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Kinkhoest – aanbeveling 
HGR mei 2009         

• Zuigelingenvaccinatie stipt starten op 8 weken
• Op de leeftijd van 14-16 jaar wordt 

systematisch 1 dosis dTpa toegediend (gratis 
sinds september 2009)

• Één dosis dTpa tevens aanbevolen voor:• Één dosis dTpa tevens aanbevolen voor:
- Volwassenen die geen herhaling kregen op 14-16 

jaar
- bij contact met jonge kinderen (< 12 jaar)

• Jonge & toekomstige ouders
• Grootouders
• Onthaalmoeders
• Verzorgend personeel van pediatrische 

diensten/materniteiten/kinderdagverblijven 

Kinkhoest – aanbeveling 
HGR mei 2009         

• Interval van 1 maand met een vroegere 
tetanus-bevattende vaccinatie = veilig interval

• Voor herhaling om de 10 jaar wordt 
momenteel wetenschappelijke evidentie momenteel wetenschappelijke evidentie 
verzameld.
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Kinkhoest –
terugbetaling 2010

• de adolescenten ouder dan 16 jaar die niet 
hebben kunnen genieten, om 
gedocumenteerde medische en/of sociale 
reden, van de vaccinatie, die is aanbevolen 
tussen 14 en 16 jaar in de vaccinatiekalender j
opgesteld door de Hoge Gezondsheidraad

Kinkhoest –
terugbetaling 2010

• De gezinnen met een kinderwens en in geval van 
een zwangerschap:

• a) de ouders of de toekomstig ouders van de 
zuigeling indien ze zelf geen dTpa 
herhalingsinenting hebben gekregen op de leeftijd herhalingsinenting hebben gekregen op de leeftijd 
van 14-16 jaar.

• b) broers en zusters ouder dan 16 jaar en die de 
leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, en niet 
in orde zijn met de dTpa vaccinatie.

Kinkhoest –
terugbetaling 2010

• De machtiging tot vergoeding zal worden 
afgeleverd door de adviserend geneesheer op 
basis van een aanvraagformulier, waarop de 
behandelende geneesheer, door zijn handtekening 
te plaatsen, attesteert dat de betrokken patiënt de p , p
voorwaarden onder punt a), b) en c) vervult, en er 
zich toe verbindt de bewijsstukken met betrekking 
tot situatie van de patiënt ter beschikking te 
houden van de adviserend geneesheer.
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