
Gemelde vermoede bijwerkingen na vaccinatie met het 

meningokokken ACWY-vaccin Nimenrix®  
 
Onderstaande gegevens van meldingen bij Lareb mogen uitsluitend in publicaties en media worden gebruikt na 

overleg met Lareb in verband met de juiste interpretatie van deze gegevens. Het is belangrijk dat u de 

disclaimer leest.  

Het feit dat een melding in de databank opgenomen is, betekent niet dat het verband tussen de klacht en het 
geneesmiddel of vaccin vast staat. Omdat Lareb ook op zoek is naar nieuwe bijwerkingen vragen we melders 
ook bijwerkingen te melden waarbij het verband juist nog niet duidelijk is, maar het om een vermoeden gaat.  

Eén melding kan meerdere bijwerkingen betreffen die afzonderlijk in het overzicht getoond worden. Het aantal 
bijwerkingen kan dus hoger zijn dan het aantal meldingen.  

Het aantal meldingen zegt niets over de kans op het optreden of krijgen van een bijwerking of de frequentie 
van optreden. Het is het niet mogelijk om incidentiecijfers te berekenen op basis van de databankgegevens.  

In de periode van juli 2017 tot en met april 2019 heeft Bijwerkingencentrum Lareb 511 meldingen ontvangen 

op het meningokokken ACWY-vaccin, met in totaal 1565 vermoede bijwerkingen. Een opsomming van de 

gemelde bijwerkingen staat hieronder weergegeven.  

