
 

 

 

 

 

  Vaccinaties voor kinderen 

Aanvullingen naast het basisvaccinatieschema  
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Alle kinderen in België krijgen via Kind & Gezin een basis 
vaccinatieschema aangeboden. Deze vaccins worden door de 
overheid gratis ter beschikking gesteld. 
Hiernaast bestaan er nog andere vaccins die niet door de 
overheid worden betaald. Maar veel mutualiteiten voorzien een 
jaarlijkse bijdrage voor deze vaccins. Informeer hiernaar bij uw 
mutualiteit.  
 
Heeft uw kind één of meerdere vaccins niet gekregen volgens 
het basis vaccinatieschema? Dan kunt u samen met uw 
behandelende arts een inhaalschema opstellen. Het is nooit te 
laat om te vaccineren! 
 
 
1. Vaccinatie tegen meningokokken 
Er bestaan meerdere soorten meningokokken (A, B, C, W, X, Y) 
die verantwoordelijk zijn voor ernstige en levensbedreigende 
infecties (bloedvergiftiging, hersenvliesontsteking, 
hersenontsteking). Momenteel krijgen kinderen via Kind & 
Gezin enkel een vaccinatie tegen type C op 13 à 15 maanden. 
 
- Sinds 2018 is in België ook een vaccinatie tegen type B 
beschikbaar (Bexsero). Meningokokken type B belaagt vooral 
onze allerjongste kinderen (< 1 jaar). Pubers en adolescenten 
lopen ook een hoger risico omwille van sociale factoren. 
Bexsero kan worden toegediend vanaf de leeftijd van 2 
maanden. Onder de leeftijd van 2 jaar zijn 3 vaccinaties 
noodzakelijk, vanaf 2 jaar volstaan 2 vaccinaties. 
De prijs per vaccin bedraagt ongeveer 86€. 
 
- Voor de types A, C, W, Y bestaat een combinatievaccin. Dit 
vaccin kan best gegeven worden rond de leeftijd van 15 
maanden in plaats van het standaard vaccin tegen 
meningokokken type C. Dit kan via Kind & Gezin toegediend 
worden. Bespreek dit op voorhand met uw arts. Een 
herhalingsvaccinatie is aangeraden rond de leeftijd van 14 jaar.  
De prijs per vaccin bedraagt ongeveer 52€. 
 



2. Vaccinatie tegen Varicella (windpokken) 
- Deze vaccinatie bestaat al ruim 20 jaar en wordt in heel wat 
landen standaard toegevoegd aan het vaccinatieschema (VS, 
Canada, tal van Europese landen). Dit is niet het geval in 
België. 
- Het vaccin kan worden toegediend vanaf de leeftijd van 1 jaar. 
Een juiste bescherming tegen varicella bestaat uit het toedienen 
van 2 vaccins, de tweede dosis minstens 6 weken na de eerste 
vaccinatie. 
- De prijs per vaccin bedraagt ongeveer 50 €. 
 
 
3. Jaarlijkse vaccinatie tegen Influenza A en B (griep) 
- Het griepvaccin wordt vooral aangeraden bij een chronische 
aandoening vanaf de leeftijd van 6 maanden. Aan personen die 
in huis wonen bij baby’s jonger dan 6 maanden wordt ook 
aangeraden zich te laten vaccineren.  
- Omdat het griepvirus ieder jaar verandert, moet het vaccin 
jaarlijks worden toegediend in de maanden oktober tot 
december. Bij een allereerste vaccinatie onder de leeftijd van 9 
jaar, dient na 4 weken een 2e vaccin toegediend te worden. 
- De prijs per vaccin bedraagt ongeveer 13€. In sommige 
gevallen is hiervoor een terugbetaling voorzien door de 
mutualiteit. 
 
 
4. Reisvaccins 
Als u op vakantie gaat, kan het raadzaam zijn om tegen 
plaatselijke ziekten te laten vaccineren. Het gaat onder andere 
om vaccinaties tegen hepatitis A, gele koorts, tekenencefalitis, 
etc. Maak tijdig een afspraak bij uw behandelende arts om te 
bekijken welke vaccins voor u van toepassing zijn. Meer 
informatie kunt u vinden op de website van het Instituut voor 
Tropische Geneeskunde: www.itg.be/N/reisgeneeskunde 
 
Voor vrijblijvende informatie en de nodige voorschriften 

kunt u steeds bij uw huisarts of kinderarts terecht. 
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