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1. Voordelen, nadelen 

Vaccineren is een entstof (vaccin) in het lichaam inbrengen. De entstof bestaat uit dode of sterk verzwakte 
ziektekiemen (microben, virussen of bacteriën) of delen ervan. Het immuunsysteem maakt antistoffen aan die 
in het lichaam aanwezig blijven. Als de echte ziektekiemen je lichaam binnendringen, herkent je 
immuunsysteem die vlugger en de antistoffen die je al hebt door de vaccinatie, kunnen de ziektekiemen 
onmiddellijk neutraliseren.  
Voordelen: vaccinatie bereidt het afweersysteem voor op bepaalde infectieziektes. De gevaccineerde is 
daardoor beter bestand tegen de ziekteverwekkers waartegen een vaccin werd toegediend. Dit biedt 
bescherming tegen ziektes die zowel op korte als op lange termijn ernstige gevolgen kunnen hebben. 
Nadelen: de volgende lichte bijwerkingen zijn mogelijk: lichte koorts, lichte pijn, roodheid of zwelling op de 
injectieplaats. In zeldzame gevallen treden ernstigere bijwerkingen op, zoals verkleurde benen, langdurige of 
zeer hoge koorts, wegdraaien, ... Extreem zelden kunnen levensbedreigende allergische reacties optreden. 
Speciale waakzaamheid is geboden bij allergieën tegen kippenei-eiwitten of tegen gist. Ook in geval van 
zwangerschap moet u dit zeker vermelden aan uw arts of apotheker.  
Belangrijk is te onthouden dat de voordelen van een vaccin de nadelen ruimschoots overklassen. Vaccins 
mogen ten slotte ook niet op eender welk tijdstip en leeftijd worden toegediend. 1 

2. Verplichte en aanbevolen vaccinaties 

                                                           
1
 Hiervoor kan een schema worden geraadpleegd. ’Dit schema kan op de website van K&G gevonden worden of via 

volgende link: 
https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/ABOUTUS1_MENU/INSTITUTIONS
APPARENTEES1_MENU/HOGEGEZONDHEIDSRAAD1_MENU/BROCHURES1_HIDE/BROCHURES1_DOCS/HGR_8559_NL.PDF  

 
 
 

https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/ABOUTUS1_MENU/INSTITUTIONSAPPARENTEES1_MENU/HOGEGEZONDHEIDSRAAD1_MENU/BROCHURES1_HIDE/BROCHURES1_DOCS/HGR_8559_NL.PDF
https://portal.health.fgov.be/pls/portal/docs/PAGE/INTERNET_PG/HOMEPAGE_MENU/ABOUTUS1_MENU/INSTITUTIONSAPPARENTEES1_MENU/HOGEGEZONDHEIDSRAAD1_MENU/BROCHURES1_HIDE/BROCHURES1_DOCS/HGR_8559_NL.PDF
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In België is enkel vaccinatie tegen poliomyelitis (kinderverlamming) verplicht.  
 
Volgende vaccinaties worden aanbevolen voor kinderen: 
1 Difterie (kroep) 
2 Tetanus (klem) 
3 Pertussis (kinkhoest) 
4 Haemophilus Influenzae B (hersenvlies- en longontsteking) 
5 Hepatitis B (geelzucht)  
6 Pneumokokken (bloedvergiftiging, hersenvlies- en longontsteking)  
7 Rotavirus (bepaalde vorm van zware diarree) 
8 Mazelen  
9 Bof (dikoor) 
10 Rubella (rodehond)  
11 Meningokokken type C (hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging) 
12 Humaan Papillomavirus: voor meisjes (virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken) 

3. Mensen die uit het buitenland komen 

Kinderen jonger dan 6 jaar die uit het buitenland komen en al dan niet wettig in België verblijven, worden in 
België volgens een inhaalvaccinatieschema gevaccineerd door Kind en Gezin of door een huisarts of pediater. 
Diegenen die in België naar school gaan, komen via de school bij de CLB’s terecht, waar ze net zoals de 
Belgische kinderen de aanbevolen vaccinaties krijgen. Voor deze kinderen tracht men via de ouders en via 
documenten zo goed mogelijk na te gaan welke vaccinaties al gegeven werden, om vervolgens de ontbrekende 
vaccinaties van het basisvaccinatieschema toe te dienen. Vaak zal men proberen een zo kort mogelijk 
vaccinatieschema aan te bieden en de prioriteit van vaccinaties, in functie van leeftijd en infectierisico, te 
respecteren omdat de verblijfsduur van deze kinderen in België meestal onzeker is. 
Volwassenen die uit het buitenland komen en die vaccinaties die in België aanbevolen zijn voor kinderen, niet 
gehad hebben in hun land van herkomst, kunnen ook gevaccineerd worden op voorschrift van een arts.  

