
Veelgestelde vragen over de vaccinaties voor 9-jarigen 
 
1. Welke vaccinaties krijgen kinderen op 9-jarige leeftijd? 

In het jaar dat kinderen 9 jaar worden, krijgen ze twee vaccinaties:  DTP (Difterie, Tetanus, 
Polio) en BMR (Bof, Mazelen, Rodehond). Eén in de linkerarm en één in de rechterarm.  

 
2. Waar kan ik mijn kind laten vaccineren? 

Op de voorzijde van de oproepbrief van het RIVM staat aangegeven waar, wanneer en hoe 
laat uw kind wordt verwacht. Het is belangrijk om de oproepbrief en het vaccinatiebewijs 
mee te nemen. 

 
3. Ik kan niet op het aangegeven tijdstip of de aangegeven datum, wat nu? 

Als u echt niet kunt op het aangegeven tijdstip, mag u op een ander tijdstip komen. Hiervoor 
moet u met de GGD te bellen. De vaccinaties vinden 6 x per jaar plaats op de locatie, er wordt 
gekeken of u een andere datum op dezelfde locatie kunt komen of dat er mogelijkheden zijn op 
een andere locatie.  

 
4. Wat is een vaccinatiebewijs? 

Dit is een kaart of een boekje dat u enkele weken na de geboorte van uw kind thuis hebt 
ontvangen. Op deze kaart of in dit boekje staan alle vaccinaties genoteerd die uw kind 
vanaf de geboorte heeft gekregen. Heeft u vragen over dit vaccinatiebewijs dan kunt u 
bellen met RIVM-RVP Noord Oost, tel: (088) 678 89 50. 
 

5. Zijn de vaccinaties verplicht? 
Nee, maar ze worden wel aanbevolen. 

 
6. Wat kosten de vaccinaties?  

Als u met uw kind tijdens de vaccinatiesessies komt, hoeft u niets te betalen. 
 

7. Wat zijn de bijwerkingen? 
Bijwerkingen zoals die bij de meeste vaccinaties kunnen voorkomen, zijn bijvoorbeeld een   
zere arm, een rode plek en/of een grieperig gevoel en soms wat koortsig. De bijsluiters van 
de vaccins zijn te downloaden via de website van het Rijksvaccinatieprogramma. 

 
8. Doet het prikken pijn? 

Alle prikken doen een beetje pijn. 
 

9. Kan ik ook naar de huisarts voor de vaccinaties? 
Het is niet gebruikelijk dat de huisarts deze vaccinaties uitvoert. De GGD voert het gratis 
uit en de GGD hoeft de vaccins niet apart te bestellen. Wilt u toch liever naar de huisarts 
dan moet u dit zelf regelen.  

 
10. Andere kinderen met dezelfde leeftijd hebben een oproep ontvangen, mijn kind niet, 

kan mijn kind ook komen?  
De vaccinaties vinden zes keer per jaar plaats en kinderen worden per geboortemaand 
opgeroepen. U kunt een oproep verwachten voor:  
Geboortemaand Oproepmaand 

Jan, Februari Maart 

Maart, April Mei 

Mei, Juni Juni 

Juli, Augustus September 

September, Oktober November 

November, December December 

 

https://www.rijksvaccinatieprogramma.nl/


11. Kan mijn kind met zijn/haar ziekte of zijn/haar medicijnen wel gevaccineerd worden? 
De behandelend arts van uw kind weet het best welke aandoening uw kind precies heeft. 
Dit geldt ook voor het medicijngebruik van uw kind. De behandelend arts van uw kind kan 
u daarom adviseren om uw kind niet te vaccineren. In dat geval wordt u verzocht contact 
op te nemen met de afdeling telefonische advisering, bij voorkeur voor de start van de 
vaccinaties. 
 

12. Waar vind ik meer informatie? 
Kijk op www.ggd.groningen.nl/  voor informatie over de Vaccinatiecampagne 9-jarigen in de 
provincie Groningen. Kijk voor algemene informatie op de website van het 
Rijksvaccinatieprogramma 

Mocht u nog vragen hebben over de vaccinaties, dan kunt u bellen met de  
Telefonische Advisering van GGD Groningen. Bereikbaar op werkdagen van 08.00-18.00, 
telefoon: 050 367 4991.  

  

http://www.ggd.groningen.nl/
https://www.rijksvaccinatieprogramma.nl/

