
Overzicht ziekten uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) 

 

Ziekte  Omschrijving  Gevolgen  

Bof • zeer besmettelijke virusinfectie;  
• besmetting via hoesten en niezen;  
• een speekselklier bij het oor raakt ontstoken.  

• in sommige gevallen: hersenvliesontsteking; 
• in mindere mate: alvleesklierontsteking, eenzijdige doofheid of reuma; 
• zaadbalontsteking bij volwassen mannen kan leiden tot 

onvruchtbaarheid. 

Difterie (ernstige 
keelontsteking) 
 

• bacteriële infectie; 
• produceert giftige stoffen in luchtwegen; 
• besmetting via hoesten. 

• verstikkingsgevaar;  
• kan hart en  zenuwstelsel aantasten. 

Hepatitis B • virusinfectie; 
• besmetting via seksueel contact of via bloed. 

• mogelijkheid tot ontstaan acute of chronische (langdurende) 
leverontsteking; 

• kan leiden tot leverfalen en leverkanker;  
• bij kinderen vaker chronische leverontsteking dan bij volwassenen.  

Hib-ziekte (haemophilis 
influenzae, type B) 

• bacteriële infectie; 
• besmetting via hoesten en niezen.  
 

• veroorzaakt hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging en 
strotklepontsteking die tot de dood kunnen leiden; 

• kan ook longontsteking en meningitis veroorzaken.  

HPV (Humaan 
Papillomavirus) 
 

• zeer besmettelijk virus;  
• besmetting via seksueel contact of huid op huid contact [met name 

huid in schaamstreek]; 
• gericht op 14-jarige meisjes [voor plaatsvinden seksuele activiteit]. 

• kan baarmoederhalskanker veroorzaken. 

Kinkhoest  • bacteriële luchtweginfectie;  

• duurt drie tot vier maanden; 
• besmetting via hoesten en niezen.  

• benauwdheid bij baby’s; 

• een hersenbeschadiging bij kinderen;  
• nog niet (volledig) gevaccineerde baby’s kunnen overlijden. 

Mazelen  • besmettelijke virale infectieziekte;  
• besmetting via hoesten en niezen.  

• in zeldzame gevallen: oorontsteking of (levensbedreigende) 
longontsteking; 

• heel soms acute hersenontsteking; 
• belangrijkste doodsoorzaak bij niet gevaccineerde kinderen.  

Meningokokkose  • bacteriële infectieziekte; 
• wordt veroorzaakt door Neisseria meningitidis; 

• type Meningokokken C is meestal niet ziekmakend; 
• hoeft geen symptomen te geven; 
• besmetting via zoenen of inademen van microdruppeltjes. 

• zeer snel en ernstig verloop in geval van ziekte; 
• kan leiden tot hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging, doofheid en/of 

leer- en gedragsproblemen;  
• bacterie kan in bloedbaan maar ook in hersenvlies terechtkomen; 
• kan dodelijk zijn. 

Pneumokokkose  • bacteriële infectieziekte 
• wordt veroorzaakt door bacterie Streptococcus pheumoniae 
• bestaat uit meerdere typen en varieert in ernst; 
• weinig besmette mensen worden ziek; 
• hoeft geen symptomen te geven. 
• besmetting via hoesten of niezen. 

• kan in geval van ziekte leiden hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging 
en ernstige longontsteking.  

• komt vooral bij kinderen onder de twee jaar en ouderen. 

Polio  • virale maagdarminfectie; 
• besmetting via ontlasting of druppels in lucht door hoesten en 

niezen.  

• kan leiden tot ernstige verlammingsverschijnselen of blijvende 
verlamming 

• kan dodelijk aflopen. 

Rodehond  • besmettelijke virusinfectie;  
• wordt veroorzaakt door rubellavirus;  
• vlekjesziekte begint vaak met verkoudheid en rode vlekjes; 
• besmetting via microdruppeltjes die vrijkomen door hoesten, niezen 

of praten.       

• in zeldzame gevallen ontstaan gewrichtsontstekingen of 
hersenontsteking; 

• kan leiden tot afwijkingen (doof, blind, geestelijke achterstand) bij 
ongeboren kind; 

• mogelijkheid tot miskraam bij zwangerschap 

Tetanus (verkramping 
kaakspieren) 

• bacteriële infectie; 
• besmetting bijvoorbeeld via hondenbeten of via straatvuil 

• gifstoffen kunnen zorgen voor stijfheid, spierkrampen en 
ademhalingsproblemen. 

 


