Vaccinatieschema’s RVP 2020
Bij reguliere start onder de leeftijd van 6 maanden*

DKTP-Hib-HepB
Pneu
Aangepast schema**
HepB-0
(voor kinderen van draagsters)
6-9 weken
DKTP-Hib-HepB-X***
(minimale lftd 4 wkn****)
↑
Interval 4 wkn
(min: 2wkn****)
↓
3 mnd
DKTP-Hib-HepB-1
DKTP-Hib-HepB-1
Pneu-1
(minimale lftd 10 wkn)
(minimale lftd 4 wkn)
↑
↑
↑
Interval 2 mnd
Interval 2 mnd
(min 2 wkn****)
Interval 2 mnd
Let op: voor Pneu-vaccinatie
(min 6 wkn)
(min 6 wkn)
geldt een langer minimaal
interval!
↓
↓
↓
5 mnd
DKTP-Hib-HepB-2
DKTP-Hib-HepB-2
Pneu-2
↑
↑
↑
Interval 6 mnd
Interval 6 mnd
Interval 6 mnd
(min 5 mnd)
(min 5 mnd)
(min 5 mnd)
↓
↓
↓
11 mnd
DKTP-Hib-HepB-3
DKTP-Hib-HepB-3
Pneu-3
* Dit schema geldt bij een start voor de 6 maanden. Bij een start na 6 maanden wordt geen bescherming
tegen kinkhoest meer verwacht door maternale antistoffen. De bescherming dient dan zo snel mogelijk te
worden opgebouwd met een 3+1-schema, met de intervallen van het aangepaste (2-3-5-11) schema.
Leeftijd
geboorte

Standaard schema

** Het aangepaste schema wordt gevolgd als:
• de moeder niet tegen kinkhoest is gevaccineerd na 13 weken AD en minder dan 2 weken voor de
bevalling EN de moeder geen labbevestigde kinkhoest heeft doorgemaakt na 13 weken AD en minder
dan 2 weken voor de bevalling;
• de moeder tijdens de zwangerschap een gestoorde immuunfunctie had door bijvoorbeeld
medicatiegebruik (immunosuppressiva) of ziekte (hiv);
• de moeder chronisch drager is van het hepatitis B-virus;
• de baby prematuur (< 37 weken AD) geboren is;
• de baby een wisseltransfusie heeft gehad;
• de baby onder behandeling is van een kinderarts die aangegeven heeft dat er een verhoogde kans is
op (ernstige) kinkhoest en daarom vervroegde vaccinatie nodig is.
***X = extra
**** vervroegd vaccineren en/of verkorte intervallen alleen op indicatie. Als er vervroegd gestart is of een
verkort interval is gebruikt, moeten de volgende intervallen juist (en niet weer verkort) zijn.
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