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Ik wil hier meer over weten, wat moet ik doen?

Als u belangstelling heeft voor dit onderzoek en graag verdere informatie hierover 
ontvangt, kunt u de portvrije antwoordkaart invullen en naar ons opsturen. Zodra wij 
uw kaart hebben ontvangen, sturen wij u alvast een email met de uitgebreide informa-
tie. Daarna bellen wij u om wat vragen te beantwoorden en uw huisadres te vragen. 
Wilt u uw kind laten meedoen in dit onderzoek, dan maken we een afspraak voor het 
eerste huisbezoek. We sturen u dan de uitgebreide informatie ook per post toe. Tijdens 
het eerste huisbezoek spreken we het onderzoek nogmaals met u door en kunt u vragen 
stellen. Als u akkoord bent, tekenen zowel u als uw partner en de onderzoeksmedewer-
ker het toestemmingsformulier. Ook als u al toestemming heeft gegeven voor het 
onderzoek staat het u altijd vrij, zonder opgaaf van redenen, deze toestemming weer in 
te trekken. Meedoen aan het onderzoek kost niets. Als u al eerder vragen wilt stellen 
over het onderzoek, kunt u contact opnemen met een onderzoeksmedewerk(st)er op 
het onderzoekscentrum. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 12:00 
uur op telefoonnummer 030-2743299 of 030-2743465.

Wij hopen dat u zult reageren op deze uitnodiging. 

Met hartelijke groet, 

Namens alle onderzoeksmedewerkers
Dr Alienke Wijmenga-Monsuur, onderzoeker

Meer informatie?

Als u vragen over het onderzoek heeft, dan kunt u contact opnemen met  
een onderzoeksmedewerk(st)er op het onderzoekscentrum.  
Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 12:00 uur  
op telefoonnummer 030 - 274 32 99 of 030 - 274 34 65.

De PIEN-studie
Pneumokokkenvaccinonderzoek



Geachte ouders en verzorgers, 

Waarom krijgt u deze folder?

Gefeliciteerd met de geboorte van uw kind. U heeft net een folder ontvangen waarin uw 
kind wordt uitgenodigd voor vaccinaties volgens het Nederlandse 
Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Dit betekent dat uw kind rond de leeftijd van 2, 3, 4 en 
11 maanden een pneumokokkenvaccin (Synflorix®) zal krijgen, tegelijk met een vaccin 
tegen difterie, kinkhoest, tetanus, polio, Haemophilus influenzae b en hepatitis B (de 
DaKTP-Hib-HepB prik). De vier pneumokokkenvaccinaties beschermen uw kind tegen 
hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging veroorzaakt door 10 soorten veel voorkomen-
de pneumokokken. 
Momenteel onderzoeken wij in Nederland of de vaccinatie tegen ziekte door pneumokok-
ken nog verder verbeterd kan worden. Wij willen u met deze folder graag wat meer 
informatie over dit onderzoek geven en hopen dat u dan bereid zult zijn om met uw kind 
deel te nemen aan ons onderzoek.

Hoe gaat het onderzoek? 

Wij komen bij u op huisbezoek. De 
onderzoeksmedewerker neemt met u een 
korte vragenlijst door over de medische 
achtergrond van uw kind. Uw kind wordt 
door middel van loting ingedeeld in 
studiegroep 1a of 1b. Vervolgens wordt uw 
kind tijdens meerdere huisbezoeken 
gevaccineerd met de DaKTP-Hib-HepB en 
het nieuwe pneumokokkenvaccin. Ook 
wordt er 2 keer een kleine hoeveelheid 
bloed afgenomen.
Tijdens het eerste levensjaar van uw kind 
komen wij 5-6 keer langs. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd door ervaren 
onderzoeksmedewerkers. 

Wat zijn de voordelen van het onderzoek?

Uw kind wordt gevaccineerd met een pneumokokken vaccin dat nog niet gebruikt wordt 
in het RVP, maar dat al wel aan miljoenen kinderen in andere landen is gegeven. Het is 
grotendeels gelijk aan het vaccin dat van 2005-2011 in Nederland werd gebruikt, alleen 
is het nu uitgebreid. Door mee te doen heeft uw kind het voordeel dat hij/zij wordt 
beschermt tegen 13 pneumokokkentypen (3 typen meer dan kinderen die niet mee-
doen). De vaccinaties worden thuis gegeven, dit vinden veel ouders prettiger dan op het 
consultatiebureau. Dit onderzoek zal ertoe leiden dat de vaccinatie tegen pneumokok-
ken in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma voor alle kinderen de meest 
optimale bescherming zal bieden. 

Wat zijn de nadelen van het onderzoek?

Er wordt 1 keer 8 ml bloed afgenomen met een naald. Om te zorgen dat uw kind er haast 
geen last van heeft gebruiken wij een pijnstillende zalf. Ook wordt er 1 keer met een 
hiel- of vingerprik een paar druppels bloed afgenomen.

Waarom dit onderzoek?

Verschillende landen vaccineren op andere leeftijden en gebruiken soms ook minder 
vaccinaties. Dit lijkt allemaal goed te werken. Voor het RVP willen we graag een goede 
keuze maken, zodat we de kinderen het beste beschermen met mogelijk minder vaccina-
ties. We hebben informatie nodig over hoe goed het immuunsysteem reageert op de 
vaccinatie en hoe het langetermijngeheugen werkt. Uiteindelijk kan de informatie die we 
uit dit onderzoek en uit onze andere onderzoeken krijgen meehelpen om het meest 
optimale vaccinatieschema te ontwikkelen voor het RVP. 

Onderzoek naar de nieuwe pneumokokkenvaccins

Tot maart 2011 kregen kinderen een pneumokokkenvaccinatie die tegen 7 van de 20 
meest voorkomende pneumokokkentypen beschermt (Prevenar®). De nieuwere 
pneumokokkenvaccinatie die de kinderen vanaf maart 2011 krijgen, beschermt de 
kinderen tegen 10 van de 20 meest voorkomende pneumokokkentypen (Synflorix®). 
Daarnaast is er ook nog een pneumokokkenvaccin op de markt dat beschermt tegen 13 
pneumokokkentypen (Prevenar-13®). Dit laatste wordt in Nederland nog niet in het RVP 
gebruikt, maar kan mogelijk in de toekomst wel een rol gaan spelen.
Van de 2 nieuwe pneumokokkenvaccins (tegen 10 en 13 pneumokokkentypen) weten we 
dat ze goede bescherming geven. We weten nog weinig over het langetermijngeheugen 
tegen pneumokokken dat ontstaat na vaccineren. Uw kind wordt uitgenodigd om 
gevaccineerd te worden met het vaccin dat beschermt tegen 13 pneumokokkentypen 
(Prevenar-13®). Er is ook een groep kinderen gevaccineerd met het andere vaccin, zodat 
we de 2 vaccins kunnen vergelijken.

Wie voert het onderzoek uit?

Het Centrum Infectieziektenbestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (CIB/RIVM) voert dit onderzoek uit.

Antwoordkaart

Pneumokokkenvaccinonderzoek –  
De PIEN-studie

n  JA, ik heb belangstelling voor dit onderzoek en mijn kind heeft nog geen 
vaccinaties ontvangen. Ik wil graag voor meer informatie benaderd worden. 
 
Mijn naam is:                        
 
Mijn zoon/dochter heet:
 
en is geboren op:
 
Ons telefoonnummer is:
 
Een eventueel tweede  
telefoonnummer is: 
 
Dag/tijdstip waarop ik  
meestal makkelijk  
te bereiken ben:
 
Ons e-mail adres is:
 

 