Sinds april 2009 wordt het Boostrix vaccin, een gecombineerd vaccin tegen difterie, tetanus en kinkhoest (Dtpa 
vaccin), terugbetaald voor adolescenten ouder dan 16 jaar die niet hebben kunnen genieten, om 
gedocumenteerde medische of sociale redenen, van de aanbevolen vaccinatie tussen 14 en 16 jaar.  

Het vaccin wordt ook terugbetaald aan gezinnen met een kinderwens en in geval van een zwangerschap voor  

 De ouders of toekomstige ouders van de zuigeling 

 Broers en zusters ouder dan 16 jaar en jonger dan 18 jaar 

Boostrix kost 20.72 euro in de apotheek. Met terugbetaling kost het vaccin nog 5,18 euro. Voor personen met 
een omnio-statuut (vroeger WIGW) is dit 3,11 euro.  

4. Hoeveel kost een vaccinatie en wie betaalt? 

De prijs van een vaccinatie wordt uiteraard bepaald door de inhoud. Je kan je bij de apotheker informeren over 
de prijs. Soms bestaat een vaccinatie uit meerdere dosissen die met bepaalde tussenpozen moeten toegediend 
worden. Het zetten van de vaccinatie in een consultatiebureau van Kind en Gezin of ONE en door de Centra 
voor Leerlingenbegeleiding (CLB) is gratis. Bij de huisarts of kinderarts geldt de regeling zoals bij andere 
consultaties. 
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Terugbetaling door de Vlaamse Overheid van de basisvaccinaties voor kinderen 

Specifiek voor kinderen stelt de Vlaamse overheid alle vaccins in het basisvaccinatieschema gratis ter 
beschikking van de artsen. Zij worden dan gegeven door de huisarts, pediater of de artsen van Kind en Gezin. 
Dit zijn alle aanbevolen vaccins voor kinderen, met uitzondering van het vaccin tegen het rotavirus. Dit vaccin is 
voorlopig nog niet opgenomen in het officiële vaccinatieschema (november 2009).  

Terugbetaling door het RIZIV in het kader van de verplichte verzekering 

Het RIZIV betaalt sommige vaccins gedeeltelijk terug via de ziekenfondsen. Deze vaccins hebben een 
nomenclatuurnummer. Via http://www.inami.fgov.be/inami_prd/SSP/CNS2/Pages/SpecialityCns.asp kan je 
nagaan welke vaccins een nomenclatuurnummer hebben. In het kader van de verplichte verzekering moet elke 
ziekenfonds hetzelfde bedrag terugbetalen. 

Terugbetaling door de ziekenfondsen in het kader van de aanvullende verzekering 

Sinds 2004 betalen sommige ziekenfondsen boven op de terugbetalingen door het RIZIV een bedrag terug. Het 
gaat over € 20 of € 25 per patiënt en per jaar. Bij aankoop van een vaccin op doktersvoorschrift, krijgt u van de 
apotheker een ingevuld formulier, waarmee u bij uw ziekenfonds (gedeeltelijke) terugbetaling kan krijgen. Het 
terugbetaalde bedrag verschilt van ziekenfonds tot ziekenfonds. Soms is er een leeftijdsgrens. Meer details 
vindt u in onderstaand schema. 

 

 
Socialistische 
Mut. 

Christelijke Mut. Partena Neutrale Mut. Liberale Mut. 

Vaccins Alle vaccins 

Meningokokken 
ACWY 
Hepatitis A 
Buiktyfus 
Gele Koorts 
Japanse 
Encefalitis 
Tekenencefalitis 

Alle vaccins 

Griep 
Hepatitis B 
Varicella 
Pneumokokken 

Alle erkende 
vaccins 

Terugbeta
ling per 
jaar 

€25 €25 €25 
80% van de persoonlijke 
kosten, met een maximum 
van €25 

€25  

 

Leeftijd 
Tot en met 29 
jaar 

Tot 25 jaar Geen limiet Geen limiet 
16 maanden 
tot/met 18 j 

 

