
Instructie nazorg 
BCG-vaccinatie
Zo zorgt u voor uw kind na de vaccinatie



Vaccinatie tegen tuberculose

Uw kind heeft de BCG-vaccinatie tegen tuberculose gekregen. Het is 
belangrijk dat het wondje dat ontstaat na de vaccinatie goed behandeld 
wordt. In deze folder vindt u uitleg over wat u kunt verwachten na de 
vaccinatie, wat u moet doen en waar u op moet letten.
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1 Uw kindje krijgt een prik in de arm

Het kind krijgt geen koorts van deze prik.

2 Na 1-2 maanden komt er een zweertje

Soms duurt het zelfs nog wat langer. Er kan bloed of pus 
uitkomen. Dit is normaal.

3  Na 6 tot 12 maanden is het zweertje  
verdwenen

Het is dan een klein litteken.
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Er kan bloed of pus uit het zweertje komen

Plak er dan een droog gaasje op.

Uw kind kan gewoon in bad of onder de douche

Gebruik geen zalf, crème, olie of pleisters op 
het zweertje

Knijp niet in het zweertje.

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.
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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
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