Meningokokken ACW135Y-vaccinatie
Meningitisgordel

Vaccinatie is geadviseerd bij reizigers die verblijven in de
meningitisgordel tijdens het droge seizoen (tussen eind december en
eind juni) en die ofwel:
•
•
•
•

er nauw contact hebben met de plaatselijke bevolking
(bv. familiebezoek, medisch werk ...),
er vier weken of langer verblijven,
geen of een slecht functionerende milt hebben (bv. sikkelcelanemie);
lijden aan bepaalde vormen van immuunsuppressie.

Uitbraak

Vaccinatie is geadviseerd wanneer u reist naar een regio waar een
meningitisuitbraak is.

Pelgrimstocht
naar Mekka

Vaccinatie is verplicht voor iedereen vanaf twee jaar oud
die op bedevaart naar Mekka gaat.

Studenten

In sommige landen (zoals Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten van
Amerika) wordt een bewijs van vaccinatie tegen meningokokken
ACW135Y gevraagd aan buitenlandse studenten.

1.

Meningokokken vaccins

In België wordt het geconjungeerd meningokokken C-vaccin gratis aangeboden in
het basisvaccinatieschema. Dit vaccin biedt geen bescherming tegen de andere
meningococcen. Het kan vervangen worden door een geconjungeerd combinatievaccin
tegen meningokokken ACW135Y, maar dit is niet gratis.
In sommige landen (zoals Nederland) wordt vaccinatie tegen meningokokken ACW135Y wel
standaard aangeboden. Vaccinatie tegen meningokokken B is geen standaardvaccin in
België.
Er is geen niet-geconjungeerde vaccin tegen meningokokken ACW135Y beschikbaar in België.
Er zijn twee geconjungeerde vaccins tegen meningokokken ACW135Y op de markt in België,
namelijk Menveo® en Nimenrix ®. Deze vaccins zijn verwisselbaar.

Indicaties voor vaccinatie tegen meningokokken ACW135Y bij de reiziger
2.

Vaccinatieschema

2.1 Volwassene en kinderen vanaf twee jaar:
•

Het geconjungeerde meningokokken ACW135Y-vaccin (Nimenrix® of Menveo®) bestaat uit
één injectie. Bij sommige vormen van immuunsuppressie zijn twee dosissen aanbevolen.
Boosters: de bescherming houdt minimaal 5 jaar aan. Voorlopig raadt men
boostervaccinatie aan na 5 jaar bij blijvende blootstelling.
Voor mensen vanaf de leeftijd van 12 jaar die met Nimenrix ® gevaccineerd werden,
bedraagt de beschermingsduur minimaal 10 jaar.

•
•

2.2 Vaccinatieschema jongere kinderen:
Menveo® is geregistreerd voor gebruik vanaf de leeftijd van twee jaar.
Nimenrix ® is geregistreerd voor gebruik vanaf de leeftijd van zes weken.
Leeftijd
6 weken – 6
maanden
Ouder dan 6
maanden

Twee dosissen met interval van Twee maanden
1 dosis

Boosters: zuigelingen die hun primaire immunisatiekuur hebben gekregen op de leeftijd van
zes weken tot twaalf maanden, moeten op de leeftijd van twaalf maanden een boosterdosis
krijgen, met een interval van tenminste twee maanden na de laatste vaccinatie met
Nimenrix®.
3.

Administratie in het kader van het vaccinatiebewijs bij pelgrims naar Mekka

Mensen die een visum aanvragen voor een bedevaart naar Mekka (Hajj of Umrah), moeten
verplicht een vaccinatiebewijs tegen meningokokken ACW135Y kunnen voorleggen, dat aan
bepaalde voorwaarden moet voldoen:
•
•
•

•

Het vaccin moet minimaal 10 dagen voor vertrek toegediend zijn.
Het vaccinatiebewijs is doorgaans 3 jaar geldig.
Wanneer een geconjungeerd vaccin tegen meningokokken ACW135Y wordt
toegediend, is het bewijs 5 jaar geldig op voorwaarde dat de arts expliciet noteert
dat het een geconjungeerd vaccin is en daarbij ook de productnaam noteert.
In theorie moet het niet in het International certificate for vaccination and
prophylaxis genoteerd worden, maar de praktijk wijst uit dat dit echter vaak wel
wordt gevraagd door het consulaat.

4.

Nuttige links
•
•
•

5.

Advies immuunsuppressie HGR
Advies meningokokkenvaccinatie HGR
Richtlijn meningokokken invasieve infectie Zorg en Gezondheid

Referenties
•

Advies immuunsuppressie HGR
Productinformatiefiches Nimenrix en Menveo

