
Alle kinderen geboren op of na 1 maart 2011 krijgen het 10-valente pneumokokkenvaccin Synflorix (GSK) toegediend. 
Dit nieuwe vaccin vervangt het huidige 7-valente vaccin Prevenar (Wyeth/Pfizer). Kinderen die vóór 1 maart zijn 
geboren en gestart zijn met Prevenar maken hun vaccinatieserie hiermee af. De minister heeft tot deze invoering 
besloten op advies van de Gezondheidsraad. Door deze invoering kan meer pneumokokkenziekte voorkomen 
worden.

Met deze informatiekaart willen wij u als uitvoerder van het RVP ondersteunen bij de invoering van het nieuwe pneumokokkenvaccin. 
Voor vragen kunt u mailen naar: rvpcommunicatie@rivm.nl

Informatie over het vaccin
Het 10-valente vaccin beschermt tegen de 10 belangrijkste typen pneumokokken, namelijk type 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14 18C, 19 F en 23 F. Er 
zijn 90 verschillende typen pneumokokken. De pneumokokkenbacterie veroorzaakt ernstige infecties: pneumonie, sepsis en meningitis. 
Ook veroorzaakt de pneumokok middenoorontsteking. Kijk voor meer informatie over de ziekte in de LCI-richtlijnen Pneumokokkose.

Synflorix wordt geleverd in een verpakking met 10 voorgevulde 
spuiten. De afmeting van de verpakking is 103 x 178 x 29 mm

Elke verpakking bevat:

• 10 voorgevulde spuiten (per dosis 0,5 ml) zonder naald 
• 2-talige bijsluiter: Nederlands en Duits
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Bijsluiter
Naast de bijsluiter in de verpakking wordt ook een scheurblok 
geleverd met bijsluiters voor ouders. Deze bijsluiterblokken 
worden tegelijk met het vaccin afgeleverd.

Instructies voor gebruik
Bij opslag van de voorgevulde spuit kan een fijne witte neerslag 
ontstaan met een kleurloos supernatant. 

Naald

Spuit

Bron: GSK

Stap 1

•	 Controleer aan de hand van het etiket of het juiste vaccin 
wordt gebruikt en of de expiratiedatum niet verlopen is. 

•	 Vóór toediening dient de inhoud van de voorgevulde spuit, 
zowel voor als na het schudden, visueel te worden  
geïnspecteerd op vreemde deeltjes en/of abnormaal uiterlijk.  
Mocht één van deze verschijnselen worden waargenomen,  
gooi het vaccin dan weg.

Stap 2

•	 De voorgevulde spuit stevig zwenken om een homogene 
witte suspensie te krijgen. 

•	 Inspecteer nogmaals de spuit visueel op vreemde deeltjes en/
of abnormaal uiterlijk. Mocht één van deze verschijnselen 
worden waargenomen, gooi het vaccin dan weg.

Stap 3

•	 Verwijder de luerlock afsluitdop van de spuit door  
tegen de richting van de klok in te draaien.

Stap 4

•	 Plaats de injectienaald met een draaiende beweging  
(met de klok mee) op de spuit. Zie de tekening.

Stap 5

•	 Verwijder de beschermkap van de naald

Stap 6

•	 Dien het vaccin intramusculair toe in het dijbeen

Stap 7

•	 Haal het vlagetiket met lotnummer van de injectiespuit en 
plak deze op de oproepkaart. De RIVM-RCP zal hiermee de 
gegeven vaccinatie registreren. Noteer de vaccinatiedatum in 
het dossier en op het vaccinatiebewijs van het kind. Via RVP 
Online kan de vaccinatie digitaal geregistreerd worden.

Structuur van lotnummer 
Het lotnummer is opgebouwd uit letters en cijfers, bijvoorbeeld:
ASPNA053CA 

Beschermkap

Zuiger

Afsluitdop

Spuit
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Richtlijn vaccinverwisseling 
Prevenar en Synflorix

Algemene uitgangspunten: 

•	 kinderen geboren tot 1-3-2011 ontvangen een complete serie 
met Prevenar (7-valent);

•	 kinderen geboren op of na 1-3-2011 ontvangen een complete 
serie met Synflorix (10-valent).

Voor beide vaccins gelden dezelfde vaccinatieschema’s:

Leeftijd vaccinatieschema

t/m 6 maanden 3+1 schema

7 t/m 11 maanden 2+1 schema

12 t/m 23 maanden 2 vaccinaties met interval van 2 maanden

Afspraken bij vaccinverwisseling

De hoofdregel is dat de vaccins niet uitwisselbaar zijn, omdat er 
vrijwel geen feitelijke onderbouwing beschikbaar is voor de 
effectiviteit van gecombineerde schema’s. Bij abusievelijk 
verwisseling van de vaccins is het voor het verkrijgen van 
voldoende individuele bescherming echter niet nodig extra te 
vaccineren.
Dit is gebaseerd op een inschatting van de bescherming op basis 
van beperkte onderzoeksdata, inzicht in immunologie en 
epidemiologische kenmerken als infectiedruk en 
groepsimmuniteit. 

