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Vaccinatie tegen meningokok type W 

 

Sinds 2015 is er een toename van mensen die ziek worden van meningokokken W. Daarom start het 

RIVM met een vaccinatie voor peuters en jongeren die beschermt tegen de typen A, C, W en Y.  

Vanaf 1 oktober 2018 krijgen jongeren die tussen 1 mei en 31 december 14 jaar worden een 

uitnodiging voor meningokokken ACWY-vaccinatie. In 2019 volgen alle jongeren tussen de 14 en 18 

jaar. Tevens is het vaccin tegen meningokokken ACWY sinds 1 mei 2018 in het 

Rijksvaccinatieprogramma opgenomen voor kinderen van 14 maanden. 

 

Er zijn geen aanwijzingen dat kinderen met kanker een hoger risico hebben op een 

meningokokkeninfectie infectie dan leeftijdsgenoten. 

 

Advies voor kinderen met kanker in leeftijd van 14-18 jaar 

- Kinderen tijdens behandeling: het beschermend effect van het Men ACWY vaccin voor 

patiënten met een verminderde afweer zal niet optimaal zijn. Aangezien het een dood vaccin 

is kan het toedienen van het vaccin in ieder geval geen kwaad. Als ouders en patiënt een 

vaccinatie willen, bestaat daartegen dan ook geen bezwaar. Wel wordt geadviseerd de 

vaccinatie 6 maanden na stop van de behandeling te herhalen op een optimale bescherming 

te verkrijgen. Voor bepaalde patiëntengroepen met sterk verminderde afweer, bijvoorbeeld 

kort na stamceltransplantatie zal het vaccin niet zinvol zijn. . Uw arts kan u hier zo nodig over 

adviseren 

- Kinderen vanaf 6 maanden na beëindiging van de behandeling: Het vaccineren tegen Men 

ACWY wordt aanbevolen. 

 

Advies voor kinderen met kanker jonger dan 14 jaar of ouder dan 18 jaar 

Er zijn geen aanwijzingen dat deze patiënten een hoger risico hebben voor een 

meningokokkeninfectie dan leeftijdsgenoten. Voor vaccinatie van deze groep patiënten gelden 

daarom geen andere adviezen en wordt vaccinatie buiten het Rijksvaccinatie schema om niet 

geadviseerd. Uitgezonderd bijvoorbeeld kinderen na bestraling van de milt, waar een gescheiden 

protocol voor is (RIVM). Uw arts kan u hier zo nodig over adviseren.  

 


