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3-3/4 Intramusculaire vaccinatietechniek

‘Consensusnota: Aanbevolen intramusculaire vaccinatietechniek’ 

a. Inleiding

Een correcte vaccinatietechniek moet op een zo veilig mogelijke manier een adequaat 

immuunantwoord garanderen.  

Er bestaat onvoldoende internationale consensus over de correcte intramusculaire toediening van 

vaccins. Onderstaande aanbeveling voor intramusculaire vaccinatietechniek wil een houvast bieden 

voor de dagelijkse praktijk van het vaccineren.  

b. Methode

De beschikbare wetenschappelijke literatuur werd opgespoord via Pubmed. Hiertoe werd voor de 

periode 1980 -juni 2007 gezocht via een combinatie van de volgende trefwoorden: “vaccination”, 

“immunization”, “injection site”, “needle size” en “injection technique”. De abstracts van alle gevonden 

artikelen werden gelezen, de relevante artikelen werden integraal afgedrukt en doorgenomen. Van 

deze artikelen werden de relevante literatuurreferenties nagetrokken, werden opnieuw de abstracts 

doorgenomen en desgevallend de volledige artikelen bestudeerd.  

In de bestaande wetenschappelijke literatuur is geen eensgezindheid over alle onderdelen van de 

aanbeveling. Na herhaaldelijk overleg met enkele vaccinatie-experts, met name Prof. dr. Karel 
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Hoppenbrouwers (Jeugdgezondheidszorg, KULeuven) en Prof. dr. Pierre Van Damme (Centrum voor 

de Evaluatie van Vaccinaties, UA), werd een voorstel van consensusnota opgesteld. 

De consensusnota werd voorgelegd aan de medisch kwaliteitscoördinatoren van Kind en Gezin en het 

bestuur van de Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging voor Jeugdgezondheidszorg. Na intern 

overleg beslisten beide organistaties de consensusnota te ondersteunen. 

Op basis hiervan werd beslist dat het draagvlak voor de aanbeveling voldoende groot genoeg was om 

deze als norm voor correcte intramusculaire inenting aan alle vaccinatoren in Vlaanderen voor te 

stellen. 

 

 

c. Toedieningsroute 

De toedieningsroute van vaccins wordt gedeeltelijk bepaald door de aan- of afwezigheid van een 

adjuvans in het vaccin. Een adjuvans is een vaccincomponent die gebruikt wordt om het 

immuunantwoord tegenover het vaccin te helpen versterken. Vaccins die een adjuvans bevatten, 

moeten diep intramusculair toegediend worden. Indien deze vaccins subcutaan of intracutaan zouden 

worden toegediend, kunnen ze irritatie, inflammatie, granuloomvorming en weefselnecrose 

veroorzaken (1). De aanbevolen toedieningsroute wordt door de producent vermeld op de bijsluiter 

van het vaccin. Deze wordt bepaald tijdens de prelicentiestudies en houdt verband met de 

samenstelling en de immunogeniciteit van het vaccin (2). Afwijken van deze aanbeveling kan de 

doeltreffendheid van het vaccin verminderen (3) of de kans op bijwerkingen doen toenemen (4).  

 

 

d. Vaccinatietechniek 

d.1. Toedieningsplaats 

 

De voorkeursplaats bij kinderen onder één jaar is de dij (1;5). Voor de intramusculaire vaccinatie ter 

hoogte van de dij wordt de naald halfweg de dij anterolateraal in de vastus lateralis musculus 

quadriceps ingebracht (zie figuur 1). 
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Figuur 1: Anatomie van de vastus lateralis musculus quadriceps (6).                 

Bij kinderen boven de leeftijd van één jaar, adolescenten en volwassenen is de voorkeursplaats de 

bovenarm (1;4;5). Een inenting ter hoogte van de musculus deltoideus betekent dat de te vaccineren 

persoon de bovenarm volledig ontbloot en dat de naald de spier penetreert halfweg tussen het 

acromion en de caudale aanhechting van de musculus deltoideus (zie figuur 2). De anterolaterale 

zijde van de dij blijft voor kinderen en adolescenten een optie wanneer meer dan 2 injecties worden 

toegediend tijdens één vaccinatiesessie of wanneer de bovenarm niet als toedieningsplaats kan 

worden gebruikt (vb. door gips, verband, ...) (5). 

