Bijwerkingen vaccinaties
DTP en BMR
Vaccinaties tegen difterie, tetanus, polio en bof, mazelen, rodehond
• De BMR-vaccinatie is wat pijnlijker dan de DTP-vaccinatie, maar na enkele minuten is
de pijn verdwenen. In het algemeen hebben kinderen weinig last van de vaccinaties.
• Het kan zijn dat kinderen later op de dag last krijgen van de plekken waar de
vaccinaties zijn gegeven. Deze kunnen dan rood en warm worden en wat opzwellen.
Dit is een teken dat het lichaam gaat reageren op de vaccinaties. Het is geen teken
van een infectie. Een nat verband erop leggen kan helpen. Na enkele dagen wordt de
zwelling minder.
• Een klein aantal kinderen vertoont een late reactie tussen de tweede en vijftiende dag
na de vaccinatie. Zij kunnen dan wat hangerig zijn en hebben een lichte verhoging.
Dit duurt meestal niet langer dan twee dagen.
• Soms krijgen de kinderen rode vlekjes op de huid, dit lijkt op een lichte vorm van
mazelen. Als uw kind zich niet ziek voelt en geen koorts heeft, kan het kind gewoon
naar school.
Let op!
Uw kind mag gewoon spelen, sporten, zwemmen etc. Houden de klachten aan
of heeft u vragen? Neem dan contact op met uw huisarts.

HPV
Vaccinatie tegen het humaan papillomavirus
• In het algemeen hebben meisjes weinig last van de HPV-vaccinatie.
• Meisjes kunnen last krijgen van hoofdpijn en/of verhoging. Dit duurt meestal
niet langer dan twee dagen.
• Het kan zijn dat meisjes kort na de vaccinatie wat pijn krijgen rond de plek waar
de vaccinatie is gegeven. Deze kan dan rood en warm worden en wat opzwellen.
Dit is een teken dat het lichaam gaat reageren op de vaccinatie. Het is geen
teken van een infectie. Veel bewegen met de armen helpt de gevoeligheid op de
plek waar de vaccinatie is gegeven voorkomen. Een nat verband erop leggen kan
helpen. Na enkele dagen wordt de zwelling minder.
• De meeste klachten zijn mild en gaan vanzelf weer weg.

Let op!
Uw kind mag gewoon spelen, sporten, zwemmen etc. Houden de klachten aan
of heeft u vragen? Neem dan contact op met uw huisarts.

