
Pneumokokken (Streptococcus pneumoniae) 

Epidemiologie 

▪ Pneumokokken veroorzaken diverse ziektebeelden, waaronder sinusitis, otitis media acuta, niet-invasieve pneumonie 
en ‘invasive pneumococcal disease’ (IPD) (meningitis, sepsis en invasieve pneumonie)1 

▪ Pneumokokkenmeningitis en -sepsis komen frequenter voor bij jonge kinderen (< 2 jaar), terwijl invasieve 
pneumokokkenpneumonie relatief vaker voorkomt bij ouderen ≥ 65 jaar (meningitis: 31% versus 5%; sepsis: 32% 
versus 12%, pneumonie: 25% versus 79%)2 

▪ Comorbiditeit is aanwezig bij ongeveer 75% van volwassen patiënten met IPD3 
▪ Incidentie van IPD in België (alle leeftijden) (2017-2019): 14 per 100.000 inwoners per jaar4 
▪ Hoogste incidentie van IPD bij jonge kinderen (< 2 jaar: 54 per 100.000 per jaar; < 5 jaar: 30 per 100.000 per jaar) en 

ouderen (≥ 65 jaar: 37 per 100.000 per jaar; ≥ 85 jaar: 72 per 100.000 per jaar) (2017-2019)4 
▪ Mortaliteit van IPD bedraagt 15% (alle leeftijden); hoogste mortaliteit bij ouderen (≥ 65 jaar: 20%) en bij patiënten met 

comorbiditeit (20%)3,5-7 
▪ Hoogste mortaliteit: pneumokokkenmeningitis (16%) en -sepsis (16%), gevolgd door invasieve 

pneumokokkenpneumonie (9%)3,5-7 
▪ 25-30% van patiënten met pneumokokkenmeningitis heeft restverschijnselen (doofheid, epilepsie, verlamming)7,8 
▪ Bij kinderen < 2 jaar werd 44% van alle gevallen van IPD veroorzaakt door PCV13-serotypes (2019)4 
▪ Van alle gevallen van IPD bij volwassenen ≥ 65 jaar werd 73% veroorzaakt door PPV23-serotypes en 34% door PCV13-

serotypes (2019)4 

 

Wie vaccineren?9-11 

▪ Zuigelingen < 1 jaar 

▪ Kinderen/volwassenen met functionele of anatomische asplenie, sikkelcelanemie of hemoglobinopathie 

▪ Immunocompetente kinderen/volwassen met de volgende risicofactoren:  

o Cochleair implantaat 

o Chronische hartziekte (congenitale hartziekte, hartfalen, hypertensie met cardiale complicaties) 

o Chronische longaandoening (bronchiëctasie, mucoviscidose, bronchopulmonale dysplasie, interstitiële 

longfibrose, steroïdafhankelijk astma) of rokers 

o Chronisch leverlijden of ethylabusus 

o Chronische neurologische of neuromusculaire aandoeningen met aspiratierisico 
o Stofwisselingsziekten 

o Lekkage van cerebrospinaal vocht (na trauma of zware schedeloperatie) 

▪ Kinderen/volwassenen met immuuncompromitterende aandoeningen:  

o Primaire immuunstoornis 

o Immunosuppressieve therapie en andere verworven immuunsuppressieve aandoeningen (o.a. leukemie, 

neoplasma, lymfoom, transplantatie van vast orgaan, beenmergtransplantatie, HIV) 

o Chronisch nierlijden (o.a. nefrotisch syndroom, chronisch nierfalen) 

o Diabetes mellitus 

▪ Gezonde volwassenen ≥ 65 jaar (indien ≥ 85 jaar: op individuele basis te overwegen) 

Beschikbare vaccins12 

 

 Synflorix® (PCV10) Prevenar 13® (PCV13) Pneumovax 23® (PPV23) 

