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Tetanusvaccinatie
In deze folder vindt u informatie over de tetanusvaccinatie. Deze vaccinatie beschermt 
u tegen tetanus. In deze folder wordt uitgelegd wat tetanus is, wanneer u ertegen 
beschermd bent, of wanneer u een inenting moet ontvangen.

Wat is tetanus?
Tetanus is een infectie die wordt veroorzaakt door een bacterie. Deze bacterie komt 
overal ter wereld voor en is onder andere te vinden in aarde, straatvuil of mest. Als u een 
verwonding oploopt bestaat de kans dat u wordt besmet met deze bacterie. U kunt hier 
ernstig ziek van worden. In het algemeen duurt het 3 tot 21 dagen voordat de ziekte 
verschijnselen merkbaar worden. Meestal begint dit met pijnlijke spierkrampen. Om dit 
te voorkomen kan een vaccinatie tegen tetanus noodzakelijk zijn.

Wanneer is een inenting tegen tetanus 
noodzakelijk?
U heeft kans op een tetanus besmetting als de bacterie via een wond uw lichaam in kan 
komen. 
Is het minder dan 10 jaar geleden dat u bent ingeënt tegen tetanus? Dan bent u 
voldoende beschermd en is een vaccinatie niet nodig.
Bent u in de afgelopen 10 jaar naar het buitenland geweest en bent u daarvoor ingeënt 
tegen DTP? Dan bent u voldoende beschermd.
Is het langer dan 10 jaar geleden of heeft u nog nooit een injectie tegen tetanus gehad? 
Dan is het van belang dat u nu wordt gevaccineerd.
Het vaccin wordt toegediend via een injectie. Deze injecties krijgt u in de bovenarm, 
bovenbeen of bil.

Bijwerkingen
Na de injectie kunt u last krijgen van:
• Een pijnlijke gevoelige plek op de plaats van de injectie. Dit is een normale, tijdelijke 

reactie.
• Een rode zwelling op de plaats van de injectie. Dit is een normale, tijdelijke reactie.
• Een algemeen gevoel van ziek zijn en koorts. Dit is van voorbijgaande aard. U kunt 

hier paracetamol tegen nemen.
Bij langdurig aanhouden van een van de bovenstaande klachten kunt u contact opnemen 
met uw huisarts.
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Laatste vaccinatie
Het is verstandig de datum van uw laatste vaccinatie zelf ergens te noteren zodat u weet 
of u bij een eventuele verwonding in de toekomst opnieuw ingeënt moet worden. Het 
ziekenhuis houdt deze registratie namelijk niet bij.
Bewaar hiervoor bijvoorbeeld deze folder bij uw zorgverzekeringspapieren.

Wanneer vaccinatie nodig?

Laatste vaccinatie Vaccinatie nu?

Korter dan 10 jaar geleden Vaccinatie nu niet nodig.

Langer dan tien jaar geleden Nu 1 inenting nodig.

Nog nooit tegen tetanus ingeënt U krijgt nu twee tetanus injecties.
Daarna moet u twee herhalingsinjecties krijgen. 
U krijgt op de Spoedeisende Hulp een recept 
mee voor twee ampullen tetanusvaccin. Deze 
kunt u ophalen bij de apotheek en thuis bewaren 
in de koelkast. 
Hieronder vindt u de data waarop u voor de 
herhalingsinjectie naar uw huisarts moet. 
U neemt dan de ampul mee naar de huisarts.

Tetanus vaccinatiedatum Waar krijgt u de injectie?

………… - ………… - 20…… in ziekenhuis

………… - ………… - 20…… bij huisarts herhalingsvaccinatie

………… - ………… - 20…… bij huisarts herhalingsvaccinatie

Vragen?
Heeft u nog vragen over uw tetanusinjectie? Dan kunt u terecht bij uw huisarts.
Heeft u herhalingsinjecties nodig? Dan maakt u hiervoor zelf een afspraak bij de 
doktersassistent van uw huisarts.

Bron: Deze brochure is deels gebaseerd op tekst uit de brochure ‘Tetanusvaccinatie’ van het Catharina ziekenhuis te 

Eindhoven, 2009 en tekst van het Nederlands Vaccin Instituut (internet, 2010).


