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Toename van lokale verschijnselen bij 4-jarigen
na revaccinatie met DKTP
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Doel

	Opzet
Methode

Resultaten

Conclusie

Een overzicht geven van gemelde ernstige lokale verschijnselen na de revaccinatie van 4-jarigen met DaKTP (difterievaccin, acellulair kinkhoestvaccin, tetanusvaccin en poliomyelitisvaccin), die als zuigeling met het helecel-kinkhoestcombinatievaccin (DwKTP-Hib) en/of (sinds 2005) met het acellulaire kinkhoestcombinatievaccin (DaKTP-Hib)
waren gevaccineerd.
Descriptief en inventariserend.
Via een spontaan meldsysteem kunnen professionals en particulieren melding doen van een mogelijke bijwerking na
een vaccinatie uit het Rijksvaccinatieprogramma. Het aantal meldingen van lokale bijwerkingen werd afgezet
tegen het totaal aantal gevaccineerde kinderen geregistreerd in Praeventis, een landelijk vaccinatieregister waarbij informatie per individu beschikbaar is.
In 2008 ontvingen wij in toenemende mate meldingen van heftige lokale verschijnselen na revaccinatie van 4-jarigen
met acellulair DKTP (gemiddeld 3 per 1000 gevaccineerden) met een piek in oktober/november. Deze kinderen
waren ook als zuigeling met het acellulaire kinkhoestvaccin gevaccineerd. De verschijnselen van zwelling en roodheid van soms de gehele bovenarm ontstonden meestal de dag na de vaccinatie en verdwenen binnen 4-5 dagen
zonder restverschijnselen.
Het onderliggende mechanisme van de heftige lokale reacties is nog grotendeels onbegrepen, maar het betreft geen
acute allergische reactie of infectie, en medicatie tegen dergelijke reacties is dus in het algemeen niet nodig.
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Sinds 1962 bewaakt het RIVM de veiligheid van het
Rijksvaccinatieprogramma (RVP) met een gestimuleerd
spontaan meldsysteem, aangevuld met andere systematische onderzoeken.1 De meeste meldingen van mogelijke
bijwerkingen worden gedaan na de zuigelingenvaccinaties met het combinatievaccin tegen difterie, kinkhoest,
tetanus, poliomyelitis en Haemophilus influenzae type B
(DKTP-Hib).1
Begin 2004 ontstond twijfel aan de effectiviteit en de
veiligheid van het combinatievaccin met als kinkhoestcomponent een preparaat gemaakt van hele kinkhoestbacteriecellen (DwKTP-Hib); dit leidde per 1 januari 2005
tot de introductie van een combinatievaccin met een
acellulaire kinkhoestcomponent (DaKTP-Hib).2 Dit vaccin heeft een bekend beter bijwerkingenprofiel.3-5 Het
aantal aan DaKTP-Hib-vaccin gerelateerde meldingen
van bijwerkingen liet in Nederland vervolgens een sterke
daling zien.6,7 In begin 2008 viel een stijging op in het
aantal meldingen van heftige lokale reacties bij 4-jarigen
na de boostervaccinatie met DaKTP.
In dit artikel geven wij een overzicht van gemelde lokale
verschijnselen na de revaccinatie bij 4-jarigen die als zuigeling met het helecel-kinkhoestcombinatievaccin
(DwKTP-Hib) en/of met het acellulaire kinkhoestcombinatievaccin (DaKTP-HIb) gevaccineerd zijn.
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Data en methode

3,5

Via het spontane meldsysteem kunnen professionals en
particulieren melding doen van een mogelijke bijwerking
na een RVP-vaccinatie, namelijk via de telefoon, e-mail of
een digitaal meldformulier. Standaard worden gegevens
van een melding gecontroleerd en aangevuld met informatie uit andere bronnen. Aansluitend stellen RIVMartsen met kennis van vaccins een diagnose en beoordelen zij of een oorzakelijk verband met de vaccinatie
aannemelijk of onwaarschijnlijk is. De causaliteitsbeoordeling gebeurt aan de hand van internationaal vastgestelde criteria (zie uitlegkader).
Lokale verschijnselen De ernst van de lokale verschijnselen wordt ingedeeld op basis van de omvang van roodheid en/of zwelling in ‘mild’ (< 2,5 cm diameter), ‘matig’
(2,5-6 cm), ‘heftig’ (7-15 cm) en ‘extreem’ (> 15 cm). Binnen het RVP werden tot 1 januari 2005 zuigelingen op de
leeftijd van 2, 3, 4 en 11 maanden gevaccineerd met
DwKTP-Hib (Nationaal Vaccin Instituut) en vanaf
1 januari 2005 met DaKTP-Hib (Infanrix-IPV-Hib,
GlaxoSmithKline; in 2006 gevolgd door Pediacel, Sanofi).
Op 4-jarige leeftijd werd gerevaccineerd met DaKTP
(Infanrix-IPV, GlaxoSmithKline; Triaxis-polio, Sanofi).
Het aantal gevaccineerde kinderen wordt geregistreerd
in Praeventis, een landelijk vaccinatieregister waarbij
informatie per individu beschikbaar is.

