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Allergische bijwerkingen 

Anafylaxie is een ernstige, maar uiterst zeldzame bijwerking na vaccinatie. 

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) publiceerde in 2012 een geactualiseerde aanbeveling voor de 

preventie en aanpak van anafylaxie bij vaccinatie van kinderen (advies nr. 8802) (10). De volledige 

tekst met referenties is te vinden op de website van de HGR. Hieronder wordt enkel het 

stroomdiagram met voetnoten weergegeven. 

Mondeling nagaan van mogelijke overgevoeligheid aan allergenen 
Voor CLB: ouder vult toestemmingsformulieren en bijgevoegde vragenlijst in       

  
 

Geen gekend verhoogd risico voor 
anafylaxie 

 Verhoogd risico voor anafylaxie 

  

De urgentiekit is beschikbaar 
 

(Telefonisch) contact met de ouders 
voor bijkomende anamnese, en zo 
nodig contact met de behandelende 
arts. Indien dit niet mogelijk is, geen 

vaccinatie uitvoeren. 
  

 Telefoontoestel in vaccinatielokaal of 
GSM in handbereik Eventueel vaccineren in hospitaalmilieu 

 
Toediening vaccins 

  
15 minuten toezicht na vaccinatie: 

er is geen probleem           
15 minuten toezicht na vaccinatie: 

het kind voelt zich niet goed      
    

Leg het kind neer op vlakke ondergrond met benen in elevatie 

(tenzij respiratoire nood hierdoor toeneemt) 

 

Zorg voor een vrije luchtweg 

 

Controleer de ademhaling 1 

 

Controleer de carotispols 2 

 

  Differentiaaldiagnose vasovagale reactie en anafylaxie 3    

 

 

In geval van anafylaxie belt de verpleegkundige de spoeddienst (100 of 

112) 



https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/2022-04/Preventie%20en%20aanpak%20van%20anafylactische%20shock%20bij%20vaccinatie%20van%20kinderen%20%28juli%202012%29%20%28HGR%208802%29.pdf
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De arts dient adrenaline IM toe in de anterolaterale zijde van de dijspier in een 

1:1000 oplossing 

Dosering: 0,01 mg/kg lichaamsgewicht (0,01 ml/kg) tot maximum 0,5 mg 

Dit stemt overeen met de volgende leeftijdsspecifieke doseringen: 

 Minder dan 1 jaar 0,05-0,1 ml 

1-2 jaar (ongeveer 10 kg) 0,1 ml 

2-3 jaar (ongeveer 15 kg) 0,15 ml 

4-6 jaar (ongeveer 20 kg) 0,2 ml 

7-10 jaar (ongeveer 30 kg) 0,3 ml 

11-12 jaar (ongeveer 40 kg) 0,4 ml 

13 jaar en ouder 0,4-0,5 ml 

 

Herhaal adrenalinetoediening na 5 minuten indien geen klinische verbetering 
1 Beadem vijfmaal indien geen ademhaling en vervolledig de cardiopulmonaire reanimatie (CPR)). 
2 Ga verder met CPR indien nodig. 
3 In geval van een vasovagale syncope moet enkel worden afgewacht. 

 Risico-analyse voorafgaand aan de vaccinatie

In tabel 13 is een overzicht van de vaccins te vinden die op dit moment deel uitmaken van het gratis 

programma dat het CLB aanbiedt. Per vaccin worden de contra-indicaties met betrekking tot het 

optreden van anafylaxie voor vaccinatie buiten hospitaalmilieu vermeld.  

Bij de toestemming tot vaccinatie moeten, afhankelijk van het toe te dienen vaccin, alle of een 

selectie van  de onderstaande vragen worden gesteld. 

Voorafgaande algemene bemerking die steeds wordt toegevoegd: “Met allergie wordt hier bedoeld 

‘het opzwellen van mond of keel’, en/of ‘moeite om te ademen’ en/of ‘problemen met het hart’.”  

