
Wist u dat ...
Er meer dan 90 verschillende soorten pneumokokken
bestaan, ook wel stammen of serotypes genoemd ? 
Talrijke pneumokokken veroorzaken weinig ernstige 
ziekten. Helaas hebben een 15-tal stammen wel 
degelijk slechte eigenschappen en kunnen ze ons 
erg ziek maken. Voor al kleine kinderen bij wie de 
afweer nog zwak is zijn kwetsbaar voor besmetting. 

➾  86% minder infecties
Het gebruik van het eerste vaccin dat jonge kinderen 
beschermt tegen 7 van de gevaarlijkste en meest voor-
komende stammen van pneumokokken heeft geleid 
tot een aanzienlijke afname van het aantal invasieve  
infecties veroorzaakt door deze stammen bij kinderen 
jonger dan 5 jaar : het aantal infecties is tussen 1999-
2002 en 2007-2008 met 86% gedaald.(1)

➾  De toekomst ?
Omdat het leven van elk kind belangrijk is, stellen weten-
schappers alles in het werk om een nog bredere bescher-
ming te kunnen aanbieden tegen bijna alle gevaarlijke 
stammen van pneumokokken.
Tegenwoordig zijn in België meerdere vaccins beschik-
baar die jonge kinderen beschermen tegen de frequentste 
en gevaarlijkste pneumokokken

.
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Vaccinatie is de eenvoudigste manier om uw kindje te 
 beschermen tegen gevaarlijke infectieziektes. Vaccins 
 redden levens en voorkomen een blijvende handicap 
 zoals doofheid, motorische of mentale achterstand. 
Succesverhalen zijn de uitroeiing van pokken en het 
 terugdringen van polio en mazelen. Voorwaarde is wel 
dat iedereen zijn kindje laat vaccineren. 

Tot voor kort was het onmogelijk om jonge kinderen te 
bes chermen tegen pneumokokkeninfecties. Nochtans 
 veroorzaakt deze bacteriefamilie zeer ernstige besmet-
tingen en sterven er elk jaar wereldwijd 1 miljoen kinde-
ren als gevolg van een pneumokokkeninfectie..

Enkel antibiotica kan een pneumokokkeninfectie
bestrijden. Helaas nam de resistentie van pneumokok-
ken aan antibiotica de laatste jaren gestaag toe. Het 
feit dat een ziekteverwekkende kiem resistent wordt, 
betekent dat de behandeling van de ziekte met antibi-
otica moeilijker wordt. Vaccinatie voorkomt  infecties 
en draagt daarmee bij tot een geringer gebruik van 
 antibiotica.

De ontwikkeling van het pneumokokkenvaccin voor 
 kinderen is dan ook een grote stap vooruit in de 
 geneeskunde. Onze overheid besliste daarom om het 
pneumokok  kenvaccin op te nemen in het vaccinatie 
programma. U kunt uw kindje gratis laten vaccineren 
bij Kind & Gezin, uw  kinderarts of uw huisarts.

Waarom
vaccineren ?

Vaak gestelde 
vragen ...

En 
tenslotte ...

➾  Hoe maakt de pneumokok mijn kindje ziek ?

De pneumokok is een bacterie die graag in de neus 
huist, vooral bij jonge kinderen. De invasieve of 
 gevaarlijke pneumokokken dringen de weefsels en/
of het bloed binnen, waar ze een infectie veroorzaken 
zoals een longontsteking, bloedvergiftiging of levens-
bedreigende hersenvliesontsteking.

➾  Hoe beschermt het pneumokokkenvaccin 
mijn kind ?

Het vaccin bestaat uit minuscule deeltjes afkom-
stig van de meest frequente en ziekteverwekkende 
 pneumokokken. Deze deeltjes worden herkend als 
 lichaamsvreemd en het kind gaat antistoff en aanma-
ken die het beschermt. 
Als uw kind later in contact komt met één van die 
pneumokokken, zullen zijn of haar antistoff en die 
onmiddellijk neutraliseren.

➾  Is deze vaccinatie veilig ? ... JA !

Een vaccin wordt jarenlang getest op de hoogst 
 mogelijke veiligheid. Het risico op een tijdelijk 
ongemak kan  echter niet volledig uitgesloten worden. 
Dit kan niet  opwegen tegen het gevaar van een niet- 
inenting. 

➾  Vaccinatie is gratis !
Sinds 2007 is de vaccinatie tegen pneumokokken 
opgenomen in de basisvaccinatiekalender. Sinds 
2011 is het 13-valente vaccin tegen pneumokokken 
gratis beschikbaar in het kader van het vaccinatie-
programma in België (1). 

Het 13-valent  pneumokokkenvaccin  kennen we 
 ondertussen door en door; wereldwijd zijn in-
middels al meer dan 500 miljoen doses toege-
diend.

➾   Het vaccinatieschema is : 2-4-12 maanden !
Voor een perfecte bescherming tegen levens-
bedreigende pneumokokkeninfecties krijgt de 
baby drie inentin gen. Eén op de leeftijd van 
2 maanden, 4 maanden en 12 maanden. Miste u een 
 afspraak ? Bespreek dit met uw arts. Stop in geen 
 geval de vaccinatie.

➾  Mama rustig, kindje rustig !
Een prikje is nooit leuk, zeker niet voor uw kleine 
schat. Toch moet u kalm blijven want uw kindje 
voelt het als u zenuwachtig bent. 
Referentie : (1) Basisvaccinatiekalender (situatie op 1 januari 2013). 
Gecommentarieerd Geneesmiddelen Repertorium 2013, rubriek Vaccins
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