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Vaccin in het kort voor het DKT-vaccin (22 wekenprik) 

Waarvoor is dit vaccin? 
Als u zwanger bent, kunt u de  
22 wekenprik krijgen. Dit vaccin zorgt 
ervoor dat uw baby vanaf de geboorte 
beschermd is tegen kinkhoest. U bent  
na deze vaccinatie zelf ook een tijdje 
beschermd tegen kinkhoest.

Kinkhoest is een ontsteking van de neus, 
keel en longen. Klachten zijn onder 
andere veel hoesten en moeite hebben 
met ademen. 

Dit vaccin beschermt u ook tegen 
bacteriën die de ziektes difterie en 
tetanus veroorzaken.
• Difterie. Dit is een ernstige 

ontsteking van de keel, het hart, de 
nieren of zenuwen. Klachten zijn 
onder andere keelpijn en moeite 
hebben met ademen.

• Tetanus. Dit kan zorgen voor erge, 
pijnlijke kramp in de spieren en 
moeite met slikken en ademen.

De ziektes kinkhoest, difterie en tetanus 
zijn ernstig en kunnen soms dodelijk zijn.

Hoe werkt dit vaccin? 
Na de vaccinatie herkent  
uw lichaam de bacterie die 
kinkhoest veroorzaakt.  
Uw lichaam maakt antistoffen 
aan die deze bacterie dood 
kunnen maken. Deze 
antistoffen komen via uw 
navelstreng bij uw baby. 

Komt uw baby na de geboorte 
in contact met de bacterie die 
kinkhoest veroorzaakt?  
Dan kunnen de antistoffen die 
u aan uw baby heeft gegeven 
de bacterie snel dood maken. 
Hierdoor wordt uw baby niet 
ziek of veel minder ziek. 
 
Na de vaccinatie herkent uw 
lichaam ook de bacteriën die 
de ziektes difterie en tetanus 
veroorzaken.

Wanneer krijg ik dit vaccin? 
U krijgt dit vaccin 1 keer per 
zwangerschap. U kunt de prik 
vanaf 22 weken zwangerschap 
tot aan het eind van uw 
zwangerschap krijgen.  
 
Het RIVM adviseert dat u de 
prik zo vroeg mogelijk haalt.  
De kans is dan groter dat uw 
baby goed beschermd is tegen 
kinkhoest. Als u weer zwanger 
wordt, heeft u een nieuwe  
22 wekenprik nodig. 

U krijgt de prik in uw 
bovenarm.  

Deze vaccinatie is onderdeel van het 
Rijksvaccinatieprogramma. Dit is een 
programma van de overheid om mensen te 
beschermen tegen besmettelijke ziektes. 

De vaccinaties die onderdeel zijn van het 
Rijksvaccinatieprogramma zijn gratis.

Let op!
U mag autorijden als u dit 
vaccin heeft gehad. Rijd geen 
auto als u last heeft van 
bijwerkingen zoals moe zijn.

Bent u zwanger? U kunt dit 
vaccin veilig krijgen als u 
zwanger bent.

Wat moet ik doen als ik de 
vaccinatie niet heb gehad?      

Heeft u de afspraak voor de 
vaccinatie gemist? Maak zo 
snel mogelijk een nieuwe 
afspraak. Het is belangrijk dat 
u dit vaccin krijgt. Zo is uw 
baby vanaf de geboorte goed 
beschermd.

Belangrijkste waarschuwingen
Heeft u koorts voordat u de 
vaccinatie krijgt? U kan dan 
nog zieker worden.  
 
Advies RIVM: Maak een nieuwe 
afspraak voor de vaccinatie als 
u meer dan 38,5 graden koorts 
heeft. 

Vraag aan uw arts of u dit vaccin mag 
krijgen als u eerder een allergische 
reactie heeft gehad op een vaccin. 

Belangrijkste bijwerkingen 
Net zoals bij andere vaccins kunt u last 
krijgen van bijwerkingen. Ongeveer 1 op 
de 10 personen krijgt last van:
• Pijn, rood of dikker worden van de 

huid op de plek van de prik. 
• Moe of slaperig zijn. 
• Een ziek gevoel hebben. 
• Hoofdpijn.

Alle genoemde bijwerkingen duren 
meestal 1 of 2 dagen. 

Meer weten?
Heeft u vragen of twijfels over vaccineren? 
Bespreek deze dan met de jeugdarts, uw 
verloskundige, arts of apotheker.  
 
Kijk voor de officiële bijsluiter op  
geneesmiddeleninformatiebank.nl.  
Of kijk voor meer informatie op  
apotheek.nl, thuisarts.nl of  
rijksvaccinatieprogramma.nl. 
Wilt u een bijwerking melden of hier 
meer over weten? Dit kan op lareb.nl.
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https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111%3A3%3A%3ASEARCH%3ANO%3A%3AP0_DOMAIN%2CP0_LANG%2CP3_RVG1%3AH%2CNL%2C35121
https://www.apotheek.nl/medicijnen/dkt-vaccin
https://www.thuisarts.nl/
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/
https://lareb.nl/

