
Vaccinatie tegen 
tuberculose
Informatie over de BCG-vaccinatie



In Nederland krijgen kinderen van wie een ouder uit een land komt waar 
tuberculose vaak voorkomt, een vaccinatie tegen tuberculose. In deze folder 
leest u meer over deze vaccinatie.

Wat is tuberculose?

Tuberculose is een ziekte die je krijgt van de tuberculose-bacterie. 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 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 krijgen van tuberculose. Maar na de vaccinatie 
is de kans veel kleiner dat het kind ernstige vormen van tuberculose, zoals 
hersenvliesontsteking, krijgt. De vaccinatie kan samen met andere vaccinaties 
gegeven worden.

Wie krijgen de vaccinatie?

Kinderen van wie een ouder 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.

https://www.rivm.nl/documenten/folder-reizen-en-tuberculose
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Van oproep tot vaccinatie

1 De oproepbrief en folder

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

2 De afspraak

U meldt zich op het aangegeven tijdstip bij de GGD. 
In de oproepbrief staat wat u moet meenemen naar  
de afspraak.

3 Voorbereiding vaccinatie

U wordt binnengeroepen en gaat op de stoel zitten. 
De vaccinatie komt in de linker bovenarm. Daarom moet 
deze bovenarm bloot zijn. De GGD-medewerker vertelt u 
hoe u het kindje kunt vasthouden.

4 De prik

Er komt een klein beetje vloeistof in de huid van de linker 
bovenarm. De GGD-medewerker vertelt wat u wel en niet 
moet doen en waar u op moet letten na de vaccinatie. U krijgt 
een aparte folder mee over de nazorg na de BCG-vaccinatie.



Wat merkt uw kind ervan?

Uw kind wordt niet ziek van de vaccinatie. Als uw kind direct na de vaccinatie 
koorts krijgt, komt dat niet door de vaccinatie, maar heeft dat een andere 
oorzaak. Na 1-2 maanden komt op de plaats van de vaccinatie meestal een 
rood en wat dikker zweertje. Soms duurt het zelfs nog wat langer. Er kan bloed 
of pus uit komen. Ook kan een klier in hals of oksel opzwellen. Na ongeveer 
6-12 maanden komt er op de plek van het zweertje een litteken.

Het duurt een paar weken voordat de BCG-vaccinatie gaat werken.

Waarom wordt er eerst een huidtest (tuberculinehuidtest) 
gedaan?

Soms is er eerst een huidtest nodig.  Bijvoorbeeld als uw kind al in het 
buitenland is geweest. Of als uw kind ouder is dan 1 jaar. De huidtest toont 
aan of het kind al afweerstoffen tegen de tuberculosebacterie heeft of 
niet. De huidtest is veilig 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

Als er een zwelling van een klier in hals of oksel ontstaat, is het belangrijk 
dat u de GGD belt. U mag de GGD ook altijd bellen als u zich zorgen maakt 
over het zweertje.



Wat doen wij met uw gegevens?

De GGD gaat volgens de regels van de wet om met uw persoonlijke gegevens 
die worden opgeslagen in uw medisch dossier. Uw gegevens kunnen anoniem 
gebruikt worden om de kwaliteit van het programma te monitoren en te 
verbeteren.

Heeft u een vraag, tip, klacht of compliment?

• Neem dan contact op met de afdeling tuberculosebestrijding van de GGD 
in uw regio. De contactgegevens vindt u op www.ggd.nl en in de 
uitnodigingsbrief. GGD’en beschikken over een klachtenprocedure.

• Op www.rivm.nl/tuberculose vindt u meer informatie over tuberculose.

http://www.ggd.nl
http://www.rivm.nl/tuberculose
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Informatie in andere talen

U kunt deze informatie lezen in het Engels / Somalisch / Tigrinya / Arabisch / Dari op: 
This information is available in English at: 
Xogtaan oo Soomaali ah waxaa laga heli karaa:

www.rivm.nl/en/tuberculosis/information-materials

Dit is een uitgave van:

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

september 2022

De zorg voor morgen begint vandaag

https://www.rivm.nl/en/tuberculosis/information-materials#bcgvaccination
http://www.rivm.nl
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