                      

Figuur 2: Anatomie van de musculus deltoideus (6).  

De toediening van vaccins in de musculus gluteus werd verlaten omdat de gluteale regio bij 

zuigelingen vooral uit vetweefsel bestaat en omdat het theoretisch gevaar bestaat de nervus 

ischiadicus aan te prikken wanneer men niet in de bovenste buitenste kwadrant van de bilspier 

injecteert. Bij volwassenen moet men bovendien rekening houden met de sterk wisselende dikte van 

de subcutane vetlaag (6). 

vastus lateralis  
m. quadriceps 
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d.2. Injectietechniek, naaldlengte en naaldgauge (naalddiameter)  

d.2.1. Literatuuronderzoek  

d.2.1.1. Injectietechniek 

Wereldwijd worden drie injectietechnieken aanbevolen: 

- De techniek aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) waarbij de huid wordt 

aangespannen tussen duim en wijsvinger en de naald ingebracht wordt onder een hoek van 

90° ten opzichte van de lengte-as van het lidmaat (7);  

- De Amerikaanse techniek waarbij de spiermassa ter hoogte van de injectieplaats wordt 

samengedrukt en de naald onder een hoek van 45° ten opzichte van de lengte-as van het 

lidmaat wordt ingebracht (1). De naald moet gericht zijn naar inferior en posterior bij vaccinatie 

in de anterolaterale zijde van de dij. 

- De Australische techniek waarbij de spiermassa ter hoogte van de injectieplaats wordt 

samengedrukt en de naald onder een hoek van 60° ten opzichte van de huid wordt ingebracht 

(8). De naald moet gericht zijn naar de knie bij vaccinatie in de anterolaterale zijde van de dij 

en naar de schouder bij vaccinatie in de deltoidspier.  

De drie bovenstaande injectietechnieken vermelden niet of de naald al dan niet volledig moet worden 

ingebracht. Slechts twee studies die in het literatuuronderzoek besproken worden, geven hieromtrent 

precieze richtlijnen (9;10). Volgens het injectieprotocol in de studie (1997) van Poland moet een 

afstand van 2 tot 3 mm bewaard blijven tussen de huid en het aanzetstukje van de naald om te 

vermijden dat de naald in de arm zou verdwijnen indien de naald zou afbreken ter hoogte van het 

aanzetstukje (10). Cook en Murtagh bevelen in hun  publicatie van 2002 het gebruik aan van een 

bepaalde naaldlengte afhankelijk van de gebruikte injectietechniek (9). Ze vermelden hierbij dat dit 

geldt op voorwaarde dat de naald volledig tot op de huidoppervlakte wordt ingebracht. 

Weinig publicaties definiëren wat met de term ‘intramusculaire injectie’ precies bedoeld wordt. Een 

uitzondering hierop is Poland  die spreekt over een penetratie van de naald in de deltoidspier van 

minstens 5 mm (10).  
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Cook en Murtagh bestudeerden in 2005 de invloed van de injectietechniek bij zuigelingen op de 

reactogeniciteit en op de tevredenheid van de ouders na vaccinatie (11). Er werden in totaal 375 

kinderen gevaccineerd volgens het Australische vaccinatieschema met DTaP-HepB op de leeftijd van 

2, 4 en 6 maanden en met DTaP op de leeftijd van 18 maanden. Het geconjugeerde Hib-vaccin werd 

op 2 en 4 maanden simultaan met DTaP-HepB toegediend in de contralaterale dij, volgens dezelfde 

injectietechniek. Dezelfde kinderen kregen op 2, 4 en 6 maanden ook het orale poliovaccin. De 

auteurs vergeleken drie injectietechnieken in de dij, met name (i) de techniek aanbevolen door de 

