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Bijlage IV Bescherming tegen mazelen in Nederland  
 
Vaccinatie tegen mazelen is voor kinderen geboren vanaf 1975 opgenomen in het 
Rijksvaccinatieprogramma, aanvankelijk als losse vaccinatie tegen mazelen, later 
als onderdeel van de BMR-vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond. 
 
 
Wie zijn er beschermd tegen mazelen? 
 
• Personen die een mazeleninfectie hebben doorgemaakt 

o Personen geboren voor 1965 (toen was er uitgebreide circulatie 
van mazelen) 

o Personen geboren tussen 1965 en 1975 die anamnestisch 
mazelen hebben doorgemaakt 

o Ongevaccineerde kinderen en volwassenen binnen de 
reformatorische gezindte die anamnestisch mazelen hebben 
doorgemaakt 

o Ongevaccineerde personen met een gedocumenteerde immuniteit 
tegen mazelen (IgG tegen mazelen positief) 

 
• Personen geboren vanaf 1975 die gevaccineerd zijn volgens het 

Rijksvaccinatieprogramma. 
o 1 mazelen- of BMR-vaccinatie geeft 95% bescherming 
o 2 mazelen- of BMR-vaccinaties geven 99% bescherming   

 
• Personen die (gedocumenteerd) gevaccineerd zijn buiten het 

Rijksvaccinatieprogramma 
o Personen geboren voor 1975 die via de huisarts gevaccineerd zijn 
o Personen geboren in het buitenland, met vaccinatiebewijs 
o Personen die elders gevaccineerd zijn, met vaccinatiebewijs 

 
 
Regulier vaccinatie aanbod 
 
• Alle kinderen op de leeftijd van 14 maanden en 9 jaar (via 

Rijksvaccinatieprogramma) 
• Onbeschermde reizigers naar een mazelenendemisch land 

(Reizgersvaccinaties) 
• Onbeschermde contacten van een mazelenpatiënt 

(postexpositieprofylaxe, via GGD) 
• Onbeschermde werknemers die tijdens hun werk in contact kunnen 

komen met mazelenpatiënten of mazelenvirus (via werkgever/arbodienst) 
 
Extra Vaccinatieaanbod vanwege de mazelenuitbraak in de Biblebelt 
(2013) 
 
Kinderen 6 – 14 maanden die een duidelijk verhoogd risico lopen op infectie: 
• doordat zij wonen in een gemeente met een BMR-vaccinatiegraad < 90% 
• doordat zij tot de reformatorische gezindte behoren of daar nauw contact 

mee hebben 
Deze extra vaccinaties worden aangeboden via de consultatiebureau’s. 
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 Inhaalvaccinaties 
Kinderen tussen de 14 maanden en 19 jaar die niet gevaccineerd zijn tegen BMR 
kunnen in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma een inhaalvaccinatie 
krijgen bij het consultatiebureau of de JGZ-organisaties.  
 
Indien een persoon buiten deze groepen valt en – na overleg met huisarts of GGD 
- toch het vaccin wil krijgen, dan kan dat op eigen kosten via de huisarts of GGD. 
BMR-vaccin is op recept via de apotheek verkrijgbaar. 


