VACCINATIE
TEGEN
TUBERCULOSE
Wat is tuberculose?
Tuberculose is een ziekte die je krijgt van
een bacterie, de tuberculosebacterie. Bij
jonge kinderen kan tuberculose veel
ernstiger verlopen dan bij volwassen.
Waarom een vaccinatie tegen tuberculose?
Tegen tuberculose bestaat een vaccinatie.
De vaccinatie wordt ook wel de BCG
(Bacillus Calmette-Guérin)-vaccinatie
genoemd. In de vaccinatie zitten
tuberculose-bacteriën, die verzwakt
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zijn en geen ziekte kunnen veroorzaken.
Deze bacteriën zorgen er voor dat het
lichaam bescherming opbouwt tegen
tuberculose.
De vaccinatie kan op heel jonge leeftijd
gegeven worden. De vaccinatie geeft
geen 100% bescherming tegen het
ontwikkelen van tuberculose. Na de
vaccinatie is de kans veel kleiner dat het
kind tuberculose krijgt. En de vaccinatie
zorgt ervoor dat het kind de meest
ernstige vormen van tuberculose bijna
niet kan krijgen. En ook de complicaties
van de ziekte niet. De vaccinatie kan
samen met andere vaccinaties gegeven
worden.
Wie krijgen de vaccinatie?
Kinderen, die een vader of moeder
hebben die geboren is in een land waar
veel tuberculose voorkomt. Volgens
onze gegevens hoort uw kind ook bij
deze groep.
Mensen die langdurig gaan verblijven
in een land waar veel tuberculose
voorkomt, of daar gaan werken onder
risicovolle omstandigheden, krijgen
soms ook een advies voor vaccinatie tegen
tuberculose. Zie hiervoor de folder
reizen en tuberculose.

Van oproep
tot vaccinatie
1 De oproepbrief en folder

1

U ontvangt per post een oproepbrief en folder
met informatie over de BCG-vaccinatie.

2 De afspraak
2

GGD

U meldt zich op het aangegeven
tijdstip bij de GGD.
In de oproepbrief vindt u wat u moet
meenemen naar de afspraak.
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3 Voorbereiding vaccinatie
U wordt binnengeroepen en gaat
op de stoel zitten. De vaccinatie wordt
gegeven in de bovenarm. Daarom
moet de bovenarm bloot zijn.
De GGD-medewerker vertelt u
hoe u het kindje kunt vasthouden.

4 De prik
4

Er wordt een klein beetje vloeistof
in de huid van de linker bovenarm gespoten.
De GGD-medewerker vertelt wat u kunt
verwachten na de vaccinatie, wat u wel en
niet moet doen en waar u op moet letten.
Meer zien?
Bekijk het filmpje op
‘Vaccinatie tegen tuberculose’
op tuberculose.nl/video

Wat merkt uw kind ervan?
Uw kind wordt niet ziek. Uw kind krijgt geen koorts
van de vaccinatie.
Na 4-8 weken komt op de plaats van de vaccinatie
meestal een rood en wat dikker zweertje. Soms duurt
het zelfs nog wat langer. Er kan bloed en/of pus uitkomen.
Dit is normaal. Na ongeveer 6 maanden is er op de plek
van het zweertje een litteken te zien. Over de verzorging
van dit zweertje krijgt u informatie bij de GGD.
Meer lezen? Kijkt u dan ook in de folder
‘na de vaccinatie’.

Als uw kind koorts krijgt, dan heeft dit meestal
een andere oorzaak. Het duurt een paar weken
voordat de vaccinatie gaat werken. Koorts na
de vaccinatie komt daarom meestal niet
van de vaccinatie.
Tip: bij koorts is goed drinken heel belangrijk.

Waarom wordt er eerst een huidtest (tuberculinehuidtest) gezet?
Soms moet er eerst een huidtest gedaan worden. Bijvoorbeeld als uw kind al
in het buitenland is geweest. Of als uw kind ouder is dan 1 jaar. De huidtest is
niet gevaarlijk. Ook niet voor kinderen.
De reactie op de huidtest is pas te beoordelen na 2-3 dagen. Afhankelijk van de
uitslag van de huidtest zal daarna een vaccinatie gezet kunnen worden.

Meer informatie en hulp
U kunt de GGD bellen. Als u zich zorgen maakt over het zweertje.
Of als de hals of oksel van uw kindje dik wordt.

Praktische informatie
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling tuberculosebestrijding van de GGD. Meer informatie over tuberculose vindt u op
de website tuberculose.nl.
Elektronisch patiëntendossier
Bij de afdeling tuberculosebestrijding heeft u een elektronisch patiëntendossier. Elke keer als u een afspraak heeft worden daarin gegevens gezet.
In uw patiëntendossier staan persoonsgegevens en medische gegevens.
Alle afdelingen tbc-bestrijding van GGD’en in Nederland kunnen het
dossier gebruiken. Het dossier is geheim. De GGD mag niets uit het dossier
aan anderen vertellen of geven. Dat mag alleen als u dat goed vindt.
Tot slot
Vindt u dat u verkeerd behandeld bent? U kunt bij de GGD een klacht
indienen. U kunt terecht bij de afdeling tbc-bestrijding. Op de website
van de GGD vindt u hierover meer informatie.

Meer weten? Kijk op tuberculose.nl
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