Bronnen: vacciweb.be, GSK en soc. Mutualiteiten 

Terugbetaling door Fedasil voor begunstigden van de Opvangwet 

Fedasil betaalt een aantal vaccins terug die niet terugbetaald worden door het RIZIV. Het gaat om vaccins van 
categorie D (geneesmiddelen waarvoor geen terugbetaling voorzien is, zoals kalmeer- of slaapmiddelen) 
waarvoor het volgende geldt: 

o geregistreerd als geneesmiddel in België 
o voorgeschreven door een arts, die gemachtigd is in België de geneeskunde uit te oefenen 
o met een voorschrift op stofnaam 
o rekening houdend met de aanbevelingen voor de referentieterugbetaling 

Hierin vallen o.a. vaccins tegen hepatitis (Twinrix, Engerix, Havrix), tegen typhus (Typherix, Typhim), tegen 
difterie, tetanus, polio en kinkhoest (Tetravac, Revaxis, Boostrix), tegen meningokokken (Neisvac, Meningitec), 
tegen haemophilus influenzae type B (Infanrix). 

http://www.inami.fgov.be/inami_prd/SSP/CNS2/Pages/SpecialityCns.asp
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Terugbetaling door de POD MI aan het OCMW in het kader van de procedure DMH  

Mensen zonder wettig verblijf en zonder ziekteverzekering kunnen gebruik maken van de procedure 
‘Dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf’ om terugbetaling van vaccinaties te verkrijgen. 
Het K.B. van 12.12.1996 bepaalt immers dat ‘Dringende medische hulp’ zowel van preventieve als van 
curatieve aard kan zijn. Vaccinaties met nomenclatuurnummer, worden door de Programmatorische 
Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie terugbetaald aan het OCMW dat de zorgverstrekker betaalde. Dit 
evenwel enkel als ook de andere voorwaarden vervuld zijn. Zo moet de arts een medisch attest afleveren 
waaruit blijkt dat de vaccinatie valt onder de noemer Dringende Medische Hulp (lees: noodzakelijk is). Ook 
moet de persoon behoeftig zijn en op het grondgebied van het OCMW wonen. Bij weigering door het OCMW 
kan beroep ingediend worden bij de arbeidsrechtbank. Meer informatie vindt u op www.medimmigrant.be bij 
Toegang tot gezondheidszorg. 

Wat indien ziekenfonds of POD MI niet tussenkomt voor de (terug)betaling?  

Indien het gaat om een vaccin dat niet terugbetaald wordt door het RIZIV of de POD MI, kan het OCMW toch 
nog tussenkomen met eigen middelen. De 19 Brusselse OCMW’s hebben samen een lijst opgesteld van 
medicamenten die niet worden terugbetaald door de staat, maar die zij toch ten laste nemen.2 Op deze lijst 
staan volgende vaccins: 
 
Voorgeschreven door huisartsen: 

1 TWINRIX AD VACCIN SER INJ 1 ML (tegen hepatitis A en B) 
2 TWINRIX PEDIAT VACCIN SER INJ 0,5ML (tegen hepatitis A en B) 
3 FSME IMMUN 0,5 ML VACCIN (tegen een vorm van meningo encephalitis) 
4 FSME IMMUN JUNIOR VACCIN (tegen een vorm van meningo encephalitis) 
5 CERVARIX VACCIN 1 DOSIS (tegen het humaan papillomavirus)  
6 INFLEXAL V SER INJ 0,5 ML (anti-griep) 
7 INFLUVAC S SER INJ 0,5 ML (anti-griep) 
8 STALLERGENES ANTIALLERGIEVACCINS ALLEMAAL 
9 ALPHARIX SPUIT INJ 0,5 ML (anti-griep) 
10 VAXIGRIP SER INJ 0,5 ML (anti-griep) 
11 MENCEVAX MENINGOCOC ACWY1DOS INJ+SO (tegen meningokokken van serogroepen A, C, W en Y) 
12 MENINGITEC 0,5ML 1 FL + KIT INJ. (tegen meningokokken van serogroep C) 
13 TYPHERIX SER INJ IM 0,5 ML (tegen buiktyfus) 
14 TYPHIM SER INJ 0,5 ML (tegen buiktyfus) 
15 HAVRIX 1440 SER INJ IM 1ML (tegen hepatitis A) 
16 HAVRIX JUNIOR 720 SER INJ 0,5ML (tegen hepatitis A) 
17 INFANRIX HEXA DOS 1 SUSP INJ 0,5ML (tegen haemophilus influenzae type B) 
18 INFANRIX IPV IM SPUIT 1 DOSE 0,5ML (tegen haemophilus influenzae type B) 
19 FLUVIRIN SER INJ 0,5 ML (anti-griep) 
20 NEISVAC C DOS 0,5 ML (tegen meningokokken C vaccin) 
21 TETRAVAC GEBRUIKSKL SPUIT 0,5 ML AFZ NAALD (tegen difterie, tetanus, kinkhoest en polio) 
22 PREVENAR SPUIT 1 (tegen pneumokokken) 
23 ENGERIX B 10 JUNIOR (tegen hepatitis B) 
24 ENGERIX B 20 (tegen hepatitis B) 
25 BOOSTRIX O,5 ML (tegen difterie, tetanus en kinkhoest) 
26 BOOSTRIX POLIO SER O,5 ML (tegen difterie, tetanus en kinkhoest) 
27 IMOVAX POLIO SER. 0,5 ML (tegen polio) 
28 EPAXAL DOCPHARMA SPUIT 1 X 0,5 ML (tegen hepatitis A) 

