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Beste patiënt

Vaccinaties en dialyse

Door een sterk verminderde nierfunctie, wordt u hiervoor
opgevolgd door één van de artsen van de dienst
nierziekten. Ten gevolge van de verminderde nierwerking
hebt u minder weerstand tegen infecties. Daarnaast is het
mogelijk dat er in de nabije of verdere toekomst nood zal
zijn aan een nierfunctievervangende therapie (dialyse en/of
transplantatie). Om u zoveel mogelijk te beschermen worden
een aantal vaccins dan ook ten zeerste aangeraden.
U kunt met uw vragen altijd bij ons terecht. De
contactgegevens staan op de achterkant van deze brochure.
De dienst nierziekten

Predialyse
Wanneer de nierwerking verder achteruitgaat, wordt u
best voorbereid op dialyse of transplantatie en beschermd
tegen hepatitis B. Hepatitis B is een virusaandoening die
aanleiding geeft tot geelzucht, een ziekte waarvoor iemand
met nierlijden zeer vatbaar is. Daarenboven verloopt een
infectie met hepatitis B minder gunstig bij patiënten met
nierlijden. Sinds het hepatitis B−vaccin beschikbaar is,
wordt het altijd toegediend aan patiënten met een ernstige
nierziekte. Het hepatitis B-vaccin is wettelijk verplicht voor
hemodialysepatiënten.
De vaccinatie (Fendrix®) kost ongeveer 52 euro.
Het schema bestaat uit 4 inspuitingen (dag 0, na 1 maand, na 2
maanden en na 6 maanden). Daarna zal via een bloedafname
gecontroleerd worden of u over voldoende antistoffen
beschikt. Als u niet beschikt over voldoende antistoffen is een
bijkomende vaccinatie nodig.
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Dialyse
In de meeste gevallen hebt u uw vaccinatieschema voor
hepatitis B doorlopen bij de opstart van de dialyse. Als dit niet
het geval is, gebeurt dat alsnog volgens onderstaand schema
(besproken onder predialyse).
In de verdere opvolging, controleren we zesmaandelijks of u
nog over voldoende antistoffen beschikt. Als dat niet het geval
is, is een bijkomende vaccinatie met Fendrix® nodig.
Griepvaccin
Ook is het aangewezen jaarlijks in de herfst een griepvaccin
te laten zetten omdat nierpatiënten meer vatbaar zijn voor de
verwikkelingen van griep. Het vaccin kost ongeveer 7 euro. U
kunt deze vaccinatie laten plaatsen tijdens een dialysesessie of
door uw huisarts.
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Hepatitis B

Pneumokokkeninfectie
Een pneumokokkeninfectie is de voornaamste oorzaak van
longontsteking, wat een levensbedreigende aandoening is. De
symptomen zijn: hoge koorts, pijn ter hoogte van de flank of
rug, benauwdheid, neusvleugelademen, opgeven van etterige
en mogelijk ook bloederige slijmen.
Een pneumokokkenvaccinatie vermindert de ernst van de
aandoening. Er is keuze tussen twee vaccins: Prevenar® en
Pneumo 23®. Prevenar® geeft een betere bescherming maar
kost ongeveer 70 euro en de terugbetaling is afhankelijk
van het ziekenfonds waarbij u aangesloten bent. Pneumo
23® kost ongeveer 30 euro. Een combinatie van Prevenar® en
pneumo 23® geeft de beste bescherming.
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Het schema gevolgd door de dienst nierziekten
van AZ Delta
Indien nooit gevaccineerd of vroegere vaccinatie
onzeker:
Start Prevenar®
Na 8 weken rappel Pneumo 23®
Na 5 jaar rappel Pneumo 23®
Indien vroeger gevaccineerd met Pneumo 23®:
Na minimum 1 jaar, 1 Prevenar® geven
Na 5 jaar rappel Pneumo 23®
Indien u geen Prevenar® wenst:
Start met Pneumo 23®
Na 5 jaar rappel Pneumo 23®

Contact
Dispatch dialyse
t 051 23 38 98
e dialyse.administratie@azdelta.be
www.azdelta.be
Bron: dienst nierziekten
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