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Toename besmettingen 
kinkhoest
Sinds december 2011 is er sprake van een stijging in het aantal 
gemelde patiënten met kinkhoest. De grootste toename is in 
de leeftijdscategorieën 0 – 2 maanden en 8 – 15 jaar. Met 
name de stijging onder de risicogroep zuigelingen baart 
zorgen, temeer daar er in 2012 twee zuigelingen zijn overle-
den. Met het oog hierop verzoekt het RIVM de consultatiebu-
reaus met klem de eerste vaccinatie van zuigelingen, conform 
de RVP-uitvoeringsregels,  6 – 9 weken na de geboorte te 
geven.
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Kinkhoest is vooral gevaarlijk voor niet of onvolledig 
gevaccineerde zuigelingen. Zuigelingen met kinkhoest  
moeten vaak worden opgenomen in het ziekenhuis. De 
laatste 15 jaar zijn er in Nederland 8 zuigelingen aan kinkhoest 
overleden. Bij oudere kinderen en volwassenen verloopt de 
ziekte vaak minder heftig.  De typische verschijnselen van 
kinkhoest komen minder vaak voor, meestal is er alleen 
sprake van langdurig hoesten. Wel kunnen deze oudere 
patiënten onvolledig gevaccineerde zuigelingen besmetten. 
In gezinnen met onbeschermde zuigelingen is het daarom 
belangrijk bij hoestklachten van gezinsleden de huisarts te 
raadplegen.

Vaccinatie tegen kinkhoest 
Binnen het Rijksvaccinatieprogramma krijgen alle zuigelingen 
een uitnodiging voor vaccinatie tegen kinkhoest (DKTP-Hib-
HepB). De vaccinatie bestaat uit een serie prikken waardoor 
de bescherming opgebouwd wordt. Elke vaccinatie draagt bij 
aan bescherming en na 3 vaccinaties zijn kinderen beschermd 
tegen kinkhoest. De vervolgvaccinaties (11 maanden en 4 jaar) 
zorgen voor een langere bescherming. Vanwege de verheffing 
van kinkhoest is het nu extra belangrijk om de eerste 
vaccinatie van zuigelingen bij de consultatiebureaus tijdig in 
te plannen.

De eerste vaccinatie geeft al bescherming
Ook al is de bescherming na één vaccinatie nog niet volledig, 
deze eerste vaccinatie is van groot belang. Uit het BINKI-
onderzoek bleek dat baby’s met kinkhoest die al één 
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http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Wetenschappelijk/Wetenschappelijke_artikelen/2008/juli/Kinkhoest_op_een_roze_wolk_de_BINKI_studie
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Wetenschappelijk/Wetenschappelijke_artikelen/2008/juli/Kinkhoest_op_een_roze_wolk_de_BINKI_studie
http://www.facebook.com/rvp.vaccinaties
http://twitter.com/#!/rivm
http://www.youtube.com/user/RIVMnl
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vaccinatie toegediend kregen gemiddeld 7 dagen korter in het 
ziekenhuis lagen dan baby’s met kinkhoest die nog geen vaccina-
tie gehad hadden. Ook bleek uit onderzoek dat bij 40% van de 
baby’s ernstige complicaties zouden zijn voorkomen als vaccinatie 
gestart was op de leeftijd van 6 weken. 

Wat betekent dit voor het consultatiebureau?
De eerste vaccinatie dient gegeven te worden als de baby 6 tot 9 
weken oud is. Al langer bestaat het beleid dat in geval van een 
lokale uitbraak van kinkhoest of een direct kinkhoestcontact de 1e 

vaccinatie vanaf de leeftijd van 4 weken gegeven kan worden 
(zie Uitvoeringsregels RVP hoofdstuk 4.1).
Afhankelijk van de planning op het bureau kan dit dus betekenen 
dat de 1e vaccinatie soms al tijdens het eerste bezoek op het CB 
gegeven wordt. Om de ouders hier goed op voor te bereiden kan 
de verpleegkundige dit tijdens het huisbezoek bespreken.

Het RIVM heeft de informatie over de kinkhoestverheffing op haar 
website geactualiseerd. 
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Figuur 1: absolute aantal meldingen per maand op basis van  
melddatum voor 2001, 2004, 2007, 2008, 2011 en 2012 t/m mei

Figuur 2: het leeftijdsspecifieke aantal meldingen op basis van 1ste 
ziektedag per 100.000 voor 2001, 2004, 2007, 2008, 2011 en 2012 t/m mei

Geluidsfragment
In het NOS-journaal licht Roel Coutinho de zaken rondom de 
kinkhoestproblematiek toe. Klik hier om het fragment te beluisteren.

Verzending RVP Nieuws geautomatiseerd
Met ingang van dit nummer wordt RVP Nieuws voortaan ook 
automatisch verzonden. Om RVP Nieuws te blijven ontvangen, 
moet u zich aanmelden via deze link. Deze nieuwe verzend-
methode  is vooralsnog een aanvulling op de huidige verzend-
methode. De huidige methode verdwijnt in de toekomst.

Na het aanmelden ontvangt u per e-mail  een bericht dat uw 
aanmelding is verwerkt. Zodra er een nieuwe RVP Nieuws 
beschikbaar is, krijgt u deze automatisch toegestuurd. 

Waarom deze wijziging?
Door gebruik te maken van een geautomatiseerde database 
worden abonnees beter en vollediger bereikt.  Abonnees kunnen 
zich gemakkelijker aan- en afmelden.   Door gebruik te maken van 
een automatische module voor de opmaak en verzending kan de 
nieuwsbrief sneller gemaakt en verstuurd worden. Als RVP Nieuws 
geprint wordt, wordt er voortaan minder toner gebruikt. De 
registratie van uw gegevens is beveiligd.
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