                                                           
2
 http://www.ocmwbru.irisnet.be/?PAGE=medinfo&set_lang=nl   

http://www.ocmwbru.irisnet.be/?PAGE=medinfo&set_lang=nl
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29 GARDASIL SPUIT (tegen het humaan papillomavirus) 
30 REVAXIS VOORGEV. SPUIT 1 DOS 0,5 ML (tegen difterie, tetanus en polio) 

 

Enkel verkrijgbaar via een ziekenhuis:        

30 B.C.G. VACCIN INTRADERMIQUE (tegen tuberculose) 
31 JAP ENCEPH. VACCIN (JEVAX) (tegen Japanse encephalitis) 
32 VACCIN RABIQUE INACTIVE (tegen rabies) 

5. Enkele specifieke vaccinaties: 

Vaccinatie tegen het rotavirus (baby’s en jonge kinderen) 

Een rotavirusinfectie is de meest voorkomende oorzaak van maag-darminfecties bij baby’s en jonge kinderen. 
Deze infectie kan ernstige diarree, braken en koorts veroorzaken, met een grote kans op dehydratie 
(uitdroging). Het rotavirusvaccin wordt aanbevolen voor alle kinderen onder de 6 maanden. Het gaat om een 
oraal vaccin dat in verschillende stappen wordt toegediend, de laatste dosis moet toegediend worden voor het 
kind de leeftijd van 6 maanden bereikt. In België zijn twee vaccins beschikbaar tegen het rotavirus, met name 
Rotarix® en RotaTeq®. Beide merken van het vaccin worden voor een groot deel terugbetaald door het RIZIV 
voor kinderen onder de 6 maanden. Om in aanmerking te komen voor de terugbetaling, moet de arts een 
voorschrift voor het vaccin opmaken met vermelding van ‘1ste dosis’, of ‘2de dosis’, of ‘3de dosis’. Bij de 
apotheker betaal je dan nog 10,80 euro (remgeld voor gewone verzekerden) of 7,20 euro per dosis (remgeld 
voor verzekerden met voorkeursbehandeling (o.a. W.I.G.W’s)). De inenting met Rotarix vraagt 2 dosissen, voor 
inenting met RotaTeq zijn 3 dosissen nodig. Een volledige vaccinatie kost dus 21,60 euro (14,40 euro voor o.a. 
W.I.G.W’s) voor Rotarix® of 32,40 euro voor RotaTeq® (21,60 euro voor o.a. W.I.G.W’s). 

Vaccinatie tegen het humane papillomavirus (HPV) (meisjes en jonge vrouwen) 

Vaccinatie tegen HPV zou drie op de vier baarmoederhalskankers voorkomen. Het vaccin (van het merk 
Gardasil of Ceravix) kost zo’n € 125 per inenting. Er zijn drie inentingen nodig, wat het totaalbedrag op zo’n  
€ 375 brengt. Vanaf 1 december 2008 wordt het terugbetaald voor meisjes van 12 tot 18 jaar. Het remgeld 
bedraagt € 10,80 euro per dosis of € 32,40 voor een volledige vaccinatie voor wie normaal verzekerd is. Voor 
patiënten met een verhoogde tegemoetkoming is dat 7,20 euro of € 21,60 voor de drie vaccins. Meisjes die 18 
jaar zijn op het moment van de eerste toediening komen nog in aanmerking voor de terugbetaling van de twee 
andere toedieningen, zelfs als ze dan al 19 jaar zijn. De drie vaccins moeten in de loop van één jaar gegeven 
worden. Meisjes tussen 12 en 18 jaar kunnen de vaccins bij de apotheker halen op doktersvoorschrift. De 
apotheker zal de terugbetaling door de ziekteverzekering dadelijk in mindering brengen. De meisjes kunnen 
zich vervolgens bij hun arts met het vaccin laten inenten. 
Daarnaast worden ook jonge vrouwen tot 26 jaar aangeraden zich te laten vaccineren, ook als ze reeds 
seksuele betrekkingen hebben gehad. Vanaf 19 jaar kan je nog via je mutualiteit een terugbetaling krijgen, 
maar deze is beperkt tot ongeveer 50 euro per inenting.  
Bron: http://www.socmut.be/SocMut/Publicaties/Flits/Archief/2008/Flits-december-2008/vaccinflits1dec.htm 

