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Essentie 
 
 
Uit recent onderzoek blijkt dat bij een hoge vaccinatiegraad en 
in jaren opgebouwde groepsimmuniteit, zoals in Nederland, 
drie in plaats van vier prikken even goede bescherming  bieden 
tegen pneumokokkenziekte. 

 
Daarom verandert vanaf 27 november 2013 het 
vaccinatieschema in het Rijksvaccinatieprogramma. 
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Achtergrond invasieve pneumokokkenziekte 
● Er zijn bijna 100 verschillende serotypen van Pneumokokken. 

 
● Pneumokokken kunnen onder andere hersenvliesontsteking, 

bloedvergiftiging, longontsteking en middenoorontsteking 
veroorzaken. 
 

● Vaccins zijn gericht tegen de belangrijkste ziekmakende serotypen. 
 

● Sinds 2006 is een pneumokokkenvaccin opgenomen in het 
Rijksvaccinatieprogramma. 
 

● Vaccins zijn effectief tegen invasieve infecties (IPD) en hebben 
indirect een positief effect op niet-gevaccineerden door het 
terugdringen van dragerschap (zie grafieken op volgende slides) 
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Afname invasieve infecties door vaccintypes 
in de verschillende leeftijdsgroepen 
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Lichte toename niet-vaccintypes, maar 
netto een duidelijk positief effect! 
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Achtergrond vaccinatieschema 
● Er zijn verschillende 2+1 schema’s om een goede immuniteit tegen 

pneumokokken te bereiken. 
 
● Het gekozen schema is goed in te passen in het huidige RVP en de 

contactmomenten van de JGZ. In feite vervalt alleen de tweede 
Pneu uit het 3+1 schema. 

 
● Vaccinatie heeft geleid tot minder dragerschap van de vaccintypen 

in Nederland. Hierdoor kan zonder gevaar voor infectie het interval 
tussen de eerste en tweede pneumokokkenvaccinatie verlengd 
worden. 

 
● Door verlenging van het interval naar 8 weken tussen Pneu 1 en 

Pneu 2 verbetert de immuunrespons en kan één prik komen te 
vervallen. Dit langere interval is essentieel. 
 
 

Verandering in het vaccinatieschema Pneumokokken | 
27 november 2013 

7 



Caribisch Nederland 
Op Caribisch Nederland is later dan in Nederland begonnen met tegen 
Pneumokokken te vaccineren. Er zijn nog geen dragerschapsgegevens 
van Caribisch Nederland. 

 
● Bonaire: 

– Januari 2012 gestart met Pneu volgens 2+1 schema. 
– Gaat door met 2+1 schema. 

 
● Saba en Sint Eustatius: 

– Januari 2013 gestart met Pneu volgens 3+1 schema. 
– Gaan (voorlopig) door met 3+1 schema. 
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Het 2+1 schema 
● Pneu 1:  Op de leeftijd van 6-9 weken, tegelijk met de  

  DKTPHibHepB 1. 
 

 NB  Met de DKTPHibHepB 2 op de leeftijd van ca. 3 
  maanden wordt géén Pneu meer toegediend 
 
● Pneu 2:  Tegelijk met de DKTPHibHepB 3 op de leeftijd van ca. 

  4 maanden. Aanbevolen interval tussen Pneu 1 en 
  Pneu 2 is 8 weken. Minimuminterval tussen Pneu 1 en 
  Pneu 2 is 6 weken. 

 
● Pneu 3:  Tegelijk met DKTPHibHepB 4 op de leeftijd van ca. 10-

  11 maanden. Aanbevolen interval tussen Pneu 2 en 
  Pneu 3 is 6 maanden. Minimuminterval tussen Pneu 2 
  en Pneu 3 is 4 maanden. 
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Inhaalschema 
 
Eerste vaccinatie gegeven voor de eerste verjaardag: 
Standaard 2+1 schema 
 
Eerste vaccinatie gegeven tussen de eerste en tweede verjaardag: 
2 x Pneu met een interval van 2 maanden (minimuminterval 8 weken) 
 
Vanaf de tweede verjaardag: 
Geen Pneu. 
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Over op het nieuwe pneu-schema 
Gestart < 7 maanden: 
Aantal vaccinaties gehad vervolg                                        
0    2+1 schema 
1    2+1 schema 
2    afhankelijk van interval 2+1 of 3+1 
3    afhankelijk van interval nog 1x of 
    klaar 
 
Gestart >> 7 maanden: 
Er verandert niets 
 
NB Praeventis en RVP online zullen nog niet gelijk aangepast zijn! 
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Praktijk: kinderen die geen pneu gehad hebben 
Kinderen die nog geen pneumokokkenvaccinatie gehad hebben 
 
● Deze kinderen kunnen starten met een 2+1 schema. 

– Eerste vaccinatie gelijk met DKTPHibHepB 1 op 6-9 weken. 
– Tweede vaccinatie 8 weken later, tegelijk met DKTPHibHepB 3. 
– Derde vaccinatie 6 maanden later, tegelijk met DKTPHibHepB 4. 

● Overtollige oproepkaarten kunnen verscheurd worden.  
● Als ouders nog de ‘oude’ folder hebben gehad kan een flyer 

meegegeven worden met uitleg. 
 

● Als ze ouder dan een jaar zijn geldt het inhaalschema. 
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Praktijk: kinderen die 1 pneu gehad hebben 
Kinderen die 1 pneumokokkenvaccinatie gehad hebben 
 
● Deze kinderen kunnen doorgaan met een 2+1 schema. 

– Eerste vaccinatie is al gegeven. 
– Tweede vaccinatie 8 weken later, tegelijk met DKTPHibHepB 3. 
– Derde vaccinatie 6 maanden later, tegelijk met DKTPHibHepB 4. 

● Overtollige oproepkaarten kunnen verscheurd worden. 
● Als ouders nog de ‘oude’ folder hebben gehad kan een flyer 

meegegeven worden met uitleg. 
 

● Als ze ouder dan een jaar zijn geldt het inhaalschema. 
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Praktijk: kinderen die 2 pneu’s gehad hebben 
Kinderen die 2 pneumokokkenvaccinaties gehad hebben 
● Bij deze kinderen is van belang wat het interval was tussen de 

eerste en tweede prik 
– Als het interval korter is dan 6 weken gaan deze kinderen door 

met het oorspronkelijke 3+1 schema. Er verandert niets. 
– Als het interval langer is dan 6 weken gaan deze kinderen door 

met een 2+1 schema  
› Eerste 2 vaccinaties zijn al gegeven. 
› Derde vaccinatie 6 maanden later, tegelijk met DKTPHibHepB 4. 
› Overtollige oproepkaarten kunnen verscheurd worden. 
› Als ouders nog de ‘oude’ folder hebben gehad kan een flyer 

meegegeven worden met uitleg. 
 

● Als ze ouder dan een jaar zijn geldt het inhaalschema. 
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Wat kan niet! 
● De eerste Pneu weglaten uit het 3+1 schema. 

– Dan wordt de bescherming te laat opgebouwd en wordt het 
interval tussen de volgende pneumokokkenvaccinaties te kort 
voor een goede opbouw van de immuniteit. 

● De derde Pneu weglaten uit het 3+1 schema. 
– Het interval tussen de eerste twee Pneumokkenvaccinaties moet 

8 weken (minimaal 6 weken) zijn voor een goede opbouw van de 
immunteit. 

● De vierde Pneu weglaten uit het 3+1 schema. 
– De booster met 11 maanden is essentieel voor de immuniteit en 

bescherming na het eerste levensjaar. 
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