Kenmerken Geconjugeerd                    
10-valent vaccin 

Geconjugeerd                       
13-valent vaccin 

Niet-geconjugeerd                           
23-valent vaccin 

Toediening IM IM IM/SC 

Minimumleeftijd ≥6 weken (tot 5 jaar) ≥6 weken ≥2 jaar 

Geregistreerd gebruik  Kinderen Kinderen en volwassenen Kinderen en volwassenen 

Kostprijs per vaccin 70,44 euro 74,55 euro (gratis) 33,66 euro 

 
Bescherming via vaccinatie5,9,11-20 

 
▪ In België zijn 3 vaccins beschikbaar: 2 geconjugeerde polysacharidevaccins (PCV10 en PCV13) die respectievelijk 10 

en 13 pneumokokkenserotypes bevatten, en 1 niet-geconjugeerd polysacharidevaccin (PPV23) dat 23 
pneumokokkenserotypes bevat12 



▪ Door een toename bij kinderen < 2 jaar van IPD door serotypes die niet gedekt worden door PCV10, maar wel door 
PCV13, werd in 2018 aanbevolen om PCV10 te vervangen door PCV139 

▪ Bescherming door vaccinatie is onvolledig doordat niet alle serotypes in de vaccins aanwezig zijn12 
▪ VE (vaccine effectiveness) van PCV13 bij kinderen (< 5 jaar) (observationele studies): 

o 75 tot 90% bescherming tegen IPD veroorzaakt door vaccinserotypes13-15 
o 50 tot 60% bescherming tegen IPD veroorzaakt door alle serotypes14,15 

▪ VE (vaccine efficacy) van PCV13 bij ouderen (≥ 65 jaar) (RCTs):  
o 75% bescherming tegen IPD veroorzaakt door vaccinserotypes16  
o 50% bescherming tegen IPD veroorzaakt door alle serotypes17 
o 45% bescherming tegen niet-invasieve pneumonie veroorzaakt door vaccinserotypes16 
o 30% bescherming tegen pneumokokkenpneumonie veroorzaakt door alle serotypes17 
o Beschermend effect tegen pneumokokkenpneumonie en IPD nam af met toenemende leeftijd > 65 jaar en 

was niet meer aantoonbaar boven een leeftijd van 85 jaar18 
▪ VE (vaccine efficacy/effectiveness) van PPV23 bij ouderen (≥ 60 jaar):  

o Observationele studies: 45 tot 60% bescherming tegen IPD en ongeveer 50% bescherming tegen 
pneumokokkenpneumonie19 

o RCTs: 75% bescherming tegen IPD en 65% bescherming tegen pneumokokkenpneumonie19 
o Bescherming van PPV23 tegen IPD en pneumokokkenpneumonie bij  kwetsbare ouderen en patiënten met 

risicofactoren en/of verminderde immuniteit is vooralsnog onduidelijk11 
▪ Beschermingsduur: minstens 4 jaar na vaccinatie met PCV13 bij oudere volwassenen (≥ 65 jaar) en minstens 5 jaar na 

vaccinatie met PPV23 bij volwassenen5  
▪ PCV13 en PPV23 mogen gelijktijdig met het viervalente griepvaccin toegediend worden op een andere injectieplaats11; 

er werd een additioneel effect op het voorkomen van pneumonie en mortaliteit gedocumenteerd door gecombineerde 
influenza- en pneumokokkenvaccinatie20 

 

Vaccinatieschema9-11 

 
Kinderen9  

Zuigelingen PCV13: 3 dosissen (8 en 16 weken en 12 maanden) 

Prematuren (< 37 weken) PCV13: 4 dosissen (8, 12 en 16 weken en 12 maanden) 

Volwassenen11 

16-85 jaar én verhoogd risico op IPD 
(immuniteitsstoornis, asplenie, sikkelcelziekte of 
hemoglobinopathie, lekkage van cerebrospinaal vocht, 
aanwezigheid van cochleair implantaat) 

