Spoed Eisende Hulp (SEH)

Tetanus vaccinatie
U heeft door een ongeval een wond opgelopen. Naast een goede wondverzorging is
het belangrijk u te vaccineren voor tetanus.
Wat is tetanus
Tetanus is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium
tetani. Deze bacterie is wijd verspreid en komt voor in de bodem, in straatvuil en in
uitwerpselen van plantenetende dieren zoals paarden. Besmetting kunt u oplopen
door een (kleine) wond. In het lichaam produceert de bacterie een gifstof die
verlammingen veroorzaakt. De eerste verschijnselen treden op in de kaakspieren.
Vervolgens kan een snelle uitbreiding plaatsvinden naar andere spieren. Tetanus is
moeilijk te behandelen en kan een dodelijke afloop hebben. De periode tussen
besmetting en het optreden van de eerste verschijnselen kan variëren van twee
dagen tot enkele maanden (meestal 2 weken) .
Waarom vaccinatie
U bent niet (meer) voldoende beschermd tegen tetanus. Daarom is het belangrijk om
u, als onderdeel van de behandeling, te vaccineren. U heeft de eerste injectie(s) van
een serie injecties ontvangen. Het is belangrijk dat u de resterende injecties via
onderstaand schema krijgt. Op deze manier voorkomt u dat u tetanus krijgt.
Informeer uw huisarts over de ontvangen injecties en maak gelijk een afspraak voor
de volgende twee injecties.
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Meer informatie
Praktische medische informatie na uw bezoek aan de SEH vindt u op de website
www. sehzorg.nl of via de gratis app “seh zorg”. De website is ontwikkeld door de
Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA). U vindt hier
antwoorden op veel gestelde vragen.
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