
Beslisboom voor inhaalschema’s Rijksvaccinatieprogramma 2022

Baby’s

Leeftijd nu Leeftijd 1e vaccinaties Vaccinatieschema
Als er al (deel)vaccinaties gegeven zijn, laat je die weg als dat kan.

Tot half jaar

Geen vaccinaties 
gehad of voor de 
leeftijd van half jaar 
begonnen

Standaardschema 1a. Zuigelingen 
(na maternale vaccinatie)
1e vaccinaties vanaf 3 mnd : DKTP-Hib-HepB1 + Pneu1
2e vaccinaties 2 mnd na 1e : DKTP-Hib-HepB2 + Pneu2
3e vaccinaties 6 mnd na 2e : DKTP-Hib-HepB3 + Pneu3
14 maand oud : BMR1 + MenACWY
AZC-kinderen 9 maand : BMR0 

Overige en vervolgvaccinaties conform het normale schema.

Aangepast schema 1b. Zuigelingen
1e vaccinaties 6-9 wk : DKTP-Hib-HepBX 
2e vaccinaties 1 mnd na 1e  : DKTP-Hib-HepB1 + Pneu1
3e vaccinaties 2 mnd na 2e  : DKTP-Hib-HepB2 + Pneu2
4e vaccinaties 6 mnd na 3e : DKTP-Hib-HepB3 + Pneu3
14 maand oud : BMR1 + MenACWY
AZC-kinderen 9 maand  : BMR0

Overige en vervolgvaccinaties conform het normale schema.

Half jaar tot 
1e verjaardag

Geen vaccinaties 
gehad of na leeftijd 
van half jaar 
begonnen

Schema 2. Alle zuigelingen met start in 2e helft 
1e levensjaar 
1e vaccinaties vanaf 6 mnd : DKTP-Hib-HepBX + Pneu1
2e vaccinaties 1 mnd na 1e : DKTP-Hib-HepB1 
3e vaccinaties 2 mnd na 2e : DKTP(-Hib)-HepB2 +Pneu2
4e vaccinaties 6 mnd na 3e : DKTP-Hib-HepB3 + Pneu3
14 maand oud : BMR1 + MenACWY
AZC-kinderen 9 maand : BMR0

Overige en vervolgvaccinaties conform het normale schema.

Voor leeftijd van 
half jaar begonnen

Zie schema 1a of 1b + onderstaande opmerking
Hib in aangepast schema b: als er in de tweede helft van het 
1e jaar in het buitenland is begonnen met de Hib mag een 
2+1-schema ook. In Nederland wordt Hib als onderdeel van 
Vaxelis toegediend.



Kinderen 1 tot 2 jaar

Leeftijd nu Leeftijd 1e vaccinaties Vaccinatieschema
Peuter-MenACWY in RVP voor cohort 2019 en jonger: inplannen indien geen 
MenACWY na 1e verjaardag gehad.
Peuter-MenACWY voor cohort 2018 of ouder: inplannen indien geen 
MenACWY of MenC na 1e verjaardag gehad.

1e tot 2e 
verjaardag

Geen vaccinaties 
gehad of na 1e 
verjaardag begonnen

Schema 3. Start vanaf 1e tot 2e verjaardag
1e vaccinaties : DKTP-Hib-HepB1 + Pneu1
2e vaccinaties 1 mnd na 1e  : BMR1 + MenACWY
3e vaccinaties 2 mnd na 1e  : DKTP(-Hib)-HepB2 + Pneu2
4e vaccinaties 6 mnd na 3e : DKTP(-Hib)-HepB3

Als DKTP(-Hib)-HepB3 na 2e verjaardag valt, geldt deze als 
revaccinatie. Dan geen DKTP bij 4 jaar.
Overige en vervolgvaccinaties conform het normale schema.

Voor 1e verjaardag 
begonnen

Zie schema 1a, 1b of 2 + onderstaande opmerkingen
Hib: 1x Hib na 1e verjaardag is voldoende, maar wordt als 
onderdeel van Vaxelis toegediend.
DKTP(-Hib)-HepB3: als deze na 2e verjaardag valt, geldt het 
als revaccinatie. Dan geen DKTP bij 4 jaar.
Pneu: als er 1 vaccinatie voor de 1e verjaardag is gegeven of 
als de 1e vaccinatie na de 1e verjaardag valt, zijn 2 vaccinaties 
na de 1e verjaardag voldoende met een interval van 
2 maanden.



Kinderen 2-18 jaar

Leeftijd nu Leeftijd 1e vaccinaties Vaccinatieschema
Peuter-MenACWY in RVP voor cohort 2019: inplannen indien geen 
MenACWY na 1e verjaardag gehad.
Peuter-MenACWY voor cohort 2018 en ouder: inplannen indien geen 
MenACWY of MenC na 1e verjaardag gehad.
Tiener-MenACWY in RVP: cohort 2008 wordt uitgenodigd en nieuwe 
vestigers uit cohort 2006 en 2007 ook.
Oudere tieners kunnen tot hun 18e verjaardag op eigen verzoek 
gevaccineerd worden.

2e tot 18e 
verjaardag

Geen vaccinaties 
gehad of na 2e 
verjaardag begonnen 

Schema 4. Start vanaf 2e tot 18e verjaardag
1e vaccinaties : DKTP(-Hib)-HepB1 + BMR1
2e vaccinaties 2 mnd na 1e : DKTP(-Hib)-HepB2 + MenACWY
3e vaccinaties 6 mnd na 2e : DKTP(-Hib)-HepB3

DKTP(-Hib)-HepB: 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 DTP-booster-
vaccinatie bij 9 jaar.
Hib: hoeft niet na 2e verjaardag gegeven te worden, maar 
wordt als onderdeel van Vaxelis toegediend.
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 en tiener-MenACWY: worden in principe tijdens 
groepsvaccinaties toegediend.

Voor 1e verjaardag 
begonnen

Zie schema 1a, 1b of 2 + onderstaande opmerkingen

Tussen 1e en 2e 
verjaardag begonnen

Zie schema 3 + onderstaande opmerkingen

Opmerkingen
Hib: hoeft niet na 2e verjaardag gegeven te worden, maar 
wordt als onderdeel van Vaxelis toegediend.
Pneu: vervalt na 2e verjaardag.
BMR1: zo snel mogelijk plannen, indien nog niet toegediend.
DKTP(-Hib)-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 DTP-booster-
vaccinatie 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 en tiener-MenACWY: worden in principe tijdens 
groepsvaccinaties toegediend.
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