
 

 

Infofolder  
Tetanus immunisatie - vaccinatie 

 
Wanneer u op de spoedgevallendienst komt met een wonde of wondje moeten wij navragen of u 
beschermd bent tegen tetanus. 
 

1. Drie mogelijkheden 
• Uw laatste vaccinatie is nog geen tien jaar geleden uitgevoerd: 

u bent in orde, er moet niets gebeuren. 
• Uw laatste vaccinatie is ouder dan tien jaar: 

u hebt te weinig antistoffen, deze dienen geactiveerd met een enkele toediening van het vaccin. 
Indien de wonde bevuild is: ook immunisatie. 

• U bent nooit ingeënt geweest tegen tetanus: 
dit betekent dat u drie injecties nodig hebt om gevaccineerd te zijn. 
Wij geven u de eerste injectie. Voor de twee en de derde dient u, respectievelijk na één maand en na 
twee maanden, bij uw huisarts af te spreken. 
Naast deze eerste injectie met vaccin krijgt u tevens een inspuiting met anti-tetanos serum = 
immunisatie = één inspuiting. 
Dit serum is geen vaccin, het beschermt u enkel tijdelijk tot het vaccin actief is. 
In totaal krijgt u in dit geval twee spuitjes, een spuit immunisatie + een spuit vaccin. 

2. Wat doet het vaccin 
• Het behoedt je tegen een spierziekte die “Tetanus” genoemd wordt. Deze ziekte ontstaat meestal 

vanuit een bevuilde wonde of wondje. 
• Het tetanus vaccin wordt toegediend in drie injecties met een tussenpauze van vier weken tussen elke 

injectie. Tijdens deze periode ontwikkelt uw lichaam antistoffen tegen de microbe die tetanus 
veroorzaakt. 

• Dit medicijn is geen antibioticum. Het beschermt u niet tegen wondinfectie. 
• Indien men tevens antibiotica voorschrijft dan dienen deze genomen tot de verpakking leeg is. 

3. 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. 
• Raadpleeg uw huisarts indien u hiervan te veel last hebt. 

4. Algemene informatie 
• Bent u gevoelig aan bepaalde medicijnen dan dient u dit mede te delen. 
• Tetanus vaccinatie of immunisatie heeft geen invloed op uw activiteiten. U mag autorijden en matig 

alcohol gebruiken. 
• Zwangerschap is geen beletsel, toch is het raadzaam dit mede te delen ook indien u nog andere 

medicijnen moet nemen. 
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