Gele koorts: vaccinatiebewijs levenslang geldig en de
uitzonderingen
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Dit is de omschrijving

De WHO besliste in juni 2016 dat het bewijs van vaccinatie tegen gele koorts administratief levenslang geldig is. Echter, het is niet zeker of iedereen
effectief levenslang beschermd is na een eenmalige vaccinatie. Daarom is de drempel om een bijkomende eenmalige booster te geven zeer laag. Op deze
pagina vindt u een update van de Belgische nationale aanbevelingen.
Voor de volgende categorieen van personen is een gele koorts-vaccin niet levenslang, maar slechts 1 jaar geldig. Wanneer deze personen opnieuw reizen
naar een land waar gele koorts voorkomt, moeten ze een eenmalige booster krijgen. Het gaat om de volgende personen:
Kinderen jonger dan 24 maanden (booster is aanbevolen na de leeftijd van 2 jaar)
Zwangere vrouwen
Een interval van minder dan 28 dagen tussen de toediening van het gele koortsvaccin en een ander levend vaccin (zoals bijvoorbeeld mazelen)
Bij mensen met mogelijk verminderde immuunrespons is een boostervaccinatie of het testen van de neutraliserende antistoffen aanbevolen na tien jaar:
Mensen met hiv (ongeacht het aantal CD4-cellen)
Mensen die medicatie nemen die de afweer onderdrukken (bijvoorbeeld een hoge dosis cortisonen, bepaalde behandelingen voor autoimmuunziekten
...)
Mensen die een gele koorts-vaccin kregen voor ze een beenmergtransplantatie ondergingen (in dit geval is opnieuw vaccineren aangewezen, tenzij
er een tegenindicatie bestaat)
Bij verhoogd risico op blootstelling aan gele koorts, moet een eenmalige booster (of het testen van de neutraliserende antistoffen) aanbevolen na 10 jaar:
Laboratoriumwerkers die met wild gele koorts-virus werken
Mensen die naar een hyperendemisch gebied of een gebied met een epidemie gaan (de rode gebieden op de gele koorts-kaarten)

Kaarten
Endemische gebieden - Afrika
Endemische gebieden - Amerika
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