PATIËNTEN
INFORMATIE

Tetanusvaccinatie
Deze folder geeft u informatie over de tetanusvaccinatie. Wij adviseren u
deze informatie zorgvuldig te lezen.
Algemeen
Door de verwonding die u heeft opgelopen, is het mogelijk dat een
infectie door bijvoorbeeld straatvuil is ontstaan. Ongeacht de ernst van
de verwonding moet men altijd bedacht zijn op het ontstaan van tetanus
(verlamming met krampen) doordat tetanusbacteriën in het lichaam zijn
gekomen.
Bij tetanus begint de verlamming vaak in de nek- en kaakspieren en breidt
zich vandaar verder uit. Wanneer er geen onmiddellijke behandeling
plaatsvindt, loopt de patiënt een zeer groot risico en is het zelfs
mogelijk dat deze komt te overlijden door verlamming van
de ademhalingsspieren.
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Daarom is het noodzakelijk dat u een tetanusvaccinatie krijgt. Het is van
groot belang dat u alle injecties toegediend krijgt en het voorgeschreven
vaccinatieschema helemaal afmaakt, omdat de vaccinatie anders niet
voldoende werkzaam is en geen optimale bescherming tegen tetanus
ontstaat.
De werkzaamheid van het vaccin is ongeveer 10 jaar. Indien het langer
dan 10 jaar geleden is dat u bent gevaccineerd krijgt u een eenmalige
herhalingsinjectie. Wanneer u nog nooit bent ingeënt moet u volledig
gevaccineerd worden.
De volledige vaccinatie bestaat uit:
−− Een injectie tetanusimmunoglobuline en een injectie tetanusvaccin.
Deze injecties zijn reeds toegediend op ����������������������������������������������
−− Een vervolginjectie 4 weken na de eerste vaccinatie.
Datum ������������������������������������������������������������������������������������������������������
−− Een vervolginjectie 7 maanden na de eerste vaccinatie.
Datum ������������������������������������������������������������������������������������������������������
U krijgt een recept mee waarmee u de vervolginjecties bij uw apotheek kunt
halen. De vervolginjecties worden, na het maken van een afspraak, bij uw
huisarts toegediend.
Complicaties
Eventuele bijwerkingen van de injecties kunnen zijn:
−− Pijn rond de injectieplaats.
−− Soms ontstaat huiduitslag en/of koorts.
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Tot slot
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, stelt u deze
dan aan uw huisarts. Als een vreemde reactie optreedt, neem dan contact
op met uw huisarts.

