
Voor meer informatie over het RVP kunt u contact opnemen
met het consultatiebureau, de GGD of de Entadministratie. 

Bescherming tegen ziekten
De DKTP-Hib-vaccinatie beschermt tegen vijf infectie-
ziekten: difterie, kinkhoest, tetanus, polio en Hib
(Haemophilus influenzae type b).

Difterie wordt overgebracht via hoesten en niezen.
Door de infectie kunnen op de keelslijmvliezen enorme
zwellingen ontstaan. Dit  kan leiden tot verstikking.
Daarnaast maakt de difteriebacterie gifstoffen die de
hartspier en het zenuwstelsel blijvend kunnen
beschadigen. Onbehandeld verloopt de ziekte vaak
dodelijk

Kinkhoest wordt overgebracht door hoesten.
Kinkhoest is zeer besmettelijk, vooral in de eerste
periode die lijkt op een gewone verkoudheid. Kinkhoest
veroorzaakt gedurende weken tot maanden enorme
hoestbuien. Er kan tekort aan zuurstof ontstaan, het-
geen tot hersenletsel kan leiden. De longen kunnen
door het langdurig en geforceerd hoesten blijvende
schade oplopen. De ziekte kan dodelijk zijn, vooral voor
zuigelingen. 

Tetanus wordt overgedragen via aarde en straatvuil.
Bij een verwonding kan dit in het lichaam komen. De
bacterie produceert een gifstof die na verspreiding naar
zenuwweefsels, zeer pijnlijke spierkrampen veroorzaakt
en ook de ademhalings-spieren snel aantast. Tetanus is
vaak dodelijk.

Polio wordt veroorzaakt door een virus dat in de
ontlasting van besmette personen voorkomt. Polio kan
zonder ernstige verschijnselen verlopen. Bij ongeveer
een procent van de besmette personen treden
verlammingen op die blijvende invaliditeit kunnen
veroorzaken. Tegen polio bestaat geen behandeling.

Hib staat voor Haemophilus influenzae type b en
wordt overgebracht door hoesten en niezen. Een
besmetting met Hib kan onder andere leiden tot een
hersenvliesontsteking, soms met overlijden of een
ernstige handicap als gevolg. 

Vaccinatie
Binnen het Rijksvaccinatieprogramma krijgen jaarlijks
ongeveer 800.000 kinderen een DKTP-Hib-prik. Zo
worden per jaar onder andere ongeveer 150.000
gevallen van kinkhoest voorkomen, met ongeveer 150
sterfgevallen, ongeveer 3000 gevallen van difterie en
tenminste 75 gevallen van polio. Bij kinderen die
ondanks de vaccinatie kinkhoest krijgen, is de ziekte
over het algemeen minder ernstig dan zonder vaccinatie.

De prik wordt toegediend op de leeftijd van 2, 3, 4 en
11 maanden. De vierde vaccinatie is nodig omdat de
bescherming na de eerste drie prikken niet lang genoeg
duurt. Om diezelfde reden worden de kinderen als ze
vier jaar zijn nogmaals ingeënt, met een herhaling bij
negen jaar.

Het kinkhoestvaccin in de eerste vier DKTP-Hib-prikken
is een zogeheten ‘whole cell’ vaccin: het is gemaakt uit
hele dode kinkhoestbacteriën. De poliocomponent
bestaat uit het hele geïnactiveerde poliovirus. Voor
difterie en tetanus worden onschadelijk gemaakte
toxines uit de bacteriën in het vaccin opgenomen. Voor
Hib wordt een stukje kapsel van de bacterie gebruikt.
Bij de herhalingsprik op 4-jarige leeftijd wordt een
acellulair kinkhoestvaccin toegediend. Bij de productie
van dit vaccin is geen gebruik gemaakt van de hele
bacterie, maar slechts van enkele delen daarvan. Dit
vaccin wordt als aparte prik tegelijk met de DTP-prik
gegeven. Bij 9-jarige kinderen wordt alleen DTP en
geen kinkhoest meer gegeven.

Contra-indicaties
Medische redenen om een inenting (tijdelijk) niet te
geven, contra-indicaties, zijn er zelden. Soms zal de prik
worden uitgesteld bij hoge koorts of een heftige acute
ziekte. Een lichte infectie vormt geen contra-indicatie
voor vaccinatie.