WGO met een 25 gauge, 16 mm lange naald, (ii) de Amerikaanse techniek met een 23 gauge, 25 mm 

lange naald en (iii) de Australische techniek met een 23 gauge, 25 mm lange naald (meer toelichting 

bij de betekenis van gauge, zie verder in paragraaf 2.1.2). Het voorkomen van de lokale (hematoom 

en roodheid/zwelling) en systemische nevenwerkingen (irritatie, koorts, onophoudelijk huilen, 

slaperigheid, braken/anorexia) in de loop van de eerste 24 uren na vaccinatie, en de graad van de 

tevredenheid van de ouders, werd geëvalueerd. De techniek aanbevolen door de WGO met een 25 

gauge, 16 mm lange naald resulteerde in statistisch significant minder kinderen met irritatie (30%) 

vergeleken met de Australische techniek (45,5%) of de Amerikaanse techniek (49,2%), beide met een 

23 gauge, 25 mm lange naald. Er werd ook een statistisch significant verschil gevonden tussen de drie 

technieken wat betreft hematoomvorming, en dit in het voordeel van de techniek aanbevolen door de 

WGO met een 25 gauge, 16 mm lange naald. Er was geen verschil te merken tussen de drie 

technieken wat betreft de tevredenheid van de ouders. 

 

d.2.1.2. Naaldlengte en naaldgauge (naalddiameter) 

De noodzakelijke lengte van de naald wordt bepaald door: 

- de toe te passen vaccinatietechniek; 

- de dikte van het subcutaan vetweefsel en van het spierweefsel. 

De naald moet voldoende lang zijn om de spiermassa te penetreren, zoniet kan de immuunrespons 

nadelig worden beïnvloed en neemt de kans op het optreden van lokale bijwerkingen toe. De naald 

mag ook niet te lang zijn om beschadiging van neurovasculaire structuren of botweefsel te vermijden. 

Tabel 1 geeft een overzicht van de kenmerken van de naalden die het meest gebruikt worden voor 

een intramusculaire injectie. De kleur komt overeen met de buitendiameter (gauge) van de naald en 

heeft niets te maken met de lengte van de naald.  
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Tabel 1: Kenmerken van de meest gebruikte naalden voor intramusculaire inspuiting (12).  

Kleur Gauge (diameter) Lengte in mm (in inch) 

Oranje 25 G (0,5 mm) 16 mm (5/8 ”) of 25 mm (1 ”) 

Blauw 23 G (0,6 mm) 25 mm (1 ”) of 30 mm (1 ¼ ”) 

Groen 21 G (0,8 mm) 40 mm (1 ½ ”) of 50 mm (2 ”) 

 

Met het oog op de keuze van de meest geschikte injectienaalden voor vaccinatie van kinderen en 

volwassenen, werden drie studies uitgevoerd waarin de dikte van het subcutane weefsel werd 

gemeten ter hoogte van verschillende locaties en in verschillende leeftijdsgroepen. 

Cook en Murtagh voerden in 2002 echografische metingen uit van de dikte van het subcutaan 

vetweefsel en de spierlaag ter hoogte van de anterolaterale zijde van de dij bij Australische kinderen 

van 2, 4, 6 en 18 maanden oud (9) (Tabel 2). 

 

Tabel 2: Echografische metingen van de dikte van het subcutaan vetweefsel en van de spierlaag van 

de dij bij Australische kinderen (9). 

Leeftijd 2 maanden 4 maanden 6 maanden 18 maanden 

Aantal kinderen 14 13 18 12 

Dikte subcutaan vet 6 – 15,1 mm 6,5 -13,5 mm 6,7 -13,5 mm 5,2 – 14,4 mm 

Dikte spierlaag 6,2 – 14,3 mm 9,6 – 15,3 mm 10,1 – 17,1 mm 9,5 – 22,5 mm 

 

De auteurs besluiten hieruit dat de optimale naaldlengte voor intramusculaire injectie in de 

anterolaterale zijde van de dij van kinderen van 2, 4, 6 en 18 maanden afhangt van de gebruikte 

techniek. Volgens de auteurs is een naald van 16 mm voldoende voor de WGO-techniek en moet een 

naald van 25 mm gebruikt worden voor de Amerikaanse techniek, op voorwaarde dat voor beide 

technieken de naald volledig tot op de huidoppervlakte wordt ingebracht.  