Vaccinatie tegen gewone griep  

In bepaalde gevallen, zoals bij griep, muteert het virus jaar na jaar. Een griepvaccinatie moet dan ook jaarlijks 
herhaald worden. De ideale periode hiervoor strekt van begin oktober tot eind november.  
Griepvaccinatie wordt door de Hoge Gezondheidsraad momenteel ten zeerste aanbevolen voor alle personen 

http://www.socmut.be/SocMut/Publicaties/Flits/Archief/2008/Flits-december-2008/vaccinflits1dec.htm
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met een verhoogd risico op verwikkelingen, namelijk: 

 alle personen ouder dan 65 jaar, ook indien zij in een goede algemene gezondheid verkeren. 

 alle personen die in een instelling verblijven. 

 alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een chronische aandoening van de longen, het 
hart, de lever, de nieren, het metabolisme of die lijden aan immuniteitsstoornissen.  

 kinderen tussen de leeftijd van 6 maanden en 18 jaar, die een langdurige aspirinetherapie ondergaan.  

  
Andere personen die in aanmerking komen voor griepvaccinatie zijn: 

 iedereen tussen 50 en 64 jaar, ook als ze geen enkele risicoaandoening hebben;  vooral personen die roken, 
zwaarlijvig zijn of overmatig alcohol gebruiken. 

 zwangere vrouwen die meer dan drie maanden zwanger zijn tijdens de winter. 
 

Ook personen die de ziekte kunnen overdragen aan risicopersonen moeten gevaccineerd te worden. Het 
betreft met name alle medisch en administratief personeel (o.m. van ziekenhuizen en andere 
verzorgingsinstellingen zoals rusthuizen) en personen (ook kinderen) die onder hetzelfde dak wonen als de 
risicopersoon3. Prijs: 10 euro; 40% hiervan wordt terugbetaald. 

Vaccinatie tegen de A/H1N1- griep (Mexicaanse griep) 

De A/H1N1-griep wordt veroorzaakt door een nieuw virus. Daarom raken wereldwijd steeds meer mensen 
besmet met deze nieuwe griep en spreken we van een pandemie. Omdat het normale vaccin tegen de 
wintergriep geen bescherming biedt tegen de A/H1N1-griep, werd een nieuw vaccin ontwikkeld. Het vaccin 
wordt volledig terugbetaald door de overheid aan de volgende groepen: 

  Al het personeel in de gezondheidszorg 

  Iedereen ouder dan 6 maanden die een medisch risico loopt op ernstige complicaties en zelfs overlijden 

  Iedereen die werkt in het onderwijs of de kinderopvang of die op andere wijze beroepshalve met kinderen 
werkt  

  Zwangere vrouwen of vrouwen die een behandeling voor kunstmatige bevruchting volgen 

  Ouders met kinderen jonger dan 6 maanden 

Bron: http://www.influenza.be/nl/H1N1_nl.asp  

Vaccinaties tegen hepatitis A en B  

1. Hepatitis B  

Hepatitis B is een ernstige ziekte die wordt veroorzaakt door een virus dat via seksuele betrekkingen en via  
bloedcontact van de ene mens op de andere kan worden overgedragen. De baby van een besmette moeder 
heeft vanaf de geboorte een bijzondere behandeling nodig heeft om te vermijden dat hij/zij zelf ook besmet 
wordt.  
Hepatitis B zouden we kunnen omschrijven als een ontsteking van de lever. In de meeste gevallen zijn de eerste 
tekenen atypisch - het lijkt meer of men te kampen heeft met een griepaanval - en het gebeurt zelfs dat de 
besmetting helemaal onopgemerkt verloopt.  

