
Maternale kinkhoestvaccinatie  
en andere activiteiten ter preventie van kinkhoest 
 
 
 
 
Maternale kinkhoestvaccinatie 
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besluit op korte termijn of zij het advies over 

maternale kinkhoestvaccinatie van de Gezondheidsraad overneemt en hoe dit vaccinatieadvies het 

best zou kunnen worden uitgevoerd. Tot die tijd is het vaccineren van vrouwen tijdens de 

zwangerschap tegen kinkhoest op eigen initiatief en zijn de kosten voor eigen rekening. Bij GGD 

Fryslân kunnen zwangeren hiervoor een afspraak maken: 088-2299223. 

Eind 2015 heeft de Gezondheidsraad gekeken naar de effectiviteit van verschillende 

vaccinatiestrategieën tegen kinkhoest ter bescherming van jonge zuigelingen, onder andere neonatale 

immunisatie (passief of actief), cocooning (vaccineren van oudere kinderen en volwassenen in directe 

omgeving van de zuigeling) en vaccinatie van zwangere vrouwen. De Gezondheidsraad concludeerde 

dat alleen kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap bewezen effectief is en heeft het advies 

uitgebracht om zwangere vrouwen tijdens de zwangerschap een vaccinatie tegen kinkhoest aan te 

bieden (Gezondheidsraad 2015).  

 
Kinkhoest vaccinatie werknemers 
Op 13 juni 2017 heeft de Gezondheidsraad (GR) een advies uitgebracht over kinkhoestvaccinatie voor 

medewerkers. De GR adviseert om werknemers die op het werk in direct contact komen met kinderen 

tot een half jaar oud te vaccineren tegen kinkhoest. Ook consultatiebureau-medewerkers worden 

hierbij genoemd als doelgroep. Volgens het voorlopige plan wordt het een vrijwillig aangeboden 

DKTP-vaccinatie aan consultatiebureau-medewerkers en screeners, die 5-jaarlijks herhaald dient te 

worden.  

 
Vervroegde kinkhoest vaccinatie 

Door GGD Fryslân wordt als beleid tot nu toe uitgevoerd: 1x per week kinkhoestmeldingen naar JGZ 

mailen. Bij 1 of meer meldingen in 1 postcode gebied wordt daar via het cb gedurende 6 weken na het 

laatste geval een vervroegde kinkhoest vaccinatie aangeboden (vanaf maand 1) aan de zuigelingen 

van het betreffende consultatiebureau. 

De invoering van de maternale kinkhoestvaccinatie, verwachtbaar binnen afzienbare tijd, zal invloed 

kunnen hebben op dit beleid en mogelijk op het gehele RVP vaccinatieschema. Dit is een goede 

aanleiding om dit beleid door GGD Fryslân te gaan evalueren en afhankelijk van de uitkomst zonodig 

aan te passen. 

 

 

De epidemiologie van Kinkhoest in Nederland en Friesland 
 
Incidentie 
Na de invoering van de kinkhoestvaccinatie in 1953 is het aantal kinderen met kinkhoest sterk 

gedaald. Sinds 1996 is het aantal kinkhoestgevallen echter weer flink verhoogd (3.000-14.000 

gevallen per jaar). De toename van het aantal kinkhoestgevallen sinds medio jaren negentig kan 

waarschijnlijk deels worden verklaard doordat de kinkhoestbacterie van structuur is veranderd, 

waardoor de bacterie ook mensen die beschermd zijn, ziek kan maken. Het vaccin is gemaakt op 

basis van bacteriestammen uit de jaren vijftig en beschermt daardoor niet meer volledig. Daarnaast 

zijn er aanwijzingen dat de huidige bacteriestammen ziekmakender zijn. 

