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Inleiding
U heeft van de Spoedeisende hulp (SEH) - verpleegkundige een 
tetanusinjectie gekregen. In deze folder leest u meer informatie over 
tetanus.
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Wat is tetanus?
Tetanus, ook wel bekend als kaakklem of wondkramp, wordt veroorzaakt 
door een bacterie, Clostridium tetani. Zodra die bacterie, die bijvoorbeeld in 
straatvuil zit, in een open wond(je) komt, kan iemand een tetanusinfectie 
oplopen. Ook door een dierenbeet kan iemand de ziekte krijgen. 
De incubatietijd (tijd tussen besmetting en eerste klachten van de ziekte) is 
2 tot 21 dagen. Mensen kunnen elkaar niet met tetanus besmetten.

Wat zijn de ziekteverschijnselen?
De ziekte begint meestal met niet specifieke klachten, zoals hoofdpijn en 
spierstijfheid in de kaken. Vervolgens breidt de ziekte zich uit naar de 
overige spieren. Wanneer geen onmiddellijke behandeling volgt, loopt de 
patiënt een zeer groot risico en kan hij komen te overlijden als gevolg van 
verlammingen aan de ademhalingsspieren.

Waarom moet u zich laten inenten tegen tetanus?
Elke Nederlander wordt via D(K)TP-vaccinaties beschermd tegen tetanus 
(tenzij daar op basis van eigen keuze vanaf is gezien), maar niet levenslang.
De laatste vaccinatie wordt gegeven op 9-jarige leeftijd. Bij elke mogelijke 
besmetting moet daarom overwogen worden of er een vaccinatie nodig is.

De bescherming kan weer op peil gebracht worden door toediening van:
O   Antistoffen (tetanus-immunoglobuline). De antistoffen geven u een 

directe bescherming
 en/of:
O   een vaccin (tetanustoxoïd). Met het vaccin wordt uw lichaam 

gestimuleerd om zelf de antistoffen tegen tetanus te maken.
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Uw tetanusvaccinatie.
Het is belangrijk dat u dit schema bewaart zodat u bij een volgend bezoek 
aan een arts kunt vertellen of u nog voldoende beschermd bent tegen 
tetanus.

De aangekruiste situatie is op u van toepassing:
O  U bent volledig gevaccineerd tegen tetanus, maar de laatste  

D(K)TP-injectie of injectie met vaccin (tetanustoxoïd) heeft langer dan 
tien jaar geleden plaatsgevonden.

  Om weer voldoende antistoffen op te bouwen krijgt u éénmalig een 
injectie met vaccin (tetanustoxoïd).

 Datum injectie (tetanustoxoïd):

  ...............................................................................................................................................

O  U bent volledig gevaccineerd tegen tetanus, maar:
 U bent man en geboren vóór 1936
 of
 U bent vrouw en geboren vóór 1950
  U krijgt éénmalig een injectie met antistoffen tetanusimmunoglobuline) 

en éénmalig een injectie met vaccin (tetanustoxoïd).
 Datum injecties (tetanusimmunoglobuline en tetanustoxoïd):

  ...............................................................................................................................................

O   U heeft in het verleden niet alle D(K)TP-injectie gekregen of het is niet 
bekend of u alle injecties gehad heeft. Advies is volledige vaccinatie;

 of
O   U bent nooit gevaccineerd. U krijgt een injectie met antistoffen 

(tetanusimmunoglobuline) en een injectie met vaccin (tetanustoxoïd). 
Om te zorgen dat het lichaam voldoende antistoffen aanmaakt, zijn nog 
twee injecties met vaccin (tetanustoxoid) nodig, namelijk ongeveer één 
maand en zeven maanden na de eerste injectie;

 of
O  U bent volledig gevaccineerd tegen tetanus, maar u bent HIV positief of  

immuno-incompetent;
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De eerste twee injecties krijgt u op de Spoedeisende Hulp van het Ikazia 
Ziekenhuis. De laatste twee injecties worden door uw huisarts gegeven.  
U krijgt hiervoor een recept mee, waarop de twee ampullen tetanus-toxoïd 
zijn voorgeschreven. De ampullen dient u in de koelkast te bewaren.

Vaccinatieschema
Tetanus-immunoglobuline + tetanusvaccin (1e)

datum:  ......................................................................................................................................

Tetanus vaccin (2e) na ongeveer één maand

datum:  ......................................................................................................................................

Tetanus vaccin (3e) na ongeveer zes maanden na de tweede injectie

datum:  ......................................................................................................................................

Het is belangrijk dat u het voorgeschreven vaccinatieschema  
(zie hierboven) helemaal afmaakt, omdat anders geen optimale 
bescherming tegen tetanus ontstaat.
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Hoe lang is mijn vaccinatie geldig?
De vaccinatie beschermt u voor een periode van tien jaar.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?
Mogelijke bijwerkingen van de vaccinatie zijn pijn en/of roodheid op de 
injectieplaats.
Verder kunt u huiduitslag, jeuk, koorts, gewrichtspijn of een algeheel gevoel 
van ziek zijn krijgen. Overgevoeligheidsreacties kunnen optreden.

Als de klachten na 24 uur niet verdwijnen kunt u contact opnemen met de 
huisarts.

Vragen
Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u contact 
opnemen met uw huisarts of met de afdeling Spoedeisende Hulp te 
bereiken op nummer 010 2975300.

www.ikazia.nl
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