Resultaten
In de eerste helft van 2008 ontvingen wij meer meldingen
van heftige lokale verschijnselen na de vaccinatie van 4-jarigen dan de jaren ervoor: 0,4 meldingen per 1000 gevaccineerde kinderen in 2008 tegenover 0,18 en 0,12 per 1000
gevaccineerde kinderen in respectievelijk 2006 en 2007.
In de tweede helft van 2008 was er een verdere toename
van meldingen van lokale verschijnselen met een piek na
entingen met DaKTP (5e vaccinatie) in oktober/november: gemiddeld 3 per 1000 (figuur 1).

▼ Uitleg ▼
Causaliteitsbeoordeling bij gemelde bijwerkingen na vaccinatie De mate
van waarschijnlijkheid van een oorzakelijk verband tussen gemelde
verschijnselen en een voorafgaande vaccinatie wordt ingedeeld in
6 categorieën: ‘hoogstwaarschijnlijk’, ‘waarschijnlijk’, ‘mogelijk’,
‘onwaarschijnlijk’, ‘geen causaal verband’ en ‘niet te beoordelen’. De
indeling gebeurt op basis van het tijdsinterval tussen de vaccinatie en
de verschijnselen, de biologische plausibiliteit van een verband, de
specificiteit van de verschijnselen, de aanwezigheid van andere
mogelijke oorzaken en de eventueel bij het kind al vóór de vaccinatie
bestaande stoornissen of ziekten.
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FIGUUR 1 Aantal meldingen van lokale verschijnselen per 1000 4-jarige
kinderen per maand in 2008, na de 5e vaccinatie met een combinatiepreparaat
bestaande uit difterievaccin, acellulair kinhoestvaccin, tetanusvaccin en
poliomyelitisvaccin (DaKTP). De lokale verschijnselen zijn ingedeeld in ‘extreem’
( ), ‘heftig’ ( ) en ‘matig’ ( ).

Het overgrote deel van de meldingen betrof heftige en
extreme lokale reacties, soms tot over het schoudergewricht
of de elleboog heen. Meestal ontstonden de verschijnselen
de dag na de vaccinatie en verdwenen ze binnen 4-5 dagen
zonder restverschijnselen. Vaak ging de zwelling gepaard
met roodheid en jeuk. De roodheid was meestal egaal,
onregelmatig of vaag begrensd, soms vlekkerig met wat
blauwkleuring (figuur 2). Soms trad koorts op in dezelfde
periode als de lokale verschijnselen. Pijn werd bij een minderheid van de kinderen gerapporteerd, maar bewegingsbeperking werd frequent genoemd. Bij follow-up bleek dat de
huisarts frequent (36%) geconsulteerd werd en enkele kinderen werden zelfs in het ziekenhuis gezien (6%).

