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Tetanus

Alles wat je moet weten over
een tetanusinjectie
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Tetanus immunisatie/vaccinatie

Telkens je op de dienst spoedgevallen komt
met een wonde moeten wij je vragen of je
beschermd bent tegen tetanus.
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Mogelijkheden

• Je laatste vaccinatie is nog geen 8 jaar
geleden uitgevoerd. Je bent in orde, er moet
niets gebeuren.
• Je laatste vaccinatie is ouder dan 8 jaar
waardoor je te weinig antistoffen hebt. Deze
moeten geactiveerd worden door enkelvoudige toediening van het vaccin.
• Je bent nooit ingeënt geweest tegen tetanus. Dit betekent dat je drie injecties nodig
hebt om gevaccineerd te zijn. Wij geven je
de eerste injectie. De twee volgende moet
je, respectievelijk over één maand en één
jaar bij jouw huisarts laten plaatsen.
• Naast deze eerste injectie met het vaccin
krijg je eveneens een inspuiting met anti-tetanusserum = immunisatie. Dit serum is
geen vaccin; het beschermt je enkel tijdelijk
(in afwachting van de werking van het vaccin) tegen tetanus.
• In totaal krijg je in dit geval twee spuitjes,
één spuit met het vaccin en één spuit ter
immunisatie.
• Ook indien de wonde erg vuil is of indien
jouw vaccinatie ouder is dan 8 jaar, wordt
dit anti-tetanusserum gegeven.
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Wat doet het vaccin?

Dit medicijn is geen antibiotica. Het beschermt
je niet tegen wondinfectie.
Indien je eveneens antibiotica voorgeschreven
krijgt, moet je dit nemen tot de verpakking leeg
is.
Tijdens deze periode ontwikkelt jouw lichaam
antistoffen tegen de microbe die tetanus veroorzaakt.
Het behoedt je tegen een spierziekte die ‘tetanus’ of de ‘klem’ genoemd wordt.
Deze ziekte ontstaat meestal vanuit een bevuilde wonde of wondje.
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Aandachtspunten

De injectie van dit vaccin kan plaatselijk roodheid geven en pijn rond de injectieplaats. Ook
komt spierstijfheid voor in het lidmaat waarin
geïnjecteerd werd (dit kan een aantal dagen
aanslepen).
Zeer zeldzaam treedt er een algemene reactie
op met koorts, jeuk en pijn in het lidmaat.
Raadpleeg jouw huisarts indien je hiervan
teveel last ondervindt.
Nog zeldzamer is een aantasting van de zenuwbanen: tintelingen, naaldprikken en gevoelloosheid van het lidmaat waarin het vaccin
werd ingespoten, zijn dan de tekens. In dit
geval moet je je huisarts raadplegen.
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Algemene informatie

• Ben je gevoelig aan bepaalde medicijnen
dan moet je dit meedelen.
• Een tetanus vaccinatie of immunisatie heeft
geen invloed op jouw activiteiten. Je mag
autorijden en matig alcohol gebruiken.
• Zwangerschap is geen beletsel maar we
raden je aan dit toch mee te delen aan je
behandelende geneesheer.
Indien je nog vragen hebt, stel ze. Deze beperkte informatie geeft enkel de belangrijkste
punten weer.

Vragen?
Contacteer in eerste instantie
je huisarts. Indien de huisarts je
doorverwijst of niet bereikbaar is,
kan je contact opnemen met:

Diestersteenweg 100 • 3800 Sint-Truiden
t 011 69 91 11 • f 011 69 91 10
info@stzh.be • www.sint-trudo.be
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dienst spoedgevallen:
011 69 93 33