Primo-vaccinatie: PCV13 gevolgd door PPV23 na ≥ 8 weken 
Hervaccinatie: PPV23 elke 5 jaar na primo-vaccinatie 
Reeds vroeger gevaccineerd met PPV23: PCV13 eenmalig (≥ 1 jaar na laatste 
PPV23) + hervaccinatie met PPV23 elke 5 jaar 
Totale kostprijs: max. 545,79 euro 

50-85 jaar met comorbiditeit 
(chronisch hart-, long-, nier- en/of leverlijden, rokers, 
ethylabusus, chronische neurologische of 
neuromusculaire aandoeningen met aspiratierisico, 
diabetes mellitus) 

Primo-vaccinatie: PCV13 gevolgd door PPV23 na ≥ 8 weken 
Hervaccinatie: PPV23 eenmalig 5 jaar na primo-vaccinatie 
Vroeger gevaccineerd met PPV23: PCV13 eenmalig (≥ 1 jaar na laatste PPV23) 
+ PPV23 eenmalig 5 jaar na primo-vaccinatie 
Hervaccinatie met PPV23 elke 5 jaar enkel bij ernstige comorbiditeit 
Totale kostprijs: 141,87 – 310,17 euro  

Gezonde personen 65-85 jaar (en ≥ 85 jaar) PCV13 gevolgd door PPV23 na ≥ 1 jaar 
Vroeger gevaccineerd met PPV23: eenmalig PCV13 ≥ 1 jaar na laatste PPV23 
Hervaccinatie: niet aanbevolen  
Totale kostprijs: 108,21 euro 

Immuungecompromitteerden chronische zieke kinderen en/of volwassenen: zie advies HGR no. 1310 en 9158 

 

Bijwerkingen11,12 

▪ PCV10/13 en PPV23 zijn veilig en worden goed getolereerd door kinderen (ook indien gelijktijdig toegediend met andere 
vaccins), volwassenen (ook indien > 65 jaar) en personen met comorbiditeit12 

▪ Bij PPV23 kan hyporesponsiviteit optreden (interval tussen vaccinaties ≥ 5 jaar)12 
▪ Hervaccinatie met PPV23 kan gepaard gaan met een hoger risico op bijwerkingen (meestal mild en zelflimiterend)12 
▪ Gelijktijdige vaccinatie met het griepvaccin veroorzaakt vergelijkbare systemische bijwerkingen als afzonderlijke 

vaccinatie met het griepvaccin of PCV1311 
▪ Overzicht van bijwerkingen12:  

o Zeer vaak (≥ 1/10) tot vaak (≥ 1/100 en < 1/10): pijn/erytheem/zwelling t.h.v. injectieplaats, koorts, 
prikkelbaarheid en somnolentie (kinderen, vooral PCV10 en PCV13), anorexie (vooral PCV10 en PCV13), 
vermoeidheid (volwassenen, vooral PCV13), braken en diarree (vooral PCV13), huiduitslag (vooral PCV13), 
hoofdpijn (volwassenen, vooral PCV13), myalgie/artralgie (volwassenen, vooral PCV13) 



o Soms (≥ 1/1000 en < 1/100): apneu bij zeer premature kinderen (≤ 28 weken zwangerschap) (vooral PCV10), 

nausea (vooral PCV10 en PCV13), urticaria (kinderen ≤ 5 jaar, vooral PCV13), hoofdpijn (kinderen 2-5 jaar, 

vooral PCV10), braken en diarree (kinderen 2-5 jaar, vooral PCV10) 

o Zelden (≥ 1/10000 en < 1/1000) tot zeer zelden (< 1/10000): eczeem en dermatitis (vooral PCV10), angio-

oedeem (vooral PCV10), ziekte van Kawasaki (vooral PCV10) 

Zwangerschap/borstvoeding12 

De vaccins tegen pneumokokken mogen niet tijdens de periode van zwangerschap en borstvoeding worden gebruikt, tenzij dit 
absoluut noodzakelijk is 
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