Grosswasser en collega’s voerden in 1997 echografische metingen uit van de dikte van de spierlaag 

en het subcutaan vet ter hoogte van de anterolaterale zijde van de dij en in de bovenarm halfweg 

tussen het acromion en de caudale aanhechting van de musculus deltoideus bij 58 Belgische kinderen 



 Deel II-3  2-4/7  
                                            ‘Consensusnota: Aanbevolen IM vaccinatietechniek’ 7/12            

Standaard Vaccinaties 
september 2008 

(13). De metingen werden uitgevoerd bij 40 zuigelingen van gemiddeld 12 weken oud (range 9–27 

weken) en bij 18 peuters van gemiddeld 18 maanden oud (range 68-88 weken) (Tabel 3).   

 

Tabel 3: Echografische metingen van de dikte van het subcutaan vetweefsel en van de spierlaag van 

dij en bovenarm bij Belgische kinderen (13). 

Weefsel Zuigelingen Peuters 

Dij   

  dikte subcutaan vet 4,8 – 12 mm 4,8 – 11,6 mm 

  dikte spierlaag 6,3 – 13,5 mm 6,4 – 11,8 mm 

Bovenarm   

  dikte subcutaan vet  3,6 - 6,9 mm 

  dikte spierlaag  3,4 - 7,5 mm 

 

Volgens de auteurs tonen de echografische metingen dat voor een intramusculaire injectie bij 

zuigelingen en peuters bij gebruik van de WGO-techniek best een 16 mm naald gebruikt wordt. 

Gebruik van een 25 mm naald met deze techniek houdt gevaar in voor de beschadiging van 

neurovasculaire structuren of botweefsel. Anderzijds vinden de auteurs de 25 mm naald geschikt voor 

de Amerikaanse intramusculaire injectietechniek. Ze raden het gebruik van de 16 mm naald af bij deze 

laatste techniek om het risico op subcutane inspuiting zo klein mogelijk te houden. 

Poland en collega’s publiceerden in 1997 een studie met resultaten van een echografische meting van 

de dikte van de subcutane vetweefsel ter hoogte van de musculus deltoideus bij 220 

gezondheidswerkers (126 vrouwen, 94 mannen) ouder dan 18 jaar (10). Ook gewicht, lengte, 

huidplooimeting en armomtrek werden bepaald. Hoewel in de steekproef de gemiddelde Body Mass 

Index (BMI) niet verschilde tussen vrouwen en mannen, is het subcutane vetweefsel bij vrouwen 

(gemiddeld 11,7 mm, range: 4,3-35,6 mm) significant dikker dan bij mannen (gemiddeld 8,3 mm, 

range: 3,7-21,1 mm) en hadden vrouwen een dikkere huidplooi ter hoogte van de deltoidspier 

(gemiddeld 34,7 mm) dan mannen (gemiddeld 17,2 mm). De resultaten van de echografische 

bepalingen in relatie tot het gewicht tonen dat een 16 mm naald de spier niet diep genoeg zou 

penetreren bij 17% van de mannen en bij 48,4% van de vrouwen. Een 25 mm naald zou voldoende 

zijn voor een intramusculaire injectie volgens het studieprotocol bij alle bestudeerde mannen (58 tot 
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118 kg). Voor vrouwen onder de 60 kg zou een 16 mm naald voldoende zijn, voor vrouwen tussen de 

60 en 90 kg zou voor alle vrouwen, behalve één, een 25 mm naald voldoende zijn en voor vrouwen 

van meer dan 90 kg zou een naald van minimum 38 mm moeten gebruikt worden voor een 

intramusculaire injectie. Voor vrouwen tussen de 60 en 90 kg zou een 25 mm naald in drie gevallen 

het bot geraakt hebben. 

 

Een Canadese studie (1989) vergelijkt het effect van de toedieningsplaats en van de naaldlengte op 

het voorkomen van bijwerkingen na difterie-tetanus-pertussis-polio-vaccinatie op de leeftijd van 18 

maanden (4). Vierenzeventig kinderen kregen het vaccin toegediend in de deltoidspier met een 25 

gauge 16 mm naald, 64 kinderen in de anterolaterale zijde van de dij met een 25 gauge 16 mm naald 

en 67 kinderen op dezelfde plaats maar met een 25 gauge 25 mm naald. De auteurs vermelden de 

