
 

  

Wat zijn meningokokken groep B?  

Meningokokken groep B zijn bacteriën die 

meningitis (hersenvliesontsteking) en sepsis  

(bloedvergiftiging) veroorzaken.  

Deze ziekte komt voornamelijk voor bij jonge 

kinderen (< 5 jaar) en adolescenten en is zeer 

ernstig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningokokken (Neisseria meningitidis) 

 

Een vaccinatie tegen meningokokken type B wordt 

sterk aanbevolen. De vaccinaties beschermen niet 

alleen je kind zelf, maar ook je gezin en omgeving. 

  

Vaccinatie 

Afhankelijk van de leeftijd van het kind, is er een 

ander vaccinatieschema. We adviseren om zo jong 

mogelijk te starten met de vaccinatie om de 

immuniteit zo snel mogelijk op te bouwen.  

We stellen het volgende vaccinatieschema voor.  

Leeftijdsgroep 2 – 6 maanden 

 Eerste vaccinatie op 10 - 12 weken 

Tweede vaccinatie op 18 - 20 weken 

Respecteer een tussentijd van minstens twee 

maanden tussen beide vaccins.  

 Herhalingsvaccin tussen 11 en 14 maanden 

Leeftijdsgroep 6 – 11 maanden 

 Vaccinatie met twee dosissen.  

Respecteer een tussentijd van minstens twee 

maanden tussen beide vaccins.  

 Herhalingsvaccin tijdens het tweede levens-

jaar, minstens twee maanden na de eerste 

reeks.  

Leeftijdsgroep 12- 23 maanden 

 Vaccinatie met twee dosissen.  

Respecteer een tussentijd van minstens twee 

maanden tussen beide vaccins.  

 Herhalingsdosis tussen 12 tot 23 maanden na 

de eerste reeks.  

Leeftijdsgroep 2 jaar en ouder 

 Vaccinatie met twee dosissen.  

Respecteer een tussentijd van minstens één 

maand tussen beide vaccins.  

 Herhalingsdosis is niet noodzakelijk. 

Kostprijs 

1 vaccin (Bexsero®) kost 86,56 euro. Sommige 

mutualiteiten voorzien een kleine tussenkomst. 

 

 

Bijwerkingen 

Mogelijke bijwerkingen van het vaccin zijn koorts, 

prikkelbaarheid, slaperigheid en/of lokale reacties 

op de injectieplaats. Er zijn meer bijwerkingen 

mogelijk wanneer tegelijkertijd ook andere vaccins 

toegediend worden.  

De bijwerkingen kunnen voorkomen of verzacht 

worden door toediening van paracetamol 

(Perdolan® of Dafalgan®) tegelijkertijd of kort na 

de inenting.  

 

Tot slot 

Als je na het lezen van deze folder nog vragen 

hebt, kan je contact opnemen met je 

behandelende arts of met de verpleegkundige van 

de afdeling. 
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