
 
 
 

Kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen (update 2) 
 
 
De Gezondheidsraad heeft eind 2015 het advies uitgebracht om zwangere vrouwen te vaccineren tegen 
kinkhoest om zo jonge zuigelingen te beschermen. De minister van VWS heeft aangegeven dit advies 
over te nemen. Het RIVM verkent momenteel met de verloskundig zorgverleners en de 
jeugdgezondheidszorg de verschillende uitvoeringsscenario’s. Tot het moment van invoering zijn de 
kosten voor zwangere vrouwen, die zich tegen kinkhoest willen laten vaccineren, voor eigen rekening.  
 
Vaccinatie tussen 28 en 32 weken zwangerschap 
Zwangere vrouwen die zich willen laten vaccineren tegen kinkhoest kunt u zelf vaccineren met het 
vaccin dat voor volwassenen geregistreerd is: (Boostrix ® polio). Een eenmalige vaccinatie tussen de 28 
en 32 weken zwangerschap is voldoende. Indien u niet zelf wilt vaccineren, kunt u hen hiervoor verwijzen 
naar het Reizigers Advies en vaccinatiebureau van de GGD. Vrouwen kunnen bij de GGD online een 
afspraak maken. 
 
Achtergrond 

De Gezondheidsraad adviseert om vrouwen in het derde trimester van de zwangerschap te vaccineren 

omdat dit een effectieve manier lijkt om jonge zuigelingen te beschermen tegen kinkhoest. Zuigelingen 

worden in Nederland vanaf de leeftijd van 6 weken gevaccineerd tegen kinkhoest. Volgens de 

Gezondheidsraad kunnen, wanneer zwangere vrouwen in Nederland gevaccineerd worden, per jaar 

ongeveer 100 (van de ongeveer 128) ziekenhuisopnames vanwege kinkhoest bij kinderen jonger dan vijf 

maanden worden voorkomen.  
Uit recent onderzoek in het Verenigd Koninkrijk onder 20.000 tegen kinkhoest gevaccineerde zwangere 
vrouwen, blijkt dat zij geen verhoogd risico hebben op bijwerkingen van de vaccinatie of complicaties in 
de zwangerschap. In Nederland wordt hier momenteel ook onderzoek naar gedaan. Het vaccineren van 
zwangere vrouwen tegen kinkhoest gebeurt al op grote schaal in andere landen zoals het Verenigd 
Koninkrijk, België, de Verenigde Staten, Argentinië en Nieuw-Zeeland. 
 
Alert op kinkhoestklachten 
Het blijft voor zwangeren en ouders van jonge zuigelingen van belang om alert te zijn op kinkhoest. 
Indien er kinkhoest voorkomt in een gezin met een niet- of (nog) onvolledig gevaccineerde zuigeling of 
een zwangere die meer dan 34 weken zwanger is, is voor alle gezinsleden post-expositieprofylaxe 
geïndiceerd.  
 
Voor meer informatie (o.a. kinkhoestdiagnostiek) en intercollegiaal overleg 
De afdeling Infectieziekten van de GGD Amsterdam is tijdens kantoortijden bereikbaar: 
tel: 020 555 5105; buiten kantoortijden: 020 555 5555 (7x5), vragen naar de dienstdoende arts 
Infectieziekten. 
 
Meer informatie over kinkhoest (vaccinatie) en zwangerschap is beschikbaar op de website van het 
RIVM.  
 
 
 

http://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3:0:SEARCH:NO::P0_DOMAIN%2CP0_LANG%2CP3_RVG1:H%2CNL%2C35124
http://www.ggd.amsterdam.nl/infectieziekten/reizigersvaccinatie/
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Vaccinaties/Kinkhoestvaccinatie_voor_zwangere_vrouwen
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Vaccinaties/Kinkhoestvaccinatie_voor_zwangere_vrouwen