gebruikte vaccinatietechniek niet. Er was geen statistisch significant verschil tussen de drie groepen 

wat betreft systemische bijwerkingen. Ernstige pijn kwam significant vaker voor in de groep kinderen 

gevaccineerd in de dij (34,3% bij de 25 gauge 16 mm naald en 26,9% bij de 25 gauge 25 mm naald) 

dan in de arm (8,1%). Kinderen gevaccineerd in de dij  hadden significant vaker verminderde 

beweeglijkheid van het lidmaat (46,8% bij de 25 gauge 16 mm naald en 51,5% bij de 25 gauge 25 mm 

naald) dan de kinderen gevaccineerd in de arm (25,6%). Roodheid en zwelling werd significant meer 

vastgesteld na vaccinatie in de arm dan in de dij. Het enige significant verschil dat werd vastgesteld 

met betrekking tot de naaldlengte was het frequenter voorkomen van roodheid en zwelling van de dij 

met een 25 gauge 16 mm naald dan met een 25 gauge 25 mm naald. 

 

In 2006 verschenen de resultaten van een studie van Diggle en collega’s waarbij de immunogeniciteit 

en de reactogeniciteit werden vergeleken na vaccinatie met drie verschillende naalden (een 23 gauge 

25 mm naald, een 25 gauge 25 mm naald en een 25 gauge 16 mm naald) (14). De studiepopulatie 

bestond uit 696 gezonde zuigelingen van 2, 3 en 4 maanden die gevaccineerd werden met een 

gecombineerd DTP-Hib-vaccin en een geconjugeerd MenC-vaccin volgens de techniek aanbevolen 

door de WGO in de dij. De resultaten tonen dat de reactogeniciteit wordt beïnvloed door de 

naaldlengte en niet door de naaldgauge, met minder lokale bijwerkingen na vaccinatie met een 25 mm 

naald dan met een 16 mm naald. Resultaten tonen ook aan dat noch de naaldgauge noch de 

naaldlengte de immunogeniciteit statistisch significant beïnvloeden bij  gebruik van de WGO-techniek. 
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d.2.2. Internationale aanbevelingen voor vaccinatietechniek 

Het is belangrijk dat degene die vaccineert zich één injectietechniek eigen maakt. De techniek 

aanbevolen door de WGO (zie figuur 3) heeft de voorkeur (7). Deze techniek is gemakkelijker toe te 

passen omdat er geen twijfel kan ontstaan over de dikte van de huid- en spierplooi die moet gevormd 

worden en de naald niet schuin ten opzichte van het lidmaat moet worden ingebracht. Dit laatste is 

immers moeilijker gestandaardiseerd uit te voeren.   

 

De WGO adviseert een 23 gauge 25 mm naald te gebruiken bij intramusculaire vaccinatie in de dij van 

zuigelingen (7). De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) adviseert bij pasgeborenen 

(eerste 28 dagen) en premature zuigelingen een 16 mm naald te gebruiken indien de WGO-techniek 

wordt toegepast (5).  

Gebaseerd op bovenstaande en op de recente studie van Diggle gaat de voorkeur voor 

intramusculaire vaccinatie in de dij bij zuigelingen (1-12 maanden) met de WGO-techniek uit naar 

een naald van 25 mm, zonder voorkeur voor de naaldgauge. Uitzondering hierop wordt gevormd voor 

de pasgeborenen (eerste 28 dagen) en de premature zuigelingen voor wie een naaldlengte van 16 

mm voldoet bij toepassing van de WGO-techniek. 

 

Het literatuuronderzoek toont geen studies die specifiek handelen over de intramusculaire 

vaccinatietechniek voor kinderen of adolescenten. De CDC beveelt een 16-25 mm naald aan indien 

wordt gevaccineerd in de deltoidspier en een 25-32 mm naald indien gevaccineerd wordt in de 

anterolaterale zijde van de dij, dit afhankelijk van de dikte van de vetlaag en de dikte van de spier 

waarin gevaccineerd wordt (5). Ze vermelden dat voor intramusculaire vaccinatie van kinderen of 

adolescenten een 16 mm naald enkel gebruikt mag worden voor vaccinatie in de deltoidspier volgens 

de WGO-techniek. 

