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Beste patiënt,

Deze brochure geeft u 
meer informatie over de 
tetanusvaccinatie en tracht op 
een aantal veel gestelde vragen 
antwoord te geven.

Mocht u na het lezen van deze 
brochure nog vragen hebben, 
aarzel dan niet om ze te stellen. 
Uw behandelende arts en/of de 
verpleegkundigen zijn steeds 
bereid om op al uw vragen te 
antwoorden.

INHOUDSTAFEL

1.  Vaccinatie voor tetanus
1.1  Aandachtspunten bij vaccinatie
1.2  Algemene informatie
1.3  Contact
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01 VACCINATIE 
VOOR TETANUS

Tetanus = wondklem
U kreeg vandaag een

 Basisvaccinatie:
• de eerste inspuiting op Spoed
• de tweede inspuiting na 4 we-

ken bij uw huisarts
• de derde inspuiting na 1 jaar 

bij uw huisarts

 Rappelvaccinatie:
• 1 inspuiting op Spoed (als uw 

basis vaccinatie in orde was)

1.1 Aandachtspunten bij 
vaccinatie
• De injectie van dit vaccin kan 

plaatselijk roodheid en pijn 
veroorzaken rond de injectie-
plaats. Ook komt spierstijfheid 
voor in het lidmaat waarin ge-
injecteerd werd. Dit kan enkele 
dagen aanslepen.

• Een algemene reactie van 
koorts, jeuk en pijn in het 
lidmaat is zeldzaam. Indien die 
klachten zich wel voordoen, 
raadpleeg dan uw huisarts.

• Nog zeldzamer is een aantas-
ting van de zenuwbanen. Te-
kens hiervan zijn: tintelingen, 
naaldprikken en gevoelloosheid 

van het lidmaat. In dit geval 
dient u uw huisarts te raadple-
gen.

1.2 Algemene informatie
• Als u gevoelig bent aan be-

paalde medicijnen dan dient u 
dit te melden.

• Tetanusvaccinatie of immuni-
satie 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 aan uw behandelende 
arts.

1.3 Contact
Indien u vragen hebt of ongerust 
bent, kan u ons altijd contacteren. 
Spoedgevallen ZOL, campus ZMK: 
T 089/50 60 00
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