Hoe te handelen bij vaccinwisseling

Indien vaccin van het verkeerde merk is toegediend en de serie 
nog niet is voltooid, geldt:

Bij kinderen beneden de leeftijd van 1 jaar: 
•	 de serie afhankelijk van de leeftijd voltooien tot een 3+1  

resp. 2+1 schema met het merk vaccin dat voor dit kind 
geïndiceerd is. 

Bij kinderen van 1 tot 2 jaar:
•	 de serie voltooien tot een 1+1 schema van 1 merk vaccin, dus 

met vaccin van het merk dat al gegeven is.

Indien vaccin van verkeerd merk is toegediend en de serie al 
voltooid is, geldt:
•	 de serie wordt goedgekeurd; er wordt geen extra vaccinatie 

gegeven.

Voorkomen van verwisseling

Omdat de vaccins niet volledig uitwisselbaar zijn, blijft de 
hoofdregels gelden dat verwisselingen zoveel mogelijk moeten 
worden voorkomen. Het toedienen van het juiste merk vaccin 
wordt als volgt gewaarborgd:
•	 Op de vaccinatiekaart (oproepkaart) wordt gedurende de 

overgangsperiode van 1 jaar (geboren vanaf maart 2011 t/m febr. 
2012) aangegeven dat het Synflorix betreft.

•	 De uitvoerenden noteren op het vaccinatiebewijs een S 
(Synflorix) of P (Prevenar), afhankelijk van het toegediende 
vaccin. Alternatief: het tweede vlagetiket van vaccinspuit wordt 
op het vaccinatiebewijs geplakt. Eerste vlagetiket van vaccin-
spuit gaat op vaccinatiekaart.

•	 Bij RIVM-RCP kan nagevraagd worden wat vorige keren 
gegeven is en wat het juiste vaccinatieadvies is.

•	 In Praeventis wordt genoteerd welk merk is gegeven, maar er 
wordt in het kader van de validering geen consequentie aan de 
vaccinwisseling verbonden. 

Wanneer per ongeluk de twee vaccins verwisseld zijn op het 
consultatiebureau én dit ook ter plekke is opgemerkt, dient dit aan 
de ouders van het betreffende kind te worden meegedeeld. Met 
verwijzing naar deze richtlijn kan de ouders gemeld worden:
•	 dat het kind geen groter risico zal lopen op invasieve 

pneumokokkenziekte;
•	 dat geen extra vaccinaties nodig zijn;
•	 dat voor het voltooien van de serie gehandeld wordt conform 

de landelijke richtlijn.

Onderbouwing

•	 De Gezondheidsraad heeft expliciet aanbevolen om een al 
gestarte serie met hetzelfde vaccin af te maken (zie GR-rapport).

•	 Uit klinische onderzoek is gebleken dat Synflorix als booster 
gebruikt kan worden na een primaire serie met Prevenar  
(EMA, zie bijsluitertekst).

•	 Een 2 + 1 schema van Synflorix is door de EMA beoordeeld en 
afhankelijk van lokale richtlijnen toegestaan  
(EMA, zie bijsluitertekst).

•	 Een 2+1 schema van Prevenar is door de EMA beoordeeld en 
goedgekeurd. Het wordt in andere landen toegepast  
(zie bijsluitertekst en onderzoek prof. L. Sanders).

•	 Er zijn geen gegevens bekend over een schema bestaande uit  
2 Prevenar en 2 Synflorix of (op latere leeftijd) een 2+1 schema 
of een 1+1 schema, waarbij 2 merken vaccin zijn gebruikt. Op 
basis van het werkingsmechanisme mag verwacht worden dat 
ook deze schema’s een behoorlijke immuniteit opwekken. Er is 
geen reden om aan te nemen dat extra vaccinaties bij de 
kinderen die deze schema’s hebben gevolgd gezondheidswinst 
zal opleveren. Te meer omdat naast de bescherming door de 
vaccinatie kinderen ook, in zekere mate, worden beschermd 
door het optreden van herd immunity (zie rapportage  
S. de Greeff).



Verantwoording
•	 Gezondheidsraadadvies: Vaccinatie van zuigelingen tegen 

pneumokokkeninfecties 2, mei 2010, 
•	 Officiële samenvatting van de productkenmerken van Synflorix, 
•	 de overwegingen in Québec (Assessment of the pertinence of a 

new pneumococcal conjugate vaccine uit Québec),
•	 Nederlands onderzoek naar een 2+1 schema (van Gils et al.  