Gemelde vermoede bijwerking Aantal keer gemeld 

Toedieningsplaats en lichaam algemeen 
 

verhoogde lichaamstemperatuur en (hoge) koorts 274 

pijn op de injectieplaats 88 

zwelling van injectieplaats 83 

ontsteking op de injectieplaats 82 

roodheid op de injectieplaats 79 

injectieplaatswarmte 65 

jeuk op de injectieplaats 30 

huilen 28 

vermoeidheid 28 

malaise 22 

uitgebreide zwelling van gevaccineerde ledemaat 8 

koude rillingen 8 

griepachtige verschijnselen 6 

verharding op de injectieplaats 4 

loopstoornis 3 

okselpijn 3 

pijn 3 

kleine blaasjes op de injectieplaats 2 

het koud hebben 2 

zwelling 2 

het heet hebben 2 

zwelling van handen en/of voeten 2 

lichaamszwakte 2 

uitslag op slijmvliezen (enantheem) 1 

pijn in de borstkas 1 

gevoel abnormaal 1 

lokaal oedeem 1 

verkleuring van de injectieplaats 1 

uitslag op de injectieplaats 1 

schreeuwen 1 

https://www.lareb.nl/nl/pages/Disclaimer


ongemak op injectieplaats 1 

Zenuwstelsel 
 

hoofdpijn 89 

duizeligheid 23 

slaperigheid 20 

koortsstuip 14 

flauwvallen en bijna flauwvallen 14 

tintelingen 6 

slaap van slechte kwaliteit 3 

trilling/beving (tremor) 3 

overmatige slaperigheid 2 

convulsie 2 

migraine 2 

epileptische aanval met trekkingen 1 

uitpuilende fontanel 1 

minder reagerend op prikkels 1 

overactiviteit 1 

verminderde gevoeligheid  1 

houdingsafhankelijke duizeligheid 1 

niet reagerend op prikkels 1 

een verlaagde spierspanning  1 

aandachtstoornis 1 

langzame spraak 1 

Huid- en onderhuid 
 

huiduitslag 44 

galbulten 15 

vlekkerige huiduitslag 13 

rode huiduitslag 12 

huiduitslag (op mazelen lijkend) 12 

roodheid 9 

huiduitslag (kleine bultjes) 9 

jeukende huiduitslag 8 

jeuk 6 

zwelling aangezicht 6 

uitgebreide huiduitslag 5 

overmatig zweten 4 

blaar 4 

huiduitslag met blaasjes 3 

eczeem 3 

puntbloedingen 2 

huidverkleuring 2 

huiduitslag (vlekjes en kleine bultjes) 1 

livedo reticularis 1 

vervellen 1 

smetplekken 1 

gele huid 1 

Henoch-Schönlein purpura 1 

huiderosie 1 

Maag- en darmstelsel 
 

braken 50 

misselijkheid 41 

diarree 20 



buikpijn 16 

buikklachten 1 

lipzwelling 1 

pijn in de mond 1 

slechte adem 1 

prikkelbare darmsyndroom 1 

gezwollen tong 1 

aften  1 

gestoorde voedselpassage door slokdarm (dysfagie) 1 

Spieren, gewrichten en bindweefsel 
 

spierpijn 18 

pijn in arm of been 15 

skeletspierstijfheid 8 

pijn nek 6 

gewrichtspijn 5 

spierzwakte 3 

spierspasmen 2 

gewrichtsontsteking 2 

klachten skelet/spierstelsel 2 

rugpijn 2 

spierontsteking 1 

spierstijfheid 1 

skeletspierstelsel borstpijn 1 

pijn in kaak 1 

Psychisch 
 

lusteloos 24 

slapeloosheid 9 

onrust en rusteloosheid 6 

verwarde toestand 2 

agressie 2 

hallucinaties 1 

stemmingswisselingen 1 

staren 1 

koortsdelier 1 

angst 1 

depressieve stemming 1 

abnormaal gedrag 1 

Voeding en stofwisseling 
 

verminderde eetlust 34 

vochtopname verlaagd 1 

suikerziekte (diabetes mellitus) 1 

Infecties en parasitaire aandoeningen 
 

neus-keelontsteking 5 

infectie van het oor 3 

ontsteking van het oogwit en de slijmvliezen van het oog 3 

bof 2 

lymfeklierabces 1 

syndroom van Gianotti-Crosti (huiduitslag als reactie op virusinfectie) 1 

keelontsteking gelokaliseerd onder het strottenhoofd 1 

virale ontsteking van het slakkenhuis (labyrintitis) 1 

virale hersenvliesontsteking 1 

injectieplaatsinfectie 1 



longontsteking 1 

ontsteking van het neusslijmvlies 1 

Ademhalingsstelsel en borstkas 
 

keelpijn 5 

hoesten 3 

bloedneus 2 

vocht vasthouden slokdarm 1 

loopneus 1 

hoest met slijmvorming 1 

droge keel 1 

snelle ademhaling 1 

vergroting van keelamandelen 1 

irritatie keel 1 

afwijkende ademhaling 1 

kortademigheid 1 

Bloed- en lymfestelsel 
 

vergroting lymfeklieren (lymfadenopathie) 15 

te weinig bloedplaatjes (trombocytopenie) 2 

Testuitslagen en onderzoeken 
 

lichaamstemperatuur verlaagd 1 

hartfrequentie onregelmatig 1 

Oog 
 

wazig zien 3 

oogontsteking 3 

lichtschuwheid 2 

oogzwelling 1 

oogaandoening 1 

oogafscheiding 1 

rood oog 1 

zwelling van oogleden 1 

oogpijn 1 

Bloedvaten 
 

Bloeduitstorting 2 

ziekte van Kawasaki 1 

overmatig blozen 1 

bleekheid 1 

opvlieger 1 

Oor en evenwichtsorgaan 
 

oorpijn 4 

Lever en galwegen 
 

geelzucht (icterus) 1 

afwijkende leverfunctie 1 

Immuunsysteem 
 

overgevoeligheid 2 

Voortplantingsstelsel en borsten 
 

balzakzwelling 1 

Hart 
 

angina pectoris (pijn op de borst vanuit het hart) 1 

Nier en urinewegen 
 

incontinentie 1 

 


