende

vaccinatie

Vincent 2011, Clinical and Vaccine Immunology; Zepp et al., Lancet Infectious Diseases 2011



WAAROM TOENAME KINKHOEST?

• Betere detectiemethodes?
– Ja: PCR

• Toegenomen alertheid?
– Ja: toename aantal publicaties

• Afname immuniteit na vaccinatie? 
– Ja: geen levenslange bescherming

• Adaptatie van B. pertussis?
– Ja: vaccin minder actief t.o.v. nieuwe stammen?

Courtesy of P Schelstraete



DALENDE IMMUNITEIT NA VACCINATIE? 

• Dalende immuniteit: 4-12 jaar na vaccinatie, 

4-20 jaar na natuurlijke infectie1,2

• Vaccinatie heeft geen effect op circulatie

van B. pertussis, blijvende cycli om 2-5 

jaar

• Acellulaire vaccins minder beschermend 

dan volcellige vaccins

• Vaccinatie beschermt tegen ernstige 

ziekte
1 Hallander 2009; 2 Wendelbou 2005



HOE KUNNEN WE DE JONGE ZUIGELINGEN 

BESCHERMEN?

Classification of First Cases and Source Cases (ie, Household Contacts with Onset 
>7 Days Preceding the Index Infant), by Relationship with the Infant.

Bij de meerderheid van de zuigelingen 

is de  bron van infectie thuis te vinden 

(> moeder, broers/zussen) 

1 de Greeff SC et al. 2009; 2 Wendelbou, PIDJ 2005



VACCINATIEKALENDER

Kind en Gezin



AANBEVELINGEN 2013

• Vaccinatie tijdens elke zwangerschap





d

CONCLUSIE



SYSTEMATISCHE VACCINATIE

OP RESPIRATOIRE DIENSTEN

… ZOWEL BIJ PATIËNTEN

• Jaarlijkse griepvaccinatie bij

risicogroepen en hun familie

• Pneumococcenvaccinatie bij

risicogroepen (+

basisvaccinatieschema)

• Kinkhoestvaccinatie bij kinderen

(basisvaccinatie), zwangere

vrouwen, adolescenten en

volwassenen in contact met 

zuigelingen

… ALS BIJ ZORGVERLENERS

• Jaarlijkse griepvaccinatie

• Regelmatige boost 

kinkhoestvaccinatie





VRAGEN?


