
Uitnodiging  

voor deelname aan  

de MIKI studie
Maternale Immunisatie Kinkhoest



Waarom krijgt u deze folder?

U bent nu 20 weken zwanger en in goede gezondheid. Uit de echo is gebleken 
dat er geen problemen zijn met de gezondheid van uw kind. Na de geboorte zal 
u worden uitgenodigd uw kind deel te laten nemen aan het Nederlandse 
Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Dit betekent dat uw kind rond de leeftijd van  
2, 3, 4 en 11 maanden onder andere gevaccineerd zal worden tegen kinkhoest. 
Voor de leeftijd van 2 maanden komen er nog veel gevallen van kinkhoest voor 
bij baby’s. Wij willen onderzoeken of vaccinatie van de moeder tijdens de 
zwangerschap de baby kan beschermen tegen kinkhoest. Wij willen u met deze 
folder graag wat meer informatie over dit onderzoek geven en hopen dat u dan 
bereid zult zijn om met uw kind deel te nemen aan ons onderzoek.

Waarom dit onderzoek?

De afgelopen jaren komt kinkhoest steeds vaker voor. We zien vooral een grote 
stijging in het aantal baby’s met kinkhoest. Vaccinatie van baby’s is pas mogelijk 
vanaf 6 weken. Een groot aantal van de baby’s die voor deze tijd besmet raken 
krijgen ernstige complicaties en komen in het ziekenhuis terecht. Tussen 1997 en 
2011 lag dit aantal jaarlijks tussen de 51 en 235. Daarom willen we onderzoeken 
of vaccinatie van de moeder tijdens de zwangerschap de baby kan beschermen 
in de eerste maanden na de geboorte.
Bij vaccinatie van de moeder tijdens de zwangerschap maakt de moeder in het 
bloed antistoffen aan tegen de pertussisbacterie. Deze bacterie zorgt voor 
kinkhoest. Deze antistoffen kunnen aan de baby doorgegeven worden via de 
placenta en via borstvoeding. Deze antistoffen zorgen na de geboorte voor extra 
bescherming van uw baby tegen kinkhoest.
Om uit te zoeken of deze antistoffen van de moeder invloed hebben op de 
normale opbouw van het afweersysteem van uw kind willen we uw kind volgen 
tot en met 12 maanden na de geboorte.
Na 3 maanden wordt uw kind gevaccineerd met het DaKTP-Hib-HepB vaccin dat 
uw kind normaal ook krijgt in het RVP maar nu volgens een 3, 5 en 11 maanden 
schema.



Hoe gaat het onderzoek in zijn werk? 

Wij komen bij u op huisbezoek. De onderzoeksmedewerker neemt met u een 
korte vragenlijst door over uw medische achtergrond. U wordt door middel van 
loting ingedeeld. De helft van de deelnemers wordt tijdens de zwangerschap 
(week 30-32) gevaccineerd en de andere helft na de bevalling. Alle partners/
verzorgenden worden na de bevalling gevaccineerd. Er wordt bij u 3-4 keer 
(afhankelijk van de groep waar u in zit) een kleine hoeveelheid bloed afgenomen 
door middel van een vingerprik. Bij uw kind wordt er bij de geboorte navelstreng 
bloed afgenomen als eerste afname. Hierna wordt er 4-5 keer een kleine 
hoeveelheid bloed afgenomen door middel van een hielprik. Bij alle kinderen 
wordt er rond 11 maanden eenmalig wat meer bloed afgenomen (8 ml), met een 
naald. Afhankelijk van de groep waarin uw kind wordt ingedeeld, komen wij  
8-9 keer bij u langs in 15 maanden tijd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door 
ervaren onderzoeksmedewerkers. 



Wie voert het onderzoek uit?

Het Centrum Infectieziektenbestrijding van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (CIB/RIVM) voert dit onderzoek uit. 

Wat zijn de voordelen van het onderzoek?

