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Inleiding 

 

Doel bijwerkingen onderzoek: 

 

 - bestuderen van optreden van bijwerkingen die optreden 

    na vaccinatie  

 - nagaan of er een relatie bestaat tussen het vaccin en het 

    optreden van de bijwerking 

 - betrouwbaarheid van het vaccinatieprogramma 

    waarborgen en handhaven door bv aanpassing vaccinatieschema 
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Het traject van melding tot programma aanpassing 

 

Voorbeeld: 

Heftige lokale reacties na de booster  

vaccinatie op 4 jarige leeftijd 
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Opzet 

 

● Vragenlijst onderzoek 

 

● Kinderen van 4 jaar: 

    - geprimed met wK (n=815) 

    - geprimed met aK (n=824) 

 

● Optreden van bijwerkingen binnen 1 week na de booster 
vaccinatie  
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Resultaten 
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Resultaten 
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Resultaten 

 

Kinderen die op zuigelingenleeftijd zijn gevaccineerd met het 
acellulaire kinkhoest vaccin hebben na de booster vaccinatie op 4 
jarige leeftijd een sterkere immunologische reactie dan kinderen die 
op zuigelingenleeftijd zijn gevaccineerd met het hele cel kinkhoest 
vaccin 
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Opzet Kleuterprik onderzoek 

● 30 kinderen met heftige lokale reactie, gemeld bij Lareb 

● 30 kinderen zonder lokale reactie (random selectie uit Praeventis) 

 

● Bloedafname binnen 10 dagen na de booster vaccinatie op 4 jarige 
leeftijd  

 

● Bepaling werking afweersysteem 

15 RVP: van melding tot aanpassing | 23 april 2015 



16 

Eerste resultaten 

Kinderen met een heftige lokale reactie lijken een sterkere 
afweerreactie te hebben op de booster vaccinatie dan 
kinderen zonder heftige lokale reactie 
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Eerste voorlopige conclusies 

 

Bij kinderen die in de primaire serie aK hebben gehad reageert het 
immuunsysteem sterk op de booster vaccinatie van 4 jaar 

 

Wellicht verklaart dit de stijging van het aantal heftige lokale reacties 

 

Nagaan of in de primaire serie één vaccinatiemoment kan worden 
geschrapt   

RVP: van melding tot aanpassing | 23 april 2015 



18 

Overzicht 

Introductie van 
acellulair 
kinkhoest 
vaccin bij 
zuigelingen 

2005                         2008               2010                2012               2014         2025   

Start studie naar 
verschil in lange 
termijn effecten 
op immuun-
systeem van wK 
en aK vaccins in 
primaire serie 

Meer 
meldingen van 
heftige lokale 
reacties 

Start studie 
naar verschil 
in effecten van 
vaccin in 
primaire serie 
op booster 
vaccinatie 

Aanpassing 
RVP???? 

Start 
Kleuterprik 
studie 

RVP: van melding tot aanpassing | 23 april 2015 



19 

 

 

RVP: van melding tot aanpassing | 23 april 2015 

Dank voor uw aandacht…. 

…. en dank voor uw meldingen! 
              (www.lareb.nl) 


