Beslisboom voor inhaalschema’s Rijksvaccinatieprogramma
Leeftijd nu

Tot een
half jaar

Leeftijd 1e vaccinatie

Geen vaccinaties
gehad of voor de
leeftijd van een
half jaar begonnen
met vaccineren

Vaccinatieschema
Als er al (deel)vaccinaties gegeven zijn, laat je die weg als dat kan
Basisschema 1. Zuigeling
1e vaccinaties
: DKTP-Hib-HepB1 + Pneu1
2e vaccinatie 4 wk na 1e
: DKTP-Hib-HepB2
3e vaccinaties 4 wk na 2e : DKTP-Hib-HepB3 + Pneu2
4e vaccinaties 6 mnd na 3e : DKTP-Hib-HepB4 + Pneu3
14 maanden oud
: BMR1 + MenACWY
AZC-kinderen 9 maanden oud: BMR0
De vervolgvaccinaties volgens het normale RVP-schema.

Geen vaccinaties
gehad of na de
leeftijd van een
half jaar begonnen
met vaccineren

Basisschema 2. Start in 2e helft 1e levensjaar
1e vaccinaties
: DKTP-Hib-HepB1 +Pneu1
2e vaccinatie 4 wk na 1e
: DKTP-Hib-HepB2
3e vaccinatie 4 wk na 2e : DKTP-HepB3 (zonder Hib) +Pneu2
4e vaccinaties 6 mnd na 3e : DKTP-Hib-HepB4 + Pneu3
14 maanden oud
: BMR1 +MenACWY
AZC-kinderen 9 maanden oud: BMR0
De vervolgvaccinaties volgens het normale RVP-schema.

Half jaar tot
1e verjaardag
Voor de leeftijd
van een half jaar
begonnen met
vaccineren

Geen vaccinaties
gehad of na de
1e verjaardag
begonnen met
vaccineren
1e tot 2e
verjaardag

Zie Basisschema 1. Zuigeling
+ onderstaande opmerkingen
Hib: Als de 1e Hib voor de leeftijd van een half jaar gegeven is,
geldt een 3+1 schema. Als er nu met de Hib begonnen wordt,
geldt een 2+1- schema.
Basisschema 3. Start vanaf 1e verjaardag tot 2e verjaardag
1e vaccinaties
: DKTP-Hib-HepB1 + Pneu1
2e vaccinaties 4 wk na 1e : DKTP-HepB2 + BMR1
3e vaccinaties 2 mnd na 1e : Pneu2 + MenACWY
4e vaccinaties 6 mnd na 2e : DKTP-HepB3
Als DKTP-HepB3 na 2e verjaardag valt, geldt deze als
revaccinatie. Dan geen DKTP-boostervaccinatie bij 4 jaar.
De vervolgvaccinaties volgens het normale RVP-schema.

Voor de
1e verjaardag
begonnen met
vaccineren

Zie Basisschema 1. Zuigeling
+ onderstaande opmerkingen
Hib: 1x Hib na 1e verjaardag is voldoende.
DKTP(-Hib)-HepB4: als deze na 2e verjaardag valt, geldt het
als revaccinatie. Dan geen DKTP-boostervaccinatie bij 4 jaar.
Pneu: Als er 1 prik voor de 1e verjaardag is gegeven of als
de 1e prik na de 1e verjaardag valt, zijn 2 prikken na de
1e verjaardag voldoende met een interval van 2 maanden.

Leeftijd nu

Leeftijd 1e vaccinatie

Vaccinatieschema
Als er al (deel)vaccinaties gegeven zijn, laat je die weg als dat kan
Basisschema 4. Start vanaf 2e verjaardag tot 18e verjaardag
1e vaccinaties		 : DKTP-HepB1 + BMR1
2e vaccinaties 4 wk na 1e		 : DKTP-HepB2 + MenACWY
3e vaccinatie 6 mnd na 2e		 : DKTP-HepB3

Geen vaccinaties
gehad of na de
2e verjaardag
begonnen met
vaccineren

2e tot 18e
verjaardag

DKTP-HepB3: valt na 2e verjaardag en geldt als revaccinatie.
Dus geen DKTP bij 4 jaar nodig. Als hij na de 6e verjaardag
valt, vervalt ook de DTP-boostervaccinatie bij 9 jaar.
Hib: hoeft niet na 2e verjaardag gegeven te worden, mag wel
1x gegeven worden.
Pneu: vervalt na 2e verjaardag.
BMR2: kan tot 9 jaar tijdens groepsvaccinatie toegediend
worden, op oudere leeftijd zo snel mogelijk, minimaal
1 maand na BMR1, toedienen.
HPV: wordt in principe tijdens groepsvaccinaties toegediend.

Voor de
1e verjaardag
begonnen met
vaccineren

Zie Basisschema 1. Zuigeling
+ onderstaande opmerkingen
Hib: hoeft niet na 2e verjaardag gegeven te worden, mag wel
1x gegeven worden.
Pneu: vervalt na 2e verjaardag.
BMR1 en MenACWY: worden zo snel mogelijk ingepland,
indien nog niet toegediend.
DKTP-HepB4: als deze na 2e verjaardag valt, geldt deze
als revaccinatie. Dan geen DKTP-boostervaccinatie bij 4 jaar.
Als hij na de 6e verjaardag valt, vervalt ook de DTPboostervaccinatie bij 9 jaar.
BMR2: kan tot 9 jaar tijdens groepsvaccinatie toegediend
worden, op oudere leeftijd zo snel mogelijk, minimaal
1 maand na BMR1, toedienen.
HPV: wordt in principe tijdens groepsvaccinaties toegediend.

Tussen de
1e en 2e verjaardag
begonnen met
vaccineren

Zie Basisschema 3. Start vanaf 1e verjaardag tot
2e verjaardag + onderstaande opmerkingen
Hib: hoeft niet na 2e verjaardag gegeven te worden, mag wel
1x gegeven worden.
Pneu: vervalt na 2e verjaardag.
BMR1 en MenACWY: worden zo snel mogelijk ingepland,
indien nog niet toegediend.
DKTP-HepB3: als deze na 2e verjaardag valt, geldt deze
als revaccinatie. Dan geen DKTP-boostervaccinatie bij 4 jaar.
Als hij na de 6e verjaardag valt, vervalt ook de DTPboostervaccinatie bij 9 jaar.
BMR2: kan tot 9 jaar tijdens groepsvaccinatie toegediend
worden, op oudere leeftijd zo snel mogelijk, minimaal
1 maand na BMR1, toedienen.
HPV: wordt in principe tijdens groepsvaccinaties toegediend.
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