Als u tijdens de zwangerschap gevaccineerd wordt is uw kind meteen na de 
geboorte beschermd tegen kinkhoest. Als u tijdens de zwangerschap niet 
gevaccineerd wordt krijgt uw baby extra bescherming doordat u en uw partner 
beide gevaccineerd worden. Door deze extra vaccinatie wordt de kans op een 
kinkhoestinfectie bij uw baby verkleind. De DaKTP-Hib-HepB en pneumo-
coccen vaccinaties uit het RVP worden tijdens de huisbezoeken gegeven; de 
bezoeken bij het consultatiebureau gaan wel gewoon door maar er zal niet 
gevaccineerd worden. De vaccinaties die uw kind na deze 12 maanden krijgt 
worden wel op het consultatiebureau gegeven. Uw kind wordt een maand later 
gevaccineerd en er zit meer tijd tussen de vaccinaties, uw kind krijgt daardoor 
een vaccinatie minder dan de rest van de kinderen. Dit aangepaste schema 
wordt al in andere landen gebruikt en lijkt een gelijke bescherming te geven als 
het 2, 3, 4 en 11 maanden schema.

Wat zijn de nadelen van het onderzoek?

U en uw partner krijgen een vaccinatie tegen kinkhoest die u normaal niet zou 
krijgen.
Vaccinatie kan bijwerkingen veroorzaken zoals lokale pijn, roodheid en zwelling 
rond de vaccinatieplek, hoofdpijn, koorts, slaperigheid, duizeligheid, spierstijf-
heid, braken en diarree.
De meeste bloedafnamen gebeuren met een hiel- of vingerprik. Dit zullen u en 
uw kind hooguit even pijnlijk vinden. Bij alle kinderen wordt er rond 11 maan-
den eenmalig wat meer bloed afgenomen (8 ml), met een naald. Dit kan een 
beetje pijnlijk zijn op het moment dat er geprikt wordt en er kan een kleine 
blauwe plek ontstaan.



Ik wil hier meer over weten, wat moet ik doen?

Als u belangstelling heeft voor dit onderzoek en graag verdere informatie 
hierover ontvangt, kunt u de antwoordkaart invullen en opsturen met de 
portvrije retourenvelop. Zodra wij uw kaart hebben ontvangen, sturen wij u 
alvast een email met de uitgebreide informatie. Daarna bellen wij u om wat 
vragen te beantwoorden en uw huisadres te vragen. Wilt u meedoen in dit 
onderzoek, dan maken we een afspraak voor het eerste huisbezoek. We sturen 
u dan de uitgebreide informatie ook per post toe. Tijdens het eerste huisbezoek 
spreken we het onderzoek nogmaals met u door en kunt u vragen stellen. Als u 
akkoord bent, tekenen zowel u als uw partner en de onderzoeksmedewerker 
het toestemmingsformulier. Ook als u al toestemming heeft gegeven voor het 
onderzoek staat het u altijd vrij, zonder opgaaf van redenen, deze toestemming 
weer in te trekken. Meedoen aan het onderzoek kost niets. Als u al eerder 
vragen wilt stellen over het onderzoek, kunt u contact opnemen met een 
onderzoeksmedewerk(st)er op het onderzoekscentrum. Wij zijn bereikbaar  
van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 16:00 uur op  
telefoonnummer 030 - 274 36 20 of via miki@rivm.nl 
Wij hopen dat u zult reageren op deze uitnodiging. 

Met vriendelijke groet, namens alle onderzoeksmedewerkers
Nynke Rots, onderzoeker, Inge Pronk, onderzoeksmedewerker,  
Daan Barug, arts-onderzoeker

mailto:miki@rivm.nl


Dit onderzoek is goedgekeurd door de Centrale Commissie Mensgebonden 
Onderzoek (CCMO) op 3 oktober 2013

Meer informatie is te vinden op www.rivm.nl/MIKI

Dit is een uitgave van:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu
Centrum Infectieziektebestrijding
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl
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