
Op de website van het RIVM vindt u eveneens uitgebreide 
informatie over vaccinatie tegen pneumokokken. 
Kijk op www.rivm.nl.

Uiteraard kunt u uw vragen ook met uw zorgprofessional 
bespreken. 

Ik heb COPD/diabetes/hart- en vaatziekten - loop ik 
hierdoor een verhoogd risico op pneumokokkenziekte?
Mensen met comorbiditeit zoals COPD/diabetes/
hart- en vaatzieken lopen een verhoogd risico 
op pneumokokkenziekte. Onderzoek toont aan 
dat pneumokokkenlongontsteking en invasieve 
pneumokokkenziekte 3-7X zo vaak voorkomt bij 
respectievelijk diabetes/hart-en vaatzieken en COPD.4

Ik ben al gevaccineerd - betekent dit dat ik geen risico 
meer loop op pneumokokkenziekte?
Geen enkel vaccin biedt 100% bescherming tegen 
ziekteverwekkers. Wel zorgt het ervoor dat de kans 
dat u ziek wordt van pneumokokken aanzienlijk 
vermindert.

Waaruit bestaat een pneumokokkenvaccin?
Een pneumokokkenvaccin bevat drie soorten bestand-
delen: antigenen, hulpstoffen en reststoffen. Antigenen 
zijn delen van de pneumokok waartegen bescherming 
(immuniteit) wordt opgewekt. Er zitten verschillende 
antigenen in het vaccin die tegen bekende typen pneu-
mokokken werken. 

Wat zijn de bijwerkingen? 
Na vaccinatie kunt u milde bijwerkingen ervaren zoals 
slaperigheid, hoofdpijn en plaatselijke reacties zoals 
roodheid, zwelling en pijn op de plek van vaccinatie. 
In zeldzame gevallen kan er een ernstige allergische 
reactie optreden.1

 
Wat moet ik doen als ik last krijg van bijwerkingen? 
Over het algemeen zijn de bijwerkingen mild en gaan 
ze vaak (snel) weer over.1 Heeft u erg veel last van een 
bijwerking of maakt u zich zorgen, neem dan contact  
op met uw huisarts.

Meer weten? Kijk op www.rivm.nl, of vraag het uw zorgprofessional
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15% van 60-plussers die met 
pneumokokkenziekte in het 
ziekenhuis wordt opgenomen, 
overlijdt. Patiënten houden  
regelmatig rest-verschijnselen 
en hebben nog jaren na de 
infectie ca. 15% verhoogde kans 
op overlijden.2

15% 60+

Weten of pneumokokkenvaccinatie 
voor u wordt aanbevolen?
Check het op prikwijzer.nl
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De meest 
gestelde vragen over 

vaccinatie tegen 
pneumokokken

Bent u ouder dan 
60 jaar of heeft u een 
verminderde afweer? 
Dan is er een aanbeveling voor 
pneumokokkenvaccinatie.1,2



Pneumokokken kunnen een bedreiging vormen voor zowel 
jong als oud. Zo worden jaarlijks duizenden volwassenen 
ouder dan 65 jaar opgenomen in het ziekenhuis met een 
longontsteking veroorzaakt door de pneumokok. Invasieve 
pneumokokkenziekte komt bij een kleine tweeduizend 
60-plussers voor; ziekenhuisopname is hierbij vrijwel altijd 
noodzakelijk. Naar schatting overlijdt 15% van de in het 
ziekenhuis opgenomen patiënten, en hebben patiënten die 
de ziekte hebben overleefd nog jaren daarna een verhoogde 
kans op sterfte.1

Bent u al beschermd  
tegen pneumokokken-
ziekte?
Vaccinatie verlaagt sterfte en ziektelast 
veroorzaakt door pneumokokken

Pneumokokken zijn bacteriën die in de 
neus-keelholte voorkomen, en normaal 
gesproken bij gezonde mensen geen ziekte 
veroorzaken. Jonge kinderen, volwassenen 
ouder dan 60 jaar en mensen met een 
verminderde weerstand of comorbiditeit 
daarentegen lopen een verhoogd risico 
omdat zij vaatbaarder zijn voor ziekte 
veroorzaakt door de pneumokok. 