Slechts in ongeveer één geval op 3 ontwikkelt de patiënt geelzucht. In 1% van de gevallen evolueert de 
hepatitis op een fulminante manier waardoor de lever niet meer in staat is om zijn talrijke functies op te 
nemen. Na enkele ‘gewone’ ziektedagen vervalt de patiënt dan in een toestand van verwarring, slaperigheid en 
                                                           
3
 Bron: http://www.influenza.be/nl/griep_faq_nl.asp  

http://www.influenza.be/nl/H1N1_nl.asp
http://www.influenza.be/nl/griep_faq_nl.asp
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soms zelfs coma. In dat geval kan alleen nog een levertransplantatie een fatale afloop van de hepatitis B-
besmetting verhinderen. Ook is het zo dat veel mensen genezen lijken, maar dat in feite niet zijn. Bij zowat 10% 
van de slachtoffers wordt de hepatitis B immers chronisch, wat betekent dat zij levenslang drager blijven van 
het virus. Hierdoor lopen zij een groot risico op de ontwikkeling van een levercirrose of zelfs leverkanker. 
Bovendien blijven ze besmettelijk voor hun medemensen, in het bijzonder voor een seksuele partner. Het 
vaccin tegen hepatitis B is heel doeltreffend en wordt uiteraard aanbevolen voor alle mensen die een verhoogd 
risico lopen op besmetting, zoals borelingen van een besmette moeder, de leden van het gezin waarvan 
iemand besmet is, mensen die door hun werk in contact komen met bloed en bloedderivaten, en mensen die 
voor een min of meer lange periode wensen te verblijven in een land waar de besmettingsgraad hoog is, zoals 
Rusland, bepaalde landen van het Verre Oosten en het deel van Afrika ten zuiden van de Sahara. 

Alle zuigelingen en alle kinderen van 11-12 jaar kunnen momenteel gratis tegen hepatitis B worden ingeënt. 
Om een volledige en blijvende bescherming te verzekeren, zijn 3 dosissen noodzakelijk. 
 
Voor jongeren die ouder zijn dan 12 jaar, dient de vaccinatie geval per geval te worden beoordeeld. Ze is zeker 
aanbevolen voor jongeren die een verhoogd risico vertonen. Voor kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen 
wordt het vaccin soms terugbetaald na advies van de adviserend geneesheer of via het Fonds voor 
Beroepsziekten. 
 
Jongeren met verhoogd risico op Hepatitis B: 
 
• meerdere seksuele partners 
• intraveneuse druggebruikers 
• mannelijke homoseksuelen 
• jongeren die seksuele of geregeld familiale contacten heeft met een drager van het Hbs-antigen 
• jongeren die professioneel in aanraking komen met bloedproducten (gezondheidswerkers) 
• hemodialyse-patiënten 
• bewoners van instellingen voor mentaal gehandicapten 
• jongeren die coagulatiefactoren ontvangen 
• zij die langer dan 6 maanden verblijven in gebieden met een sterke hepatitis B-besmetting (China, Afrika, 
Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië 
 
2. Hepatitis A 
 
Hepatitis A kan je oplopen door voedsel te eten of water te drinken dat met het hepatitis A virus besmet is. De 
kans op hepatitis A is daarom het grootst in landen met een gebrekkige hygiëne. De kans dat je de ziekte in 
België oploopt, is zeer klein. Reizigers naar ontwikkelingslanden moeten zich tijdig laten vaccineren tegen 
hepatitis A. De vaccinatie bestaat uit een reeks van drie injecties, gespreid over zes maanden. Het vaccin 
beschermt vermoedelijk voor een periode van minstens tien jaar. 

Vaccinatie tegen tuberculose 

Er bestaat een vaccin tegen tuberculose, het zogenaamde BCG-vaccin. In de meeste ontwikkelingslanden 
worden kinderen ingeënt met dit BCG-vaccin. BCG-vaccinatie beschermt niet tegen een besmetting door 
tuberculose. Het helpt wel veralgemeende tuberculose en hersenvliesontsteking voorkomen. BCG-vaccinatie is 
dan ook slechts in een beperkt aantal gevallen zinvol: 
- jonge kinderen van niet-Belgen die regelmatig naar hun land van herkomst, waar nog veel TBC voorkomt, 
terugkeren; 
- personen die voor méér dan drie maanden vertrekken naar een land waar veel tuberculose voorkomt en die 
veel contact hebben met de plaatselijke bevolking. 
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Reisvaccinaties 

Op de website van het Tropisch Instituut (www.itg.be) vindt u de aanbevolen vaccinaties per land. 

