Tetanusvaccinatie
Heeft u één of meerdere wonden door (mogelijk) contact met straatvuil, aarde of mest, door
een dierenbeet of vanwege diepe 2e of 3e graads verbrandingen? U loopt dan mogelijk
infectiegevaar. Verschillende bacteriën kunnen infecties veroorzaken maar met name de
tetanus bacterie kan de ernstige ziekte tetanus veroorzaken.
Deze bacterie komt onder andere voor in aarde en straatvuil. Bij iedere verwonding die
daarmee in aanraking is geweest bestaat de kans op tetanus. Tetanus bacteriën maken een gif
dat een verlammend effect op de zenuwen heeft. Vaak begint deze verlamming in de nek- en
kaakspieren en breidt zich van daar verder uit. Door middel van een tetanusvaccinatie kan men
bescherming opbouwen tegen een eventuele tetanusinfectie. Een injectie met antistoffen
(immuno-globuline) kan gegeven worden vlak na een eventuele besmetting aan mensen die
niet gevaccineerd zijn.
Wanneer vaccinatie?
Om tetanus te voorkomen krijgt u een tetanusvaccin en zo nodig een vaccin met antistoffen.
De antistoffen beschermen u direct tegen tetanus. Door toediening van het tetanusvaccin
maakt u zelf antistoffen tegen tetanus.
Herhalingsinjecties
Voor een goede bescherming is het noodzakelijk twee herhalings-injecties bij u huisarts te
gaan halen.
 De eerste na 1 maand: datum ………………………………..
 De tweede na 7 maanden: datum ………………………………….
 Niet van toepassing / of: Herhalingsvaccinaties zijn niet nodig.
Op deze manier kunt u er van verzekerd zijn dat u een goede bescherming tegen tetanus
opbouwt. Wij raden u aan voor een blijvende bescherming binnen 10 jaar een
herhalingsinjectie te vragen bij uw huisarts.
Grip op uw zorg via Mijntjongerschans
Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is
bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op
www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang
tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten
invullen en uitslagen bekijken.

DISCLAIMER
Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden,
dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het
ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.
www.tjongerschans.nl
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