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Vaccin van de markt na dood baby’s
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Redactie Nursing

Drie Nederlandse baby's zijn vorige maand overleden nadat ze het vaccin

tegen pneumokokken Prevenar hadden gekregen. Dat is gisteren bekend

geworden.

De vaccinaties waren onderdeel van het

Rijksvaccinatieprogramma. Het

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en

Milieu (RIVM) heeft consultatiebureaus

opgedragen het middel met een bepaald

partijnummer (D66977) voorlopig niet te

gebruiken.

Vaccinatie pneumokokken

 
De baby’s varieerden in leeftijd van drie

tot zes maanden. Ze overleden anderhalf

tot elf dagen na de vaccinatie tegen pneumokokken. Twee van de drie

kinderen kregen ook een vaccin tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio

hersenvliesontsteking en hepatitis B. De partijnummers van dit vaccin waren

hetzelfde.

Jaarlijks 5 tot 10 sterfgevallen baby’s

 
Volgens het RIVM staat nog niet vast dat de kinderen door het vaccin zijn

overleden. Wel komen volgens een woordvoerder van dit instituut per jaar

vijf tot tien meldingen binnen van sterfgevallen van baby’s vlak na een

vaccinatie. Omdat er in de laatste twee weken van oktober plotseling drie

meldingen binnenkwamen, werd alarm geblazen. De zaak is nu in onderzoek.

Prevenar

 
Het middel Prevenar is in 2006 op de markt. Nooit eerder zijn er meldingen

van ernstige bijwerkingen gemeld, aldus het RIVM. De

pneumokokkenvaccinaties gaan overigens gewoon door, maar voorlopig wel

met vaccins uit een andere productieserie.
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Achtergrond

De griepprik: gaan we hem halen of niet (ondanks corona)?
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In oktober en november krijgen zo'n 6 miljoen Nederlanders een uitnodiging

voor de jaarlijkse griepprik. Vanwege covid-19 wordt dit jaar meer vraag

naar de griepvaccinatie verwacht. Ook van verpleegkundigen?

Patiëntveiligheid

Voor een patiëntveilige zorg moet de verpleegkundige bekwaam en bevoegd

zijn, onveilige situaties en risico’s herkennen en werken volgens protocollen

en richtlijnen. Medicatieveiligheid en infectiepreventie staan daarbij hoog op

de lijst.
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