6. Adressen in Brussel: 

6.1 Consultatiebureaus Kind en Gezin 
6.2 Consultatiebureaus ONE 
6.3 Centra voor leerlingenbegeleiding 
6.4 Centra voor reisvaccinaties 
6.5 Huisartsen 
 
6.1  Consultatiebureaus van Kind en Gezin4 

Wil je een afspraak maken, verplaatsen of annuleren, bel dan naar 078 150 100. 

1070 Anderlecht D'Aumalestraat 21  
Korte Wolvenstraat 57 
Veeartsenstraat 20 

 
1000 Brussel  Antoine Dansaertstraat 94-96  

Groendreef 16  
 

1050 Elsene  Malibranstraat 43 
 
1040 Etterbeek  Boerenstraat 102 
 
1140 Evere  Sint-Vincentiusstraat 30 
 
1083 Ganshoren  Vrijdommenstraat 13 
 
1090 Jette  Laarbeeklaan 109 
 
1120 Neder-Over-Heembeek Frans Vekemansstraat 145 
 
1160 Oudergem  Waverse Steenweg 1747 
 
1030 Schaarbeek  Gallaitstraat 82 

Richard Vandeveldestraat 4 
 
1082 Sint-Agatha-Berchem Kerkstraat 45 
 
1060 Sint-Gillis  Emile Feronstraat 12 
 

                                                           
4
 Bron: http://www.kindengezin.be/Adressen_en_routebeschrijving/default.jsp (november 2009) 

 

http://www.itg.be/
http://www.kindengezin.be/Adressen_en_routebeschrijving/default.jsp
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1080 Sint-Jans-Molenbeek Mommaertsstraat 22 
Ninoofsesteenweg 124 bus A 

 
1190 Vorst Bondgenotenstraat 54 
 
 
6.2 Consultatiebureaus ONE 

 
1070 Anderlecht 
Rue Homère 44   tél. 02/522.11.05 
Rue d'Aumale 11  tél. 02/523.10.31 
Av. R. Vander Bruggen 82 tél. 02/521.31.22 
Rue des Goujons 61  tél. 02/521.05.99 
Rue Dr  De Meersman 14 tél. 02/524.15.82 
Avenue Docteur Lemoine 13 tél. 02/527.85.34 
 
1160 Auderghem 
Rue des Paysagistes 21 A tél. 02/672.49.94 
Chaussée de Wavre 1366 tél. 02/660.68.14 
 
1082 Berchem-Ste-Agathe 
Chaussée de Gand 1228 tél. 02/465.63.63 
 
1000 Bruxelles 
Rue des Tanneurs 169  tél. 02/510.01.87 
Rue de l'Epargne 1  tél. 02/217.51.41 
Boulevard de Waterloo 110 tél. 02/535.43.58 
Rue Van Artevelde 87  tél. 02/511.17.61 
 
1020 Laeken 
Rue François Lesnino 59 tél. 02/428.66.80 
Rue Félix Sterckx 38  tél. 02/478.49.98 
Rue Gustave Demanet 82 tél. 02/262.02.12 
Rue Emile Delva 75  tél. 02/428.98.25 
 
1120 Neder-over-Heembeek 
Rue François Vekemans 48 tél. 02/268.46.95 
 
1040 Etterbeek 
Rue Baron Lambert 38  tél. 02/739.84.19 
Avenue Eudore Pirmez 47 tél. 02/640.32.10 
Rue Aviateur Thieffry 26 tél. 02/734.53.18 
 
1140 Evere 
Rue des Deux Maisons 38 tél. 02/726.45.25 
Rue Edouard Stuckens 2 tél. 02/215.07.11 
Rue Edgard Degas 6 Bte 2 tél. 02/726.91.06 
 
1190 Forest 

Av Van Volxem 443-445 tél. 02/345.87.47 
Rue Pieter 42   tél. 02/376.41.99 
Rue du Tournoi 13  tél. 02/345.78.80 
Avenue Van Volxem 6  tél. 02/346.54.59 
 
 
 
1083 Ganshoren 
Rue Louis Delhove 122  tél. 02/425.03.27 
 
1050 Ixelles 
Rue Sans Souci 114  tél. 02/649.40.14 
Avenue des Grenadiers 48 tél. 02/675.09.83 
Chaussée de Boondael 30 tél. 02/647.25.99 
Rue Jean Paquot 63 B  tél. 02/641.55.45 
Rue de la Réforme 34 A  tél. 02/345.21.42 
 
1090 Jette 
Rue A. Vandenschrieck 75 tél. 02/423.14.84 
Rue Léopold Ier 337  tél. 02/427.66.71 
Avenue Firmin Lecharlier  84 tél. 02/426.73.07 
Avenue Stiénon 151  tél. 02/479.76.50 
 
