
Standaard Vaccinaties 2013 – update juli 2019 

Tabel 4 Voorstel inhaalschema voor ongevaccineerde leerling < 5 jaar met gratis vaccins (schooljaar 2019-2020)  

moment minimuminterval vaccin vb  

M0  Hexyon + MMRVaxPRO okt 

M2 8w na M0 Hexyon + Neisvac dec 

M8 6m na M2 Hexyon juni 

 

 

Tabel 5 Voorstel inhaalschema voor ongevaccineerde leerling 5-12 jaar met gratis vaccins (schooljaar 2019-2020) 

momen

t 

minimum-

interval 

vaccin3 - optie 1 vaccin3 - optie 2 vb  

M0  Tetravac + MMRVaxPRO Hexyon + MMRVaxPRO okt 

M1 4w na M0 MMRVaxPRO1+ Engerix B 2  nov 

M2 8w na M0  Tetravac + (Engerix B) 2 Hexyon + MMRVaxPRO1 dec 

M7 6m na M1 en 

3m na M3 

Neisvac + Engerix B 2  mei 

M8 6m na M2 Tetravac Hexyon + Neisvac juni 

1 Voor leerlingen > 10 jaar.  
2 Leerlingen tussen de leeftijd van 11 en 15 jaar krijgen een schema met 2 volledige volwassen doses 

Engerix B 20 (0-6m). Voor jongere kinderen wordt een schema met 3 pediatrische doses toegediend 

die voorgeschreven worden door de huisarts of kinderarts. 

3  Leerlingen in het 1ste jaar secundair onderwijs hebben recht op een vaccinatie tegen HPV. Gardasil 9 is 

een geïnactiveerd vaccin en mag dus - met een interval van minimum 5 maanden tussen de 2 doses - 

met elk mogelijk interval na een ander vaccin toegediend worden. 

 

 

 

Tabel 6 Voorstel inhaalschema voor ongevaccineerde leerling 13-18 jaar met gratis vaccins (schooljaar 2019-2020) 

moment  minimuminterval vaccin2 vb  

M0  Triaxis + Imovax okt 

M1 4w na M0 MMRVaxPRO + Engerix B 201 nov 

M2 8w na M0 Triaxis + Imovax jan 

M3  Neisvac + MMRVaxPRO   

M7 6m na M1  

 

Engerix B 201  mei 

M8 6m na M2 Triaxis + Imovax juni 

1 Boven de leeftijd van 15 jaar moet een derde dosis HBV gegeven worden in een schema van minimum 

0-1-6. Indien men wenst af te wijken van dit schema moet men de minimumintervallen respecteren: een 

minimum van 1 maand tussen dosis 1 en 2; dosis 3 volgt op minimum 2 maanden na dosis 2, en minstens 

4 maanden na dosis 1.  

2 Leerlingen in het 1ste jaar secundair onderwijs hebben recht op een vaccinatie tegen HPV. Gardasil 9 is 

een geïnactiveerd vaccin en mag dus - met een interval van minimum 5 maanden tussen de 2 doses - 

met elk mogelijk interval na een ander vaccin toegediend worden. 

 