 

Elke 2-3 jaar treedt een epidemische verheffing op. Sinds 2001 is een boostervaccinatie 

(herhalingsvaccinatie) met een acellulair vaccin ingevoerd voor 4-jarigen. Een acellulair vaccin bestaat 

https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/preventie/vaccinatie-tegen-kinkhoest-doel-en-strategie


uit 3-5 componenten van de bacterie die als antigenen worden aangeboden. De beschermingsduur 

van deze herhalingsvaccinatie is ongeveer 4-5 jaar. Daarna neemt de bescherming af. Hierdoor stijgt 

het aantal meldingen per 100.000 vanaf de leeftijd van 8-9 jaar, vooral in jaren met een epidemische 

verheffing (van der Maas et al., 2013). De meeste kinkhoestgevallen treden nu op bij 8-19-jarigen. 

 
Hoe vaak komt kinkhoest in Nederland voor? (epidemiologie) 
Kinkhoest komt voor in alle seizoenen. Sinds 20 jaar komt kinkhoest meer voor dan in de jaren 

daarvoor, zowel bij kinderen en baby’s als bij volwassenen. Jaarlijks worden er nu 4.000 tot 8.000 

gevallen van kinkhoest gemeld in Nederland. In sommige jaren  loopt dit op tot 10.000-13.000 

meldingen. Veel kinkhoestgevallen worden echter niet officieel gemeld. Het werkelijke aantal 

kinkhoestgevallen ligt veel hoger: Het RIVM heeft becijferd dat hetgeen van Kinkhoest gemeld wordt 

slechts 4% van het werkelijke aantal is. Per jaar worden er in Nederland gemiddeld 170 gevallen van 

kinkhoest gemeld onder baby’s en zijn er gemiddeld 120 ziekenhuisopnamen. Dit gaat grotendeels om 

baby’s jonger dan drie maanden die nog te jong zijn voor volledige vaccinatie. In de periode 2005-

2014 zijn in Nederland ten minste vijf baby’s overleden aan de gevolgen van kinkhoest. 

 

Wie kan kinkhoest krijgen? 
Jonge baby’s zijn de eerste maanden nog niet of onvoldoende beschermd tegen kinkhoest en juist bij 

deze groep kan kinkhoest ernstig verlopen. Een inenting tegen kinkhoest of het doormaken van een 

kinkhoestinfectie geeft tijdelijk bescherming, maar niet levenslang. Het is dan ook mogelijk dat tieners 

en volwassenen die tijdens hun jeugd gevaccineerd zijn of kinkhoest hebben gehad, toch kinkhoest 

krijgen. Wel verloopt een kinkhoestinfectie over het algemeen milder bij iemand die ooit gevaccineerd 

is of al eerder een kinkhoestinfectie heeft doorgemaakt. 

 

 

 

Incidentie in Nederland en Friesland 
De incidentie (aantal nieuwe gevallen) van kinkhoest in 2016 was in Nederland: 32,8 per 100.000 

inwoners; en in Friesland: 28,8 per 100.000 gevallen. In onderstaande figuur staat het aangegeven op 

gemeenteniveau.1 De incidentie in Friesland in 2016 was als volgt: 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 https://www.atlasinfectieziekten.nl/kinkhoest  

https://www.atlasinfectieziekten.nl/kinkhoest


tabel: Incidentie kinkhoest per Friese gemeente 2016  
gemeente aantal 

meldingen* 
incidentie (per 
100.000 inwoners)** 

Achtkarspelen 6 25,0 

Dantumadeel 1 5,3 

De Fryske Marren 5 17,6 

Dongeradeel 1 4,2 

Ferwerderadiel 2 34,4 

Franekeradeel 5 24,6 

Harlingen 3 25,3 

Heerenveen 7 27,9 

Kollumerland en 
Nieuwkruisland 

4 31,2 

Leeuwarden 36 44,5 

Leeuwarderadeel 1 68,6 

Littenseradiel 2 27,6 

Menameradiel 1 14,7 

Ooststellingwerf 5 54,7 

Opsterland 17 70,4 

Smallingerland 12 28,8 

Súdwest Fryslân 8 16,6 

Tytsjerksteradiel 9 28,1 

Vlieland 1 91,5 

Weststellingwerf 2 11,8 

* registratie GGD Fryslân 
** registratie RIVM  

 

 
 

 

 


