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Tabel 3 Volledig inhaalschema voor kinderen vanaf 6 jaar en jonger dan 19 jaar. (de tabel werd na overleg met de 

auteur licht gewijzigd t.o.v. de versie van de HGR 2013) 

Vaccin Aanbevolen interval 

Tussen dosis 1 en dosis 

2 

Tussen dosis 2 en 3 Tussen dosis 3 en 

herhalingsdosis 

DTPa-IPV1 Minstens 8 weken 6 maanden - 

Td2 

primovaccinatie 

Minstens 4 weken 6 maanden 10 jaar 

dTpa3 Eén dosis vanaf de leeftijd van 13 jaar 

IPV Minstens 8 weken 6 maanden - 

HBV4 Minstens 4 weken 8 weken; en dosis 3 

minimum 16 weken na 

dosis 1 

- 

MMR5 Minstens 4 weken - - 

MenC6 Eén dosis 

HPV7 Minstens 4 weken 3 maanden, en dosis 3 

minstens 5 maanden na 

dosis 1 

 

1 DTPa-IPV: de primaire vaccinatie of een herhalingsdosis kan gebeuren met een DTPa-IPV 

vaccin voor kinderen jonger dan 13 jaar. Hoewel volgens de bijsluiter de minimumleeftijd 

voor toediening van het dTpa vaccin 4 jaar is, biedt het onvoldoende bescherming tegen 

de betreffende infecties in een inhaalvaccinatiescenario omwille van de lagere dosering 

van vooral de difterie- en pertussis-componenten. Daarom moet bij kinderen jonger dan 13 

jaar de voorkeur gegeven worden aan een DTPa-IPV vaccin als inhaaldosis. 

2 Td wordt gebruikt wanneer DTPa tegenaangewezen is of na de leeftijd van 13 jaar. Bij 

primaire vaccinatie na 13 jaar kunnen 1 of meerdere dosissen in het schema vervangen 

worden door dTpa.  

3 dTpa:  Eén dosis, bij jongeren van 13 jaar of ouder die na hun primaire DT/dT/DTPa 

vaccinatie nog geen herhaling kregen of die de dTpa herhaling aanbevolen op de leeftijd 

van 14-16 jaar nog niet hebben gekregen. 

4 HBV:  Bij jongeren ouder dan 15 jaar moet een hepatitis B vaccin met dosering voor 

volwassenen gebruikt worden. Bij 11-15 jarigen kan het klassieke drie dosissenschema met 

een pediatrische dosis vervangen worden door een schema met 2 vaccindosissen voor 

volwassenen, met 6 maanden interval. 

5 MMR: zelfs indien men één van deze infectieziekten heeft doorgemaakt, is de vaccinatie 

met een MMR- vaccin aangewezen. Bij vrouwen op vruchtbare leeftijd moet zeker de 

vaccinatiestatus voor MMR worden nagegaan. Bij vaccinatie van vrouwen die zwanger 

kunnen worden moet gedurende minstens 1 maand anticonceptie worden voorzien.  

6 MenC: wanneer wordt vastgesteld dat deze vaccinatie nog niet werd uitgevoerd, kan 1 

dosis onmiddellijk worden toegediend. 

7 HPV: de vaccinatie niet starten bij kinderen jonger dan 9 jaar. Voor Gardasil9 kan een 

schema van 2 doses worden toegediend aan kinderen van 9 tot 14 jaar, met een 

minimuminterval van 5 maanden. Na de leeftijd van 14 jaar dienen 3 doses te worden 

toegediend. De Vlaamse overheid voorziet gratis vaccins voor jongeren in het eerste jaar 

van het secundair onderwijs.  

 


