Tetanus post-expositieprofylaxe (PEP) bij wonden
•
•
•

Open wond met (mogelijk) contact met straatvuil, aarde of mest
Dierenbeet
Diepe 2e- en 3e-graads brandwonden
Tetanusimmunoglobuline
en tetanusvaccinatie zo
snel mogelijk na de
verwonding toedienen!

Let op:
immuungecompromitteerden: TIG en 1x vaccinatie.
immuungecompromitteerden en niet/onvolledig gevaccineerd:
TIG en ontbrekende vaccinaties aanvullen.

Volledig gevaccineerd

Vermoedelijk volledig gevaccineerd

(documentatie)

(geen documentatie)

Laatste vaccinatie
minder dan 10 jaar
geleden
of
patiënt is jonger dan
20 jaar

Niets nodig

Laatste vaccinatie
langer dan 10 jaar
geleden

Man (≥ 20 jaar) geb.
in/na 1936*
of
vrouw (≥ 20 jaar)
geb. in/na 1950

1 keer tetanusvaccinatie

Nooit of onvolledig gevaccineerd

Man geboren vóór
1936*
of
vrouw geboren vóór
1950

TIG en 1x vaccinatie

TIG
en
een volledig tetanusvaccinatieschema /
aanvullen ontbrekende vaccinaties

Een volledig tetanusvaccinatieschema bestaat uit 1 vaccinatie
op drie tijdstippen: 0, 1 en 7 maanden na het incident.
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Zo snel mogelijk na verwonding toedienen

De incubatieperiode van tetanus is 24 uur tot 3 weken. TIG en tetanusvaccinatie daarom zo snel mogelijk na de
verwonding toedienen. Bij latere presentatie is het nog zinvol om dit tot 21 dagen na de verwonding te doen.
Volledig gevaccineerd

•
•
•
•

baby’s vanaf 4-5 maanden die de primaire DKTP-vaccinaties uit het RVP volgens schema hebben gehad (dus ten
minste 2 (als moeder in zwangerschap gevaccineerd is met DKT) of 3 (als moeder in zwangerschap niet
gevaccineerd is met DKT) tetanusvaccinaties hebben gehad)
kinderen die alle vaccinaties in het RVP hebben gehad die bij hun leeftijd horen;
volwassenen geboren na 1950 die in hun jeugd anamnestisch volledig volgens het RVP zijn gevaccineerd óf op
volwassen leeftijd 3 tetanusvaccinaties volgens schema hebben gehad en dat kunnen aantonen met
documentatie;
mannen geboren na 1936 die in militaire dienst in Nederland zijn geweest (1936 is gebaseerd invoering van
vaccinatie tegen tetanus bij mannen in militaire dienstplicht).

Vermoedelijk volledig gevaccineerd

•

volwassenen die in het verleden volledig gevaccineerd zijn zonder documentatie.

Onvolledig gevaccineerd

•
•

•

baby’s zie stroomschema Tetanus-PEP-kinderen;
kinderen die niet alle DKTP-vaccinaties in het RVP hebben gehad die bij hun leeftijd horen (zij dienen gemiste
vaccinaties alsnog te krijgen. Als alleen de booster op 4- of 9-jarige leeftijd is gemist, is TIG niet nodig. Kinderen
tot 5 jaar moeten een vaccin krijgen wat ten minste 40 IE tetanustoxoïd bevat om een goede basisimmuniteit op
te bouwen);
volwassenen die geen volledige serie van 3 DKTP- of tetanusvaccinaties hebben gehad.

Immuungecompromitteerden

Tot 2019 werden immuungecompromitteerden altijd als niet-gevaccineerd beschouwd, ongeacht hun
vaccinatiegeschiedenis. N.a.v. recent onderzoek en conform internationaal beleid is het Nederlandse beleid
aangepast naar TIG en 1x vaccinatie bij volledig gevaccineerde immuungecompromitteerde personen. Echter,
indien zij in het verleden niet of onvolledig zijn gevaccineerd is het advies om hen TIG en ontbrekende vaccinaties
aan te bieden.
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