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D e ge s c h i edenis van h et BCG -vaccin
Over de BCG-vaccinatie heersten vanaf het begin in 1921 de nodige meningsverschillen. Ook
vandaag nog passen verschillende landen een verschillend beleid toe. De komst van een nieuwe
BCG-richtlijn is aanleiding om de geschiedenis van deze vaccinatie te belichten.
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gezinsleden en gezondheidswerkers sinds

1908
	Calmette en Guérin starten met de ontwikkeling van een vaccin

1979 werd afgebouwd vanwege de snel
teruglopende incidentie in Nederland en de
mogelijkheid om latente infecties effectief
op te sporen en te behandelen.
De indicatie beperkt zich nu tot kinderen
van ouders die zelf afkomstig zijn uit een
land met een tbc-incidentie van meer dan
50 per 100.000. De Gezondheidsraad benadrukte in 2011 dat deze kinderen niet
alleen risico lopen tijdens verblijf in het geboorteland van hun ouders, maar ook risico
in Nederland hebben binnen de etnische

1921	Eerste BCG-vaccinatie van een pasgeborene in Parijs

groep als de incidentie verhoogd is (5).

1926	BCG-vaccin wordt in Nederland voor het eerst gegeven in
Amsterdam.

Verschillend beleid
Wij vergeleken het beleid in Nederland, ze-

1930	Het drama van Lübeck

ven omliggende landen en drie landen met
een vergelijkbare situatie (zie de tabel). In
drie landen (België, Duitsland en de Verenigde Staten) wordt BCG-vaccinatie in het
geheel niet gegeven. In een aantal landen
(waaronder Nederland) wordt vaccinatie
aanbevolen voor pasgeborenen/zuigelingen, afhankelijk van het land van herkomst
van de ouder of kind, terwijl er ook landen
zijn die vaccinatie bepalen op basis van het
voorkomen van tuberculose bij bepaalde
bevolkingsgroepen. Ook anno 2016 is het
BCG-vaccinatiebeleid in landen met een
lage tbc-incidentie nog altijd zeer divers.
Meer informatie over het BCG-vaccinatiebeleid in de wereld en per land
kunt u vinden op www.tbc-online.nl of
www.bcgatlas.org.
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Tabel 1. Indicatie BCG-vaccinatie van een aantal Europese en andere landen met een lage tbc-incidentie

BCG-vaccinatiebeleid van kinderen woonachtig in het land

Tijdstip van vaccinatie

Overige indicaties

Nederland

• m
 et ouder(s) afkomstig uit een land met een tbcincidentie >50/100.000
• 0-11 jaar, afkomstig uit een land met tbc-incidentie
>50/100.000 en nog niet met BCG gevaccineerd

6-12 maanden

bepaalde reizigers

België

• niet

Frankrijk

• m
 et ouder(s) afkomstig uit een land met een hoge tbcincidentie
• woonachtig in Parijs en omgeving (Ile-de-France regio)

bepaalde reizigers
direct na de geboorte

Duitsland

• niet

Verenigd
Koninkrijk

• m
 et (groot)ouder(s) afkomstig uit een land met een tbcincidentie >40/100.000.
• 0-15 jaar afkomstig uit een land met tbc-incidentie
>40/100.000 en nog niet met BCG gevaccineerd
• met actieve tuberculose in gezin (<5 jaar) en met
negatieve tuberculinehuidtest (THT)

direct na de geboorte

niet
bepaalde gezondheidswerkers

Noorwegen

• m
 et ouder(s) afkomstig uit een land met een tbcincidentie >40/100.000

6 weken

bepaalde reizigers;
gezondheidswerkers <35 jaar

Zweden

• m
 et ouder(s) afkomstig uit een land met een tbcincidentie >30/100.000.
• 0-11 jaar, uit het buitenland en nog niet met BCG
gevaccineerd

6-12 maanden

bepaalde reizigers;
medische studenten en
verpleegkundigen met negatieve THT

Finland

• m
 et ouder(s) afkomstig uit een land met een tbcincidentie >50/100.000
• met actieve tuberculose in gezin en met negatieve THT

direct na de geboorte

bepaalde reizigers

Verenigde
Staten

• niet

niet

Canada

• F irst Nations, Inuit en andere groepen (migranten)
als incidentie van kweekbevestigde longtuberculose
>30/100.000.

bepaalde reizigers

Australië

• a boriginals in bepaalde gebieden met een hoge tbcincidentie
• met migrant-ouder met een verhoogd risico (individuele
assessment)

direct na de geboorte

gezondheidswerkers met hoog risico
op expositie MDR-tbc

a g e n da t ra i ningen, c ursus sen en co ngr essen
Diverse data in 2017

Basismodule Thorax röntgenscreening TBC

Organisatie: LRCB
Informatie: www.lrcb.nl/nl/page/agenda

12 + 13 januari 2017

Studiedagen VvAwT

Locatie: Amersfoort
Informatie: secretariaat Nascholingscommissie VvAwT,
via mw. J. Huisman-van Berkel, van.berkel.cons@upcmail.nl

22 maart 2017

Nascholingsdag medisch
technische medewerkers

Locatie: Cursus- en vergadercentrum Domstad
Organisatie: MTM BeVe i.s.m. KNCV Tuberculosefonds
Informatie: avkerkwijk@ggd.amsterdam.nl

30 -31 maart 2017

Nascholingsdagen sociaal verpleegkundigen tbc-bestrijding

Locatie: Conferentiehotel ISVW, Leusden
Organisatie: werkgroep nascholing sociaal verpleegkundigen
tbc-bestrijding, Vakgroep Tuberculose V&VN
Informatie: t.berends@umcg.nl

31 mei – 2 juni 2017

18 Wolfheze Workshops

Locatie: Den Haag
Organisatie: KNCV Tuberculosefonds/WHO regional office for
Europe/ECDC
Informatie: wolfheze@kncvtbc.org
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