
Vaccineren op m
aat 

voor volw
assenen en 

ouderen

Pneum
okokken

N
aast jonge kinderen lopen ook m

ensen van 60 
jaar en ouder en m

ensen m
et een verm

inderde 
afw

eer extra risico om
 ernstig ziek te w

orden 
door pneum

okokken. In 2020 is de overheid 
gestart m

et het aanbieden van de gratis 
pneum

okokkenvaccinatie aan ouderen van 60 tot 
80 jaar. Vanw

ege een beperkte beschikbaarheid 
van het vaccin is gestart m

et deze doelgroep. 
D

it w
ordt dit geleidelijk uitgebreid. W

anneer u 
niet in aanm

erking kom
t voor vaccinatie via dit 

program
m

a kunt u er zelf voor kiezen om
 u toch te 

laten vaccineren. 

G
ordelroos

G
ordelroos is een pijnlijke ontsteking van de huid 

w
aarbij  blaasjes ontstaan. G

ordelroos w
ordt 

veroorzaakt door hetzelfde virus dat w
aterpokken 

veroorzaakt, het Varicella Zoster virus. In N
ederland 

krijgen bijna alle kinderen dit virus. D
aarna 

blijft het virus zonder dat w
e het m

erken in het 
lichaam

 aanw
ezig. M

et nam
e bij ouderen en 

m
ensen m

et een verm
inderde afw

eer kan het 
virus opnieuw

 actief w
orden. D

an kan gordelroos 
ontstaan. G

ordelroos is m
eestal niet gevaarlijk, 

m
aar kan zorgen voor langdurige pijnklachten die 

aanw
ezig blijven nadat de blaasjes zijn genezen. 

Een vaccinatie verkleint de kans op het krijgen van 
gordelroos sterk.

Infl uenza (griep)
Alle m

ensen van 60 jaar en ouder, m
ensen jonger 

dan 60 m
et bepaalde chronische aandoeningen en 

m
ensen w

erkzaam
 in de gezondheidszorg krijgen 

jaarlijks gratis de infl uenzavaccinatie aangeboden. 
W

anneer u niet voor deze gratis vaccinatie in 
aanm

erking kom
t kunt u zich via Ease toch tegen 

het griepvirus laten vaccineren. H
ierm

ee verlaagt u 
de kans dat u zelf ziek w

ordt én de kans dat u het 
griepvirus doorgeeft aan anderen.

Kinkhoest
H

et vaccineren van volw
assenen tegen kinkhoest 

w
ordt vooral gebruikt om

 jonge kinderen in hun 
directe om

geving te bescherm
en tegen deze 

infectie. Bij volw
assenen is het e! ect van de 

kinkhoestvaccinatie die zij zelf als kind kregen vaak 
uitgew

erkt. Volw
assenen w

orden m
eestal niet erg 

ziek door kinkhoest, m
aar kunnen de infectie w

el 
doorgeven aan bijvoorbeeld hun eigen kinderen of 
kleinkinderen. Vooral pasgeboren kinderen, die hun 
eerste vaccinatie tegen kinkhoest nog niet hebben 
gehad, kunnen w

el erg ziek w
orden van kinkhoest. 

O
m

dat er in N
ederland geen los kinkhoestvaccin 

beschikbaar is w
ordt het com

binatievaccin m
et 

kinkhoest, difterie en tetanus gebruikt.
W

ilt u m
eer w

eten over deze vaccinaties of over de 
prijzen van consulten en vaccinaties? 
Kijk dan op onze w

ebsite:  w
w

w
.ease-travelclinic.nl

W
ilt u zich aanvullend laten vaccineren of w

ilt u 
eerst m

eer inform
atie over deze vaccinaties krijgen 

van de verpleegkundige tijdens een consult?
M

aak dan een afspraak op een van onze locaties via 
ons telefoonnum

m
er: 088-0049149



In N
ederland w

orden veel vaccinaties 
gratis aangeboden door de overheid via het 
Rijksvaccinatieprogram

m
a (RVP). D

eze vaccinaties 
bescherm

en tegen een breed scala aan 
infectieziekten. Bij de m

eeste m
ensen is bekend 

dat het belangrijk is om
 aanvullende vaccinaties 

te halen voor een reis naar het buitenland. M
aar 

ook in N
ederland kunnen volw

assenen en ouderen 
ziek w

orden van infecties w
aartegen w

e ons 
kunnen bescherm

en door vaccinaties die niet via 
het RVP w

orden verstrekt.  D
aarnaast kan het zijn 

dat u vanw
ege uw

 leeftijd net buiten de doelgroep 
van bepaalde vaccinaties van het RVP valt, zoals 
bijvoorbeeld bij de pneum

okokkenvaccinatie 
voor ouderen. D

eze vaccinaties zijn w
el via 

vaccinatiecentra, zoals Ease Travel Clinic &
 

H
ealth Support B.V. beschikbaar. D

eze m
anier van 

aanvullend vaccineren noem
en w

e vaccineren op 
m

aat.