Op basis van de aanbeveling van de CDC wordt de intramusculaire vaccinatie bij kinderen en 

adolescenten (1-18 jaar) bij voorkeur uitgevoerd met de WGO-techniek in de deltoidspier met een 

naald van 16-25 mm, afhankelijk van de dikte van de vetlaag en/of de dikte van de spier, en dit zonder 

voorkeur voor gauge.  
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De CDC adviseert voor intramusculaire vaccinatie in de deltoidspier van volwassen vrouwen en 

mannen onder de 60 kg met een 16-25 mm naald, van vrouwen van 60-90 kg en mannen van 60-118 

kg een 25-38 mm naald en van vrouwen boven 90 kg en mannen boven 118 kg een 38 mm naald te 

gebruiken (5).  

Op basis van de studie van Poland en de aanbeveling van de CDC wordt de intramusculaire 

vaccinatie van volwassenen (>18 jaar) bij voorkeur uitgevoerd in de deltoidspier volgens de WGO-

techniek met een 25 mm naald, zonder voorkeur voor gauge (10). Voor vrouwen die meer wegen dan 

90 kg en mannen die meer wegen dan 118 kg wordt een 38 mm naald aanbevolen. 

 

 

e. Aanbeveling voor een correcte intramusculaire vaccinatietechniek   

Een correcte vaccinatietechniek moet op een zo veilig mogelijke manier een adequaat 

immuunantwoord garanderen. Internationaal worden verschillende vaccinatietechnieken aanbevolen. 

Er werd een consensustekst over de intramusculaire vaccinatietechniek ontwikkeld. 

De techniek aanbevolen door de WGO heeft de voorkeur.  

 

Figuur 3: Intramusculaire injectie van de naald volgens de techniek aanbevolen door de WGO (5). 

 

Voor kinderen jonger dan 12 maanden wordt aanbevolen te vaccineren in de anterolaterale zijde van 

de dij (zie figuur 1). Voor kinderen boven de leeftijd van één jaar, adolescenten en volwassenen wordt 

aanbevolen te vaccineren halfweg tussen het acromion en de caudale aanhechting van de musculus 

deltoideus (zie figuur 2). Tabel 4 vat de verschillende aspecten van de consensus voor intramusculaire 

vaccinatie samen. 
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Tabel 4:  Overzicht van de consensus over de intramusculaire vaccinatietechniek. 

Leeftijd Toedieningsplaats Injectietechniek  Naaldlengte naaldgauge 

0-12 maanden anterolaterale dij WGO techniek 25 mm# 23G of 25G 

1-18 jaar deltoidspier WGO techniek 16-25 mm¥ 23G of 25G 

> 18 jaar deltoidspier WGO techniek 25 mm* 23G of 25G 

# Voor pasgeborenen (eerste 28 dagen) en premature zuigelingen volstaat een 16 mm naald. 

¥  Naaldlengte te kiezen volgens dikte van de de vetlaag en/of de spierlaag. Indien gekozen wordt om te vaccineren met een 16 

mm naald, maar enkel 25 mm naalden voorradig zijn, kan een 25 mm naald gebruikt worden die men slechts voor ¾ inbrengt. 

* Voor vrouwen die meer wegen dan 90 kg en mannen die meer wegen dan 118 kg wordt een 38 mm naald aanbevolen.                                            

 

Bij afwezigheid van studies, of evidence-based aanbevelingen, die uitsluitsel geven over de vraag of 

de naald al dan niet volledig moet worden ingebracht bij vaccinatie, is de consensus om de naald 

systematisch volledig in te brengen.  

 

Om tot een aanbeveling te komen die uitsluitend gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek moet er 

in de toekomst meer onderzoek gedaan worden naar de optimale vaccinatietechniek bij kinderen en 

adolescenten (1-18 jaar) en naar de invloed van de vaccinatietechniek op het immuunantwoord. 
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3-5 Subcutane vaccinatie (169) 
 

Voor subcutane injecties gelden dezelfde leeftijdsspecifieke voorkeursplaatsen als voor 

intramusculaire injecties. Het enige verschil is dat voor subcutane injectie de huid moet 

samengeknepen worden om inspuiting in de onderhuidse zone te garanderen. 

 

 
 


