Centrumlocatie
Sophia kinderziekenhuis

U bent zojuist bij de KNO-arts en audioloog geweest op het CI-spreekuur. U (of uw kind) staat
op de wachtlijst en bent geadviseerd om zich voorafgaand aan de operatie bij uw huisarts te
laten vaccineren. In deze folder staat alle informatie over de vaccinatie nog een keer op een rij.
Uw huisarts ontvangt hierover een brief van uw behandelend KNO-arts. Omdat uw huisarts
wellicht nog geen informatie heeft ontvangen op het moment dat u zich bij de huisarts meldt,
verzoeken wij u vriendelijk om tijdens uw bezoek de informatie op bladzijde 3 en 4 aan uw
huisarts te geven.
CI en hersenvliesontsteking
Hoewel geen precieze cijfers bekend zijn, lijkt het erop dat mensen met een cochleair
implantaat (CI) een gering verhoogde kans op hersenvliesontsteking (meningitis) hebben.
De kans op het krijgen van hersenvliesontsteking is zeer klein, ook na cochleaire implantatie.
Omdat het om een ernstige ziekte gaat, heeft een team van artsen en wetenschappers
aanbevolen te kiezen voor maximale veiligheid bij kinderen en volwassenen die een
cochleair implantaat krijgen of dragen. Wij adviseren daarom aan alle (toekomstige)
gebruikers van een cochleair implantaat om zich te laten inenten (vaccineren) tegen twee
vormen van hersenvliesontsteking. Patiënten die op de wachtlijst staan voor een cochleair
implantaat kunnen zich voorafgaand aan de operatie via de huisarts laten inenten. Het
maakt niet uit hoe lang voor de ingreep dit gebeurt.

Cochleaire Implantatie (CI) en
hersenvliesontsteking

Vaccinaties bieden geen volledige bescherming tegen hersenvliesontsteking.
Ook na vaccinatie dient u alert te zijn op tekenen van een hersenvliesontsteking:
-

hoge koorts

-

hoofdpijn, vooral bij naar voren buigen van het hoofd (nekstijfheid)

-

niet tegen licht kunnen

-

overgeven

-

verwardheid.

Zuigelingen kunnen zonder koorts en nekstijfheid een hersenvliesontsteking hebben.
Er is dan vaak sprake van:
-

sufheid

-

prikkelbaarheid (ongewoon huilen)

-

algehele slapte, verlies van eetlust

-

een grauwe kleur.

Vragen
Indien u naar aanleiding van deze informatie vragen heeft, dan kunt u altijd contact
opnemen met het CI-team.
Contact
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Telefoon:

(010) 703 18 12

Fax:

(010) 703 42 40

E-mail:

ci@erasmusmc.nl

Website:

www.erasmusmc.nl/kno

Informatie voor de huisarts
Patiënt is zojuist bij de KNO-arts en audioloog geweest op het CI-spreekuur.
Patiënt staat op de wachtlijst en is geadviseerd om zich voorafgaand aan de
operatie bij de huisarts te laten vaccineren. U ontvangt hier ook een brief over
van de behandelend KNO-arts. Omdat u wellicht deze informatie nog niet
heeft ontvangen als patiënt zich bij u meldt, staat in deze folder alvast alle
informatie over de vaccinatie beschreven. Patiënt (of ouder/verzorger van
patiënt) is gevraagd om deze informatie bij in te leveren bij de huisarts.
CI en hersenvliesontsteking
Hoewel geen precieze cijfers bekend zijn, lijkt het erop dat mensen met een
cochleair implantaat (CI) een gering verhoogde kans op hersenvliesontsteking (meningitis) hebben. De kans op het krijgen van hersenvliesontsteking
is zeer klein, ook na cochleaire implantatie. Omdat het om een ernstige ziekte
gaat, heeft een team van artsen en wetenschappers aanbevolen te kiezen
voor maximale veiligheid bij kinderen en volwassenen die een cochleair
implantaat krijgen of dragen. Wij adviseren daarom aan alle (toekomstige)
gebruikers van een cochleair implantaat om zich te laten inenten
(vaccineren) tegen twee vormen van hersenvliesontsteking. Patiënten die op
de wachtlijst staan voor een cochleair implantaat kunnen zich voorafgaand
aan de operatie via de huisarts laten inenten. Het maakt niet uit hoe lang
voor de ingreep dit gebeurt.
Aangeraden wordt te vaccineren tegen Pneumokokken (Str. pneumoniae) en
tegen Haemophilus influenzae type B (HiB).
Vaccinatie tegen Pneumococcen:
Volwassenen en kinderen, geboren voor 2007: éénmalige injectie met
Pneumovax® (0,5 ml).
Jongere kinderen zijn doorgaans al gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Mocht dit niet het geval zijn, dan volgt hieronder het vaccinatieschema:
Kinderen jonger dan 1 jaar: 3 injecties met Prevenar® (0,5 ml) met interval
van 4 tot 8 weken.
Kinderen tussen 12 en 15 maanden: één injectie Prevenar® (4e dosis) en op de
leeftijd van 24 maanden een tweede injectie Prevenar® (5e dosis).
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Vaccinatie tegen Haemophilus influenzae type B:
Volwassenen en kinderen, geboren voor 1993: éénmalige vaccinatie met

Jongere kinderen zijn doorgaans al gevaccineerd. Mocht dit niet het geval
zijn, dan volgt hieronder het vaccinatieschema:
Drie doses die worden toegediend op respectievelijk 3, 4 en 5 maanden na de
geboorte. Eén boosterdosis op de leeftijd van 11 maanden.
Vragen
Indien u naar aanleiding van deze informatie vragen heeft, dan kunt u altijd
contact opnemen met het CI-team.
Contact
Telefoon:

(010) 703 18 12

Fax:

(010) 703 42 40
ci@erasmusmc.nl
www.erasmusmc.nl/kno

Erasmus MC
‘s Gravendijkwal 230
3015 CE Rotterdam
Tel (010) 704 0 704
www.erasmusmc.nl
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Dr. Molewaterplein 60
3015 GJ Rotterdam
Tel (010) 704 0 704
www.erasmusmc.nl
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Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend

Haemophilus influenzae B-vaccin (Act Hib® 0,5 ml).

