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Sinds 2006 werden er een aantal veranderingen genoteerd in de vaccinatiekalender van de zuigelingen. De
drie belangrijkste daarvan zijn:
-

-

-

de invoering, in januari 2007, van het pneumokokkenvaccin in het vaccincircuit en de
aanbeveling van een schema van 2+1 dosissen. Sinds die datum is het vaccin gratis
verkrijgbaar voor de ouders, terwijl ze het in 2006 nog in de apotheek moesten kopen. De
volledige vaccinatie van 4 dosissen kostte toen 4x66 euro, dat is 264 euro in totaal;
de aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) voor de vaccinatie tegen het rotavirus
(één of twee dosissen, naargelang het vaccin). Twee orale vaccins zijn beschikbaar en deels
terugbetaald door de RIZIV;
de verschuiving van de leeftijd waarop het vaccin tegen meningokokken C moet worden
toegediend, van 12-13 maanden naar 14-15 maanden.

Onderstaande tabel toont de kalender die werd gevolgd door de kinderen van het onderzoek, evenals de
kalender die bij het vorige onderzoek werd gebruikt. De vergelijking geeft de wijzigingen weer die in 6 jaar
tijd werden doorgevoerd (de vaccins tussen haakjes maken geen deel uit van het vaccincircuit en moeten
door de ouders worden aangekocht).
Tabel 2. Evolutie van de vaccinatiekalender tussen 2004 en 2010
Kalender

Sessie

2004

2010

2 maanden

1

Hexavalent1+ (Pn1)

Hexavalent1 + Pn1 + (Rotavirus)

3 maanden

2

Hexavalent2+ (Pn2)

Hexavalent2 + (Rotavirus)

4 maanden

3

Hexavalent3+ (Pn3)

Hexavalent3 + Pn2+ (Rotavirus)

12-13 maanden

4

MBR + MenC C

MBR + Pn3

14-15 maanden

5

Hexavalent4 + (Pn4)

Hexavalent4 + MenC

Sinds 2007 wordt een kind op de leeftijd van 15 maanden als volledig gevaccineerd beschouwd als het de
volgende vaccins heeft gekregen:
-

4 dosissen van het hexavalent vaccin (DTaP-IPV-Hib-HBV)
3 dosissen van het Pneumokokkenvaccin (Pn)
1 dosis van het vaccin tegen Mazelen, Bof en Rubella (MBR)
1 dosis van het vaccin tegen Meningokokkeninfecties (MenC).

Een volledige vaccinatie omvat dus 9 injecties en 2 (of 3) orale innames, gespreid over 5 medische
consultaties (5 sessies).
Waar voor het pneumokkenvaccin in 2006 nog 3 dosissen werden aanbevolen in het eerste levensjaar en
een herhalingsdosis na een jaar, wordt vandaag een schema aanbevolen in drie dosissen, waaronder een
herhalingsdosis op de leeftijd van 12 maanden.
Het vaccin tegen het rotavirus is in tegenstelling tot de andere vaccins niet gratis verkrijgbaar maar wordt wel
voor een deel terugbetaald. De ouders moeten het dus kopen in de apotheek, waar ze het remgeld betalen
(€ 10,80 per dosis in 2010). Het vaccin wordt voor het eerst toegediend op de leeftijd van 2 maanden, de
tweede dosis op 3 maanden. Voor een van de twee vaccins, Rotateq®, is nog een derde dosis nodig op 4
maanden.
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