Is uw kind allergisch voor vaccins?   Ja/neen 

Is uw kind allergisch voor antibiotica (streptomycine, neomycine en polymyxine)? Ja/neen 

Is uw kind allergisch voor eieren?   Ja/neen 

Is uw kind allergisch voor het eten of inademen van gist?   Ja/neen 

Is uw kind allergisch voor latex (vb. latex-handschoenen, latex-ballonnen)?   Ja/neen

Wanneer een kind of jongere gevaccineerd wordt in afwezigheid van zijn ouders zal vanaf een "ja" 

antwoord op minstens één van de 5 bovenstaande vragen telefonisch contact opgenomen worden 

met de ouders om meer precieze informatie te bekomen. 
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Als algemene aanbeveling geldt dat in geval van gekend verhoogd risico voor anafylaxie na vaccinatie 

(zoals blijkt uit de risico-analyse), het nut en het risico van vaccinatie tegen elkaar dienen afgewogen 

te worden. In geval van beslissing tot vaccinatie moet dit in een hospitaalmilieu gebeuren, waar 

getraind personeel snel en meer uitgebreide hulp kan bieden. In geen geval mag allergie in ruime 

zin een reden zijn om vaccinaties uit te stellen of af te raden, enkel een voorgeschiedenis van 

anafylaxie na contact of inname van een bestanddeel van het vaccin, kan hier als contra-indicatie 

beschouwd worden. 

 Samenstelling urgentiekit

• 2 ampullen adrenaline 1:1000 oplossing
• 2 steriel verpakte spuiten van 1 ml, gegradeerd op 1/100, en niet voorzien van een rubberen

stamper
• 2 steriel verpakte injectienaalden met naaldlengte van 25 mm

Adrenaline moet voorradig zijn op een door ieder gekende plaats. De bewaringsmodaliteiten variëren 

volgens de producent. Om de aanbevolen temperatuur voor bewaring te kennen, moet de bijsluiter 

geraadpleegd worden. Adrenaline moet steeds bewaard worden buiten invloed van licht.  

 Maatregelen na vaccinatie

Kinderen waarvan allergie niet gekend is zijn per definitie niet identificeerbaar via anamnese. Om 

die reden moet elk kind na toediening van een vaccin, omwille van mogelijke onmiddellijke reactie, 

gedurende 15 minuten onder toezicht blijven. Dit houdt in dat een hulpverlener die de eerste 

dringende zorgen kan toepassen beschikbaar blijft. 

 Differentiaaldiagnose

Voor differentiaaldiagnose met een vasovagale syncope is het belangrijk te kijken naar geassocieerde 

symptomen.  

Anafylaxie Vasovagale syncope (flauwvallen) 

Urticaria, jeuk en angio-oedeem Geen urticaria, geen jeuk en geen angio-oedeem 

Stridor, bronchospasme Normale ademhaling 

Hypotensie met reflectoire 
tachycardie 

Kortdurende hypotensie, bleekheid, bradycardie, 
zwakte 

Figuur 2.  Aanbeveling van de HGR voor de preventie en aanpak van anafylaxie bij vaccinatie van kinderen buiten het 
hospitaalmilieu. 

Het advies van de HGR is gepubliceerd vóór de aanpassing in de regelgeving in 2016 waardoor 

verpleegkundigen kunnen vaccineren zonder de aanwezigheid van een arts (zie 4.5) en is daarom 

geschreven vanuit de veronderstelling dat er steeds een arts aanwezig is tijdens de vaccinatie. In 
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afwachting van een actualisering van het advies van de HGR, kan de richtlijn ‘Een preventief vaccin 

toedienen. Modelprocedure, stappenplan en achtergrond voor verpleegkundigen, 2016’ van het 

NVKVV, een nationale beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verpleeg- en 

ziekenhuisassistenten, een houvast bieden voor verpleegkundigen die zelfstandig vaccineren. De 

richtlijn is geschreven in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België 

en wordt ondersteund door de BVAS, Domus Medica en Het Kartel. De richtlijn bevat een stappenplan 

waarin vermeld wordt dat in geval van anafylactische shock de verpleegkundige de spoeddiensten 

verwittigt via 112 en CPR start. 

Op basis hiervan ontwikkelde de VWVJ het protocol ‘Wat doet de verpleegkundige in geval van acute 

bijwerkingen na vaccinatie door CLB?, 2019’. 

https://coronavirus.brussels/wp-content/uploads/2021/02/Een-preventief-vaccin-toedienen-Modelprocedure-stappenplan-achtergrond-voor-verpleegkundigen.pdf
https://coronavirus.brussels/wp-content/uploads/2021/02/Een-preventief-vaccin-toedienen-Modelprocedure-stappenplan-achtergrond-voor-verpleegkundigen.pdf
https://www.vwvj.be/nl/documenten-voor-de-clb-medewerker
https://www.vwvj.be/nl/documenten-voor-de-clb-medewerker
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