1081 Koekelberg 
Rue du Relais Sacré 25  tél. 02/411.85.11 
 
1080 Molenbeek-Saint-Jean    
Rue De Geneffe 14  tél. 02/411.52.29. 
Rue de l'Intendant 188  tél. 02/427.57.27 
Chaussée de Gand 122  tél. 02/411.19.88 
Avenue Brigade Piron 144 tél. 02/410.64.98 
Rue Delaunoy 163  tél. 02/410.09.66 
 
1060 Saint-Gilles 
Rue Antoine Bréart 137  tél. 02/538.38.53 
Rue Vlogaert 22 Bte 2  tél. 02/537.88.77 
Rue de l'Eglise 59  tél. 02/538.49.94 
Rue des Etudiants 14 A  tél. 02/539.05.20 
 
1210 Saint-Josse-ten-Noode 
Rue de la Poste 37  tél. 02/219.12.42 
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Rue de l'Alliance 18 - 20 tél. 02/217.17.50 
 
1030 Schaerbeek 
Rue Van Dijck 82  tél. 02/217.89.75 
Avenue de l'Emeraude 9 tél. 02/736.29.14 
Rue d'Anethan 13  tél. 02/216.90.57 
Rue Anatole France 21  tél. 02/215.75.72 
Rue Alex Decraene 2  tél. 02/241.91.62 
Rue Josaphat 105  tél. 02/241.75.50 
Rue du Progrès 287  tél. 02/201.16.35 
Grande Rue au Bois 57  tél. 02/242.57.54 
Rue Richard Vandevelde 21 tél. 02/216.81.79 
 
 
1180 Uccle 
Rue du Doyenné 96  tél. 02/345.85.33 
Chaussée d'Alsemberg 1034 tél. 02/376.85.82 
Rue de la Mutualité 75  tél. 02/346.35.99 

Rue Vanderkindere 383  tél. 02/343.48.21 
Av. Jean et Pierre Carsoel 2 tél. 02/374.42.63 
Chaussée de Neerstalle 485 tél. 0475/32.01.38 
Avenue Vanderaey 25  tél. 02/374.98.09 
Rue du Kriekenput 75  tél. 02/374.00.43 
 
 
1170 Watermael-Boitsfort 
Rue des Trois Tilleuls 125 tél. 02/672.39.22 
 
1200 Woluwe-Saint-Lambert 
Rue Vervloesem 13  tél. 02/762.17.84 
Rue J.B. Timmermans 39 tél. 02/736.34.35 
 
1150 Woluwe-Saint-Pierre 
Rue François Gay 326  tél. 02/762.36.97 
Avenue du Haras 100  tél. 02/779.97.97

 

6.3 Centra voor leerlingenbegeleiding 

Vrij CLB "Pieter Breughel":     Opzichterstraat 84, 1080 Sint-Jans-Molenbeek 
CLB van de VGC Brussel:     Technologiestraat 1, 1082 Sint-Agatha- Berchem 
CLB van het Gemeenschapsonderwijs Brussel:  Dieleghemse Steenweg 24, 1090 Jette 
 
 
6.4 Centra voor reisvaccinaties 

 
Centrum voor reis- en vaccinatieadvies 
UZ Brussel, Campus Jette 
Laarbeeklaan 101, 1090 Brussel 
Tel. 02 477 60 01 (op afspraak/sur rendez-vous)  
Ook reisadvies voor kinderen 
 
Travel Clinic U.M.C. St.-Pieter/St-Pierre  
Hoogstraat 290, 1000 Brussel  
tel. 02/535 33 43 (op afspraak/sur rendez-vous)  
 
Travel Clinic Universitair Ziekenhuis Erasmus  
Lenniksebaan 808, 1070 Brussel 
tel. 02/555 72 00 (op afspraak/sur rendez-vous)  
 
Centre de vaccinations 
Cliniques universitaires Saint-Luc, Avenue Hippocrate 10, 1200 Bruxelles  
tél. 02/764 21 22 (sur rendez-vous – lundi, jeudi et vendredi matin 8h30 à 12h30) 
6.5 Huisartsen 

 
Maisons Médicales 
http://www.maisonmedicale.org/-Trouver-une-maison-medicale-.html  

http://www.maisonmedicale.org/-Trouver-une-maison-medicale-.html
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Huisartsen 
http://www.zorgzoeker.be 
 
Gouden Gids 
http://goudengids.truvo.be  

http://www.zorgzoeker.be/
http://goudengids.truvo.be/

