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Inleiding 
 

U bent zojuist behandeld aan een verwonding. Door uw verwonding 

loopt u risico op een besmetting met tetanus. Daarom heeft u een 

tetanusinjectie gekregen. In deze folder leest u wat tetanus is en of 

u na vandaag nog extra injecties nodig heeft. 

 

 

Wat is tetanus? 
 

Tetanus is een infectieziekte die door de bacterie Clostridium tetani 

wordt veroorzaakt. Deze bacterie zit in de grond, in straatvuil en in 

uitwerpselen van dieren. Besmetting met tetanus kan ernstige 

gevolgen hebben. In het lichaam maakt deze bacterie een gifstof die 

verlammingen veroorzaakt. De ziekte begint meestal in de 

kaakspieren en breidt zich uit. Tetanus is moeilijk te behandelen en 

kan een dodelijke afloop hebben. 

 

 

Wanneer bent u voor het laatst 

ingeënt? 
 

Als kind bent u waarschijnlijk ingeënt. In Nederland worden kinderen 

namelijk standaard gevaccineerd tegen tetanus. Dit is de T van de 

DKTP-inenting. De laatste DKTP-inenting wordt gegeven als een 

kind negen jaar is. 

Verder is het mogelijk dat u (daarna) een injectie heeft gekregen 

omdat u naar het buitenland bent geweest. Voor sommige (verre) 

landen zijn bepaalde vaccinaties verplicht of sterk aanbevolen. 

 

 



 2 

Hoeveel tetanusinjecties heeft u 

nodig? 
 

Door uw verwonding loopt u risico op een besmetting met tetanus. 

Afhankelijk van uw situatie heeft u één of meer tetanusinjecties 

nodig om een besmetting te voorkomen. Dit hangt onder andere af 

van uw leeftijd, uw weerstand en uw laatste vaccinatie.  

 

 

Volwassenen 
 

 U heeft nog nooit een tetanusinjectie gekregen: 

u krijgt een injectie met antistoffen en een injectie met het 

tetanusvaccin. Over een maand en over een halfjaar heeft u nog 

een injectie nodig. Uw huisarts kan deze injecties geven. 

Hiervoor krijgt u een recept mee.  

 

 U heeft niet het volledige vaccinatietraject doorlopen: 

u krijgt alsnog alle injecties die u gemist heeft. Zo nodig heeft u 

over een maand en over een halfjaar nog een injectie nodig. Uw 

huisarts kan deze injecties geven. Hiervoor krijgt u een recept 

mee. 

 

 U heeft ooit een tetanusinjectie gekregen, maar u heeft 

hiervan geen bewijs meer: 

u krijgt een injectie met antistoffen. Afhankelijk van uw 

geboortedatum krijgt u ook een injectie met het tetanusvaccin. 

Dit geldt voor mannen die voor 01-01-1936 geboren zijn en 

vrouwen die voor 01-01-1950 geboren zijn. 
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 U heeft langer dan 10 jaar geleden een tetanusinjectie 

gekregen en u heeft een bewijs hiervan: 

u krijgt een injectie met het tetanusvaccin. 

 

 U heeft een verminderde weerstand door een specifieke 

aandoening (de arts zal dit met u bespreken): 

u krijgt een injectie met antistoffen en een injectie met het 

tetanusvaccin. Over een maand en over een halfjaar heeft u nog 

een injectie nodig. Uw huisarts kan deze injecties geven. 

Hiervoor krijgt u een recept mee.  

 

 

Kinderen  
 

Of uw kind een injectie nodig heeft is afhankelijk van leeftijd en 

aantal inentingen dat al gegeven is. 

 

 Kinderen van 0 tot 4 maanden: 

uw kind krijgt een injectie met antistoffen. Heeft u kind de vorige 

DKTP-vaccinatie langer dan 14 dagen geleden gekregen? Belt u 

dan uw consultatiebureau om de volgende DKTP-vaccinatie te 

vervroegen; bij voorkeur binnen 1 week. 

 

 Kinderen van 4 tot 11 maanden: 

uw kind krijgt geen injectie als hij de DKTP-vaccinaties bij 2, 3 

en 4 maanden heeft gekregen. Indien uw kind een vaccinatie 

gemist heeft, krijgt hij nu alsnog een injectie.  

 

 Kinderen vanaf 12 maanden: 

uw kind krijgt geen injectie als hij vier DTKP-vaccinaties én de 

revaccinaties bij 4 jaar en 9 jaar heeft gekregen. Indien uw kind 

een vaccinatie of revaccinatie gemist heeft, krijgt hij nu alsnog 

een injectie. 
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Als meerdere injecties nodig zijn 
 

Als u na een maand en na een ½ jaar een vervolginjectie nodig 

heeft, krijgt u een recept mee. Voor het toedienen van deze injecties 

kunt u terecht bij uw huisarts. 

 

Herinnering voor in uw agenda: 

 

datum: 

 

 

datum: 

 

datum: 

 

Injectie antistoffen + 

1e injectie met 

tetanusvaccin 

1 maand later een  

2e injectie met 

tetanusvaccin  

6 maanden na 

injectie 2 een 3e 

injectie met 

tetanusvaccin 

 

 

Tot slot 
 

Heeft u na het lezen van de folder nog vragen? Bel dan gerust  

naar de afdeling Spoedeisende Hulp van locatie Dordwijk,  

tel. (078) 652 32 10. Deze afdeling is 24 uur bereikbaar. 

 

Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/ 

http://www.asz.nl/foldertest/
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