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Tetanusvaccinatie 

 
Op de Spoedeisende Hulp is vastgesteld dat 

u een (kleine) open wond heeft. In deze 

folder krijgt u informatie over de werkwijze 

rondom tetanusvaccinaties.  

Wat is tetanus? 

Tetanus is een ernstige ziekte gekenmerkt 

door hevige spierkrampen. Deze ziekte wordt 

veroorzaakt door de tetanusbacterie  

(clostiridium tetani). Deze bacterie is 

aanwezig in het darmstelsel van veel dieren 

en in straatvuil. Besmetting met deze bacterie 

kan plaatsvinden wanneer een (kleine) open 

wond in aanraking komt met aarde, straatvuil 

of mest. 

Na besmetting met de tetanusbacterie duurt 

het gemiddeld 10 dagen voordat de ziekte 

zich openbaart.  

Waarom inenten tegen tetanus? 

Mensen zijn van nature niet tegen tetanus 

beschermd, waardoor mensen een 

vaccinatie nodig hebben. Deze vaccinatie 

(DKTP-prik) wordt gegeven in het 

Rijksvaccinatieschema . De personen die dit 

vaccinatieschema hebben doorlopen zijn tot 

hun 19e levensjaar beschermd tegen tetanus. 

Wanneer tetanusvaccinatie?  

U heeft het Rijksvaccinatieschema doorlopen, 

maar u bent langer dan 10 jaar geleden 

gevaccineerd tegen tetanus: 

U bent onvoldoende beschermd tegen 

tetanus. U krijgt daarom het volgende vaccin 

toegediend: 

• Een injectie met tetanusvaccin. Uw 

lichaam maakt door deze vaccinatie zelf 

antistoffen tegen tetanus. 

Datum vaccinatie:__________ 

Wij raden u aan voor een blijvende 

bescherming binnen 10 jaar een 

herhalingsinjectie te vragen bij uw huisarts. 

U  bent nooit gevaccineerd tegen tetanus of 

het is u niet bekend: 

U bent niet beschermd tegen tetanus. U krijgt 

daarom de volgende vaccins toegediend: 

• Een injectie met tetanusvaccin. Uw 

lichaam maakt door deze vaccinatie zelf 

antistoffen tegen tetanus. 

• Een injectie met antistoffen 

(immunoglobulinen). Deze injectie 

beschermd u direct tegen tetanus. 

Voor een goede bescherming is het 

noodzakelijk het tetanusvaccin nog 

tweemaal te herhalen.  

Hiervoor krijgt u een recept mee naar huis, 

zodat u de vaccinatie bij de huisarts kunt 

halen.  

Noteer hier de data waarop u de injectie 

moet krijgen.  

1e vaccinatie: direct na de verwonding 

2e vaccinatie: 1 maand na de verwonding 

3e vaccinatie: 7 maanden na de verwonding 

 Datum 

1e vaccinatie  

+ injectie met 

antistoffen  

 

2e vaccinatie  

3e vaccinatie  

 

 



Bijwerkingen 

Na de injectie kunt u last krijgen van een 

pijnlijke gevoelige of rode plek op de plaats 

van de injectie. Dit is een normale tijdelijke 

reactie. U kunt ook wat 

temperatuursverhoging krijgen. Hiertegen 

kunt u een paracetamol innemen.  

Bij langdurig aanhouden van deze klachten, 

kunt u contact opnemen met de huisarts. 

Meer informatie 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 

terecht op onze website: www.ghz.nl.  

U kunt ook bellen naar het algemene 

informatienummer: (0182) 505050. 
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