Bijwerkingen
Ongeveer de helft van de kinderen krijgt min of meer
last van de vaccinatie. Het gaat dan meestal om milde
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klachten als koorts, huilen, hangerigheid en/of
verschijnselen rond de prikplek. Deze klachten ontstaan
na enkele uren. Ze blijven doorgaans beperkt tot de dag
van de vaccinatie en eventueel de volgende dag. 

Soms treden heftige bijwerkingen op die de
betrokkenen zeer ongerust kunnen maken. Ook deze
ontstaan op de dag van vaccinatie. Zo’n mogelijke
heftige bijwerking is langdurig (meer dan drie uur)
onafgebroken en hevig huilen. Dat komt voor bij 1 op
de 100 tot 1.000 kinderen. Heel sporadisch is sprake van
zeer hoge koorts (40,5°C of hoger) op de dag van
vaccinatie, vooral bij 1-jarige kinderen. Het verkleuren
van de benen, circa 3-4 uur na de prik, gaat meestal
gepaard met hevig huilen. Deze bijwerking treedt op bij
naar schatting 1 op de 1.000 tot 1.500 kinderen. Bij 1 op
de 1.000 kinderen is sprake van een collaps. Daarbij
trekken de kinderen plotseling wit weg. Ze worden slap
en reageren niet goed. Koortsstuipen komen voor bij 1
op de 5.000 tot 10.000 kinderen. Als dat gebeurt, is dat
meestal na de vierde DKTP-Hib-vaccinatie. De koorts-
stuipen kunnen zich herhalen, maar dat heeft dan niets
te maken met een eerdere koortsstuip door de
vaccinatie. Zulke stuipen zijn een uiting van een
aangeboren aanleg. 

Kinderen krijgen de DKTP-Hib-prik op een leeftijd dat
een groot aantal ziekten kan optreden. Dat kan toevallig
vlak na de vaccinatie gebeuren. Er wordt dan al snel
gedacht dat de vaccinatie de oorzaak is. Dat is
begrijpelijk, maar hoogst zelden terecht.

Voor alle bijwerkingen geldt dat ze spontaan
verdwijnen en geen blijvende schade aanrichten, hoe
bedreigend ze er ook mogen uitzien. De vaccinaties
veroorzaken geen hersenbeschadiging, ontwikkelings-
achterstand, epilepsie, diabetes, autisme of overlijden
(wiegendood). 

Wat te doen bij bijwerkingen? 
Bij milde bijwerkingen kan paracetamol helpen, maar
meestal is dat niet nodig. In geval van koorts volstaat
koel kleden en eventueel koel afsponsen of baden
meestal.

Het is belangrijk om bij heftige of onverwachte
verschijnselen de huisarts te waarschuwen. Er kan
namelijk iets heel anders dan een bijwerking achter
schuil gaan, bijvoorbeeld een ernstige infectieziekte.
Het is ook belangrijk heftige verschijnselen te melden

bij het consultatiebureau dat de mogelijke bijwerking
dan voor nader onderzoek en registratie kan doorgeven
aan het RIVM.

Veiligheid van de vaccinaties
Het RIVM bewaakt de veiligheid van het
Rijksvaccinatieprogramma sinds 1962. Het onderzoekt
en registreert daarbij nauwkeurig alle meldingen van
mogelijke bijwerkingen. Uit de verzamelde gegevens en
ander onderzoek blijkt dat de DKTP-Hib-vaccinatie veilig
is. Het voorkomt een aantal ernstige infectieziekten die
dodelijk kunnen zijn of tot ernstig blijvend letsel kunnen
leiden. Dat ziekten als difterie, kinkhoest, tetanus, polio
en Hib niet of vrijwel niet meer voorkomen, doet bijna
vergeten hoe bedreigend ze kunnen zijn. Zonder
vaccinatieprogramma zouden vele kinderen en
volwassenen aan deze ziekten overlijden of ernstig
letstel overhouden. Zulke ernstige gevolgen staan in
geen verhouding tot de bijwerkingen die het DKTP-Hib-
vaccinatie met zich mee kan brengen en die geen
blijvende schade veroorzaken. 

Rijksvaccinatieprogramma
De DKTP-Hib-vaccinatie is onderdeel van het
Rijksvaccinatieprogramma (RVP) dat bescherming biedt
tegen ernstige infectieziekten. Het inenten is gratis.
Voor meer informatie over het RVP kunt u contact
opnemen met het consultatiebureau, de GGD of de
Entadministratie. 
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