Alle vaccins die in N
ederland kunnen w

orden 
aangeboden zijn uitgebreid onderzocht op w

erking 
en veiligheid, ook als ze niet door de overheid 
w

orden aangeboden. D
eze vaccins m

oet u w
el zelf 

betalen. H
ieronder kunt u lezen w

elke vaccins er 
beschikbaar zijn voor volw

assenen en ouderen.

Ease Travel Clinic &
 H

ealth Support B.V. is een 
gespecialiseerde vaccinatiekliniek. W

ij zijn 
professionals op het gebied van reizigersadvisering, 
reisvaccinaties, bedrijfsvaccinaties in het kader van 
het sociaal beleid infectieziekten en het vaccineren 
op m

aat voor specifi eke doelgroepen. O
nze 

verpleegkundigen geven je een persoonlijk advies 
en de benodigde inentingen op basis van jouw

 
persoonlijke situatie en gezondheid. Je kunt terecht 
bij één van onze vier vestigingen in Lim

burg. Ease 
heeft een sam

enw
erkingsverband m

et G
G

D
 

Zuid-Lim
burg en M

U
M

C+ M
aastricht.

W
at is vaccineren op m

aat?
O

ver EASE

H
epatitis A

H
et hepatitis A virus kan een acute leverontsteking 

m
et geelzucht veroorzaken. Bij kinderen verloopt 

de infectie m
eestal m

ild, m
aar de ernst van de 

ziekte neem
t toe m

et de leeftijd. In N
ederland is 

het risico om
 hepatitis A op te lopen niet zo groot, 

m
aar voor veel reizen w

ordt het hepatitis A vaccin 
w

el sterk aanbevolen. Er bestaat een los hepatitis 
A vaccin en een com

binatievaccin tegen hepatitis A 
en B. W

anneer u zich ook w
il laten vaccineren tegen 

hepatitis B kunt u kiezen voor dit com
binatievaccin.

H
epatitis B

H
et hepatitis B virus is overdraagbaar via bloed en 

seksueel contact. H
et kan een acute leverontsteking 

veroorzaken, en bij een deel van de m
ensen blijft 

er daarna een chronische ontsteking aanw
ezig. 

D
eze chronische ontsteking kan uiteindelijk zorgen 

voor levercirrose en een verhoogde kans geven op 
leverkanker.
In 2011 is de vaccinatie tegen het hepatitis B virus 
voor alle kinderen toegevoegd aan het RVP. Veel 
volw

assenen zijn echter niet gevaccineerd. W
anneer 

u zich ook tegen hepatitis A w
ilt bescherm

en is het 
m

ogelijk om
 te kiezen voor het com

binatievaccin 
tegen hepatitis A en B. 

Vaccinaties voor volw
assenen 

en ouderen

H
um

aan papillom
a virus (H

PV)
Er bestaan veel verschillende typen H

PV. M
et nam

e 
H

PV type 16 en 18 zijn gevaarlijk en kunnen op 
langere term

ijn baarm
oederhalskanker, m

aar ook 
anuskanker, peniskanker en keelkanker veroorzaken. 
Andere H

PV-typen geven m
inder risico op kanker 

en veroorzaken m
et nam

e genitale w
ratten. 

Sinds 2008 w
orden m

eisjes en sinds 2021 ook 
jongens via het RVP gevaccineerd tegen H

PV. Er 
w

ordt hierbij gebruik gem
aakt van een vaccin dat 

alleen tegen type 16 en 18 bescherm
t. Bij EASE zijn 

vaccins beschikbaar die bescherm
en tegen 4 of 9 

verschillende H
PV types, w

aaronder ook type 16 en 
18.

M
eningokokken ACW

135Y
M

eningokokken zijn bacteriën die een 
hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging kunnen 
veroorzaken. Vooral jonge kinderen zijn kw

etsbaar, 
m

aar ook volw
assenen kunnen ernstig ziek w

orden 
van een m

eningokokkeninfectie. Kinderen w
orden 

in N
ederland sinds 2002 gevaccineerd tegen 

m
eningokokken. Tot 2018 w

erd in het RVP gebruik 
gem

aakt van een vaccin dat alleen bescherm
t tegen 

m
eningokokken type C. In 2018 is m

en  overgegaan 
op een vaccin dat bescherm

t tegen typen A, C, 
W

135 en Y. Veel volw
assenen zijn helem

aal niet 
bescherm

d tegen m
eningokokken of zijn als kind 

alleen gevaccineerd tegen type C. Voor volw
assenen 

die zich tegen m
eningokokken w

illen bescherm
en 

is het vaccin tegen typen A, C, W
135 en Y bij Ease 

beschikbaar.