In JAMA 2009;302:159-167). 
•	 overleg met Sabine de Greeff (EPI) over herd-immunity (concept 

Hoofdstuk 1.1 Pneumococcal disease in The national immunisa-
tion programme in the Netherlands, develpments in 2010) en 

•	 overleg met Germie van den Dobbelsteen (NVI) over de 
uitwisselbaarheid van de vaccins en de ervaringen in Québec. 

Dit advies is gebaseerd op de kennis op dit moment (december 
2010), het zal bijgesteld worden wanneer onderzoeksresultaten 
daartoe aanleiding geven.

Alle literatuurverwijzingen zijn te vinden op 
www.rivm.nl/cib/themas/rvp/#index 3

Vraag en antwoord
Wat is het verschil tussen Prevenar en Synflorix?
Het pneumokokkenvaccin Synflorix beschermt tegen 10 typen 
(Pneu 10) van de pneumokokkenbacterie. Prevenar beschermt 
tegen 7 typen (Pneu 7). Synflorix geeft een bredere dekking en 
geeft ook enige bescherming tegen middenoorontstekingen. 

Hoe kan ik in de praktijk beide vaccins goed onderscheiden?

Prevenar Synflorix

Zijn er andere mogelijke bijwerkingen bij Synflorix te 
verwachten?
Nee, het veiligheidsprofiel is vergelijkbaar met Prevenar. 
Bijwerkingen zijn over het algemeen mild en van korte duur. 
De meest voorkomende bijwerkingen die optraden zijn roodheid 
en zwelling rond de prikplek, koorts en prikkelbaarheid.

Wat zijn de contra-indicaties voor Synflorix?
Als er sprake is van aangetoonde overgevoeligheid voor één van 
de componenten of hulpstoffen kan het vaccin niet worden 
toegediend. Medische redenen om de inenting niet te geven zijn er 
zelden. Bij koorts (> 38,5C) of een ernstige (infectie)ziekte kan de 
vaccinatie uitgesteld worden.

Welke stoffen zitten in dit vaccin?
Elke dosis (0,5 ml) bevat 10 pneumokokkenpolysaccharide 
serotypen: 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F. Om het immuno-
logisch geheugen op te bouwen zijn de polysacchariden gekoppeld 
aan twee dragereiwitten nl., tetanustoxoïd en difterietoxoïd. Het 
vaccin bevat de volgende hulpstoffen: aluminiumfosfaat, 
natriumchloride en water voor injecties. Deze hulpstoffen 
(adjuvantia) geven het vaccin een krachtiger en/of langduriger 
immuunrespons.

Zit er aluminium in?
Nee. Niet het metaal aluminium, maar slecht-oplosbare zouten 
van het aluminium. Die stoffen zitten in veel meer vaccins. 
Bijvoorbeeld in prikken voor baby’s (DKTP-Hib, meningokokken 
C). De aluminiumzouten versterken de werking van het vaccin.

Waarom is een nieuw vaccin nodig? Werkt het huidige vaccin 
niet goed?
Het nieuwe 10-valente vaccin heeft een bredere bescherming tegen 
pneumokokkenziekte. Hiermee kan meer pneumokokkenziekte: 
longontsteking, sepsis, hersenvliesontsteking voorkomen worden.

Synflorix is niet geregistreerd voor bescherming tegen long-
ontsteking. Waarom wordt het wel hiervoor ingezet?
De Gezondheidraad verwacht dat op basis van de opgewekte 
antistoffen het vaccin wel degelijk ook tegen longontsteking 
beschermt.

Vanaf wanneer worden kinderen gevaccineerd? 
De vaccinatie is alleen bestemd voor kinderen die op of na 1 maart 
2011 geboren zijn. De eerste vaccinatie wordt toegediend als een 
kind ongeveer 2 maanden oud is. Dit betekent dat de eerste 
vaccinaties rond 1 mei 2011 worden toegediend. 

Mijn andere kind is vóór 1 maart 2011 geboren, komt hij/zij in 
aanmerking voor deze inenting?
Nee. Als een kind eenmaal gestart is met de vaccinatieserie 
Prevenar, wordt deze serie met hetzelfde vaccin afgemaakt. 

Dit is een uitgave van:
 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu
www.rivm.nl 
www.rijksvaccinatieprogramma.nl
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Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu coördineert de communicatie  

over het Rijksvaccinatieprogramma.

Rijksvaccinatieprogramma

http://www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/vaccinatie-van-zuigelingen-tegen-pneumokokkeninfecties-2
http://www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/vaccinatie-van-zuigelingen-tegen-pneumokokkeninfecties-2
http://eudrapharm.eu/eudrapharm/showDocument?documentId=296647127970435845