Pneumokokkenlongontsteking is het meest 
voorkomende ziektebeeld bij 60-plussers en 
kan leiden tot een aanzienlijke ziektelast. 
In sommige gevallen kan een pneumokok-
kenlongontsteking zo ernstig zijn dat een 
invasieve infectie (invasie van de pneumo-
kok in de bloedbaan) optreedt en zieken-
huisopname noodzakelijk is. Op termijn 
kan invasieve pneumokokkenziekte (IPD; 
bloedvergiftiging, hersenvliesontsteking of 

invasieve longontsteking) leiden tot ernstige 
complicaties, orgaanfalen en zelfs sterfte.1

Vaccinatie tegen pneumokokken
Om volwassenen beter te beschermen tegen 
ziekte veroorzaakt door pneumokokken 
adviseert de Gezondheidsraad volwassenen 
ouder dan 60 jaar of met een verminderde 
afweer te vaccineren.1 Onderzoek heeft 
namelijk aangetoond dat vaccinatie, 
sterfte en ziektelast veroorzaakt door 
pneumokokken aanzienlijk verlaagt.  

 

Wat zijn pneumokokken?
Pneumokokken zijn bacteriën die bij veel mensen in  
de bovenste luchtwegen voorkomen. Normaal 
gesproken veroorzaken zij geen ziekte bij gezonde 
mensen. Jonge kinderen, volwassenen ouder dan  
60 jaar en mensen met een verminderde afweer lopen 
echter een hoger risico.1

Hoe vindt besmetting met pneumokokken plaats?
Pneumokokken kunnen zich via de lucht verspreiden. 
Dit betekent dat als iemand die pneumokokken draagt 
niest of hoest hij/zij de bacterie kan verspreiden 
naar anderen. Ook kunnen pneumokokken via 
direct contact, bijvoorbeeld via de handen, worden 
overgedragen.1

Welke ziekte veroorzaken pneumokokken?
Bij mensen met een verminderde weestand kan de 
pneumokok een longontsteking, bijholteontsteking of 
oorontsteking veroorzaken. Daarnaast kan infectie met 
de pneumokok leiden tot een ernstige longontsteking, 
bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking.1

Kom ik in aanmerking voor pneumokokkenvaccinatie?
De overheid is voornemens om in 2020 te starten met 
een nationaal vaccinatieprogramma voor 60-plussers. 
Valt u binnen dit programma krijgt u automatisch 
een oproep en is vaccinatie gratis. Vaccinatie wordt 
aanbevolen voor volwassenen vanaf 60 jaar of met een 
verminderde afweer.1,2

Kan ik ook gevaccineerd worden als ik ouder of jonger 
ben dan 60 jaar?
Ja, dat kan. U zult zelf een afspraak moeten maken bij 
uw (huis)arts. Ook kunnen er kosten aan de vaccinatie 
verbonden zijn omdat u niet binnen het nationale 
vaccinatieprogramma valt. Mogelijk vergoedt uw 
zorgverzekeraar (een deel van) de kosten. Kijk hiervoor 
in de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering of 
neem contact op met uw zorgverzekeraar. 

Meestgestelde  
vragen

“ Volwassenen 
die nu reeds 
gebruik willen 
maken van 
vaccinatie tegen 
pneumokokken 
kunnen dit 
doen via de 
huisarts” 3
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Vooral kinderen, 60-plussers en mensen met een 
verminderde afweer zijn vatbaar voor pneumokokken

20-30%  van de in het ziekenhuis opgenomen 
patiënten met longontsteking wordt 
veroorzaakt door de pneumokok

1.800  60-plussers per jaar in het ziekenhuis 
worden opgenomen wegens invasieve 
pneumokokkenziekte

15%  van de 60-plussers opgenomen in het 
ziekenhuis met pneumokokkenziekte 
overlijdt of heeft een verhoogde kans  
op overlijden

Een bacterie die onder 
andere longontsteking, 
bloedvergiftiging en 
hersenvliesontsteking 
kan veroorzaken

Pneumokok