Beschouwing
In 2008 werd het RIVM in toenemende mate gebeld met
vragen over en meldingen van lokale verschijnselen na de
DaKTP-vaccinatie bij 4-jarigen. In vergelijking met de
voorgaande jaren leek het aantal en de ernst van meldingen fors toegenomen.
De toename in begin 2008 betrof in eerste instantie kinderen die als baby, vooruitlopend op de invoering van de
DaKTP-Hib-vaccinatie in het RVP in 2005, op initiatief
van de ouders de acellulaire vaccins via de huisarts hadden gekregen. Daarna volgden meldingen van kinderen
die als zuigeling een gemengd schema met hele-celkinkhoestvaccin en met acellulair kinkhoestvaccin had-
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▼ Leerpunten ▼
• Combinatievaccins met een acellulaire kinkhoestcomponent
hebben een beter bijwerkingenprofiel dan vaccins die gebaseerd
zijn op hele kinkhoestbacteriecellen.
• In Nederland is in 2005 gestart met deze acellulaire combinatievaccins binnen het Rijksvaccinatieprogramma.
• Bij revaccinatie met dergelijke vaccins neemt de kans op heftige
lokale verschijnselen echter toe.
• Ook in Nederland zien we vanaf medio 2008 een toename van het
aantal meldingen van heftige lokale verschijnselen. De verschijnselen verdwijnen binnen 4-5 dagen zonder restverschijnselen.
• De kinderen met deze reactie hebben als baby al het combinatievaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus, poliomyelitis en
Haemophilus influenzae type B (DKTP-Hib) gehad, waarin de
acellulaire kinkhoestcomponent zat.
• Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat de bijwerking een acute
allergische reactie is of een bacteriële infectie.
• Er is dus in het algemeen geen behandeling met antihistaminica
of antibiotica nodig.
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den ontvangen in 2004/’05. Vanaf oktober 2008 werden
4-jarigen die als baby in 2005 een volledige primaire vaccinserie met DaKTP-Hib hadden gehad, gevaccineerd
met DaKTP. Uiteindelijk stegen de meldingen tot een
frequentie van ruim 3 per 1000 gevaccineerde kinderen.
Dit beeld komt overeen met wat ook in het buitenland na
de introductie van het acellulaire kinkhoestvaccin (en na
herhaalde boostervaccinaties) werd gezien.8-10 Hiervoor
wordt in de internationale literatuur soms het begrip
‘extensive limb swelling’ gehanteerd. Een eenduidige
definitie hiervan ontbreekt echter. Deze reacties zijn niet
uniek voor DaKTP-vaccinaties, maar ze worden ook na
DTP- en na hepatitis B-vaccinaties gezien.10
In het RVP-nieuws-bulletin van juni 2008 is aandacht
besteed aan de toename van deze verschijnselen. Samen
met de oproep aan consultatiebureauartsen om bijzondere
beelden te blijven melden, kan dit hebben gezorgd voor
een extra toename van meldingen, maar dit verklaart niet
de toename van meldingen die we vóór die tijd al zagen.
De beschreven lokale verschijnselen berusten niet op een
acute allergische reactie of op een bacteriële infectie met
de insteekopening van de vaccinatie als porte d’entrée. Een
acute allergische, dat wil zeggen een IgE-gemedieërde
type-I -allergische reactie, is niet waarschijnlijk, gezien het
begintijdstip van de klachten, namelijk meestal 24-48 h na
de vaccinatie. Onderzoek toonde bovendien aan dat toediening van antihistaminica niet zinvol was.11 Sommigen
denken dat immuuncomplexvorming (type III-overgevoe-

ligheidsreactie of ‘delayed-type hypersensitivity reaction’)
een rol kan spelen in de pathogenese.12 Hierbij zijn de verschijnselen niet gerelateerd aan de hoogte van het antistofniveau vóór of na de vaccinatie, maar aan een toevallig
aanwezige specifieke verhouding tussen de hoeveelheid
antigeen in het vaccin en circulerende antistoffen.13
Het ontstaan van een bacteriële infectie is over het algemeen erg zeldzaam en daardoor eveneens minder waarschijnlijk als oorzaak. Abcesvorming werd in 2008 één
keer gezien na vaccinatie van een 4-jarige.

Conclusie
Het lijkt bij de toename in aantallen en ernst van de
lokale reacties bij de herhalingsvaccinatie bij 4-jarigen
niet te gaan om acuut optredende allergische reacties.
Evenmin zijn er aanwijzingen dat het gaat om infecties.
De verschijnselen kunnen symptomatisch behandeld
worden, met pijnstilling en gedoseerde koeling. Er is geen
contra-indicatie voor verdere vaccinaties. Het RIVM
onderzoekt momenteel de frequentie van en mogelijke
predisponerende factoren voor het ontstaan van dergelijke heftige lokale reacties. Dit zal kunnen leiden tot een
preciezere incidentieschatting van deze verschijnselen.
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Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.

FIGUUR 2 Heftige lokale reactie aan de (a) rechter en (b) linker bovenarm van
een 4-jarig kind na de 5e vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma, met een
combinatiepreparaat bestaande uit difterievaccin, acellulair kinhoestvaccin,
tetanusvaccin en poliomyelitisvaccin (DaKTP).
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