
Pneumokokken-
vaccinatie van 
ouderen

Albert Vollaard, infectioloog 

Landelijke Coordinatie
Infectieziektebestrijding - RIVM 

STIP
7 februari 2020



(potentiële) 
belangenverstrengeling

Geen 

Voor bijeenkomst mogelijk 
relevante relaties met bedrijven

Geen

 Sponsoring of onderzoeksgeld
 Honorarium of andere 

(financiële) vergoeding
 Aandeelhouder
 Andere relatie, namelijk …

Disclosure belangen spreker



3



Presentatie 

● Bacterie: pneumokok

● Ziektelast  

– Welke aandoeningen

– Welke risicogroepen

● Pneumokokkenvaccins

– Welke vaccins

– Wat doet elk vaccin
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Introductie 

Er zijn > 90 soorten (serotypen) 
Streptococcus pneumoniae = 
pneumokok, die niet allemaal 
even invasief zijn.



6

Geno, Clin Microbiol Rev, 2015



Kolonisatie - dragerschap

In bovenste luchtwegen: 

Bij kinderen: 27-65% 

Bij volwassenen: < 10%

Beinvloed door IgG-immuniteit

Duurt weken tot maanden

Transmissie (kinderen):

- Bij direkt contact 

- Vooral bij virale co-infectie 

- Per serotype verschillend afh.

van dikte van kapsel
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Ziektebeelden 

Meerdere manifestaties van pneumokokkenziekte sterk 
wisselend in incidentie

1. Zeldzaam = invasieve pneumokokkenziekte (IPD): 
sepsis, meningitis, pneumonie met bacteriemie, 
artritis.

2. Frequenter = pneumokokkenpneumonie (pneumokok 
geïsoleerd uit sputum of m.b.v. urineantigeen)

3. Nog frequenter: community acquired pneumonia
(CAP), waarbij mgl. 20-30% veroorzaakt wordt door 
pneumokok

4. Meest frequent: otitis media, sinusitis



Ziektelast pneumokokkeninfecties in NL

● Elk jaar ~ 10.000 patiënten pneumokokken-infectie

● Long- en oorontstekingen meest frequent 

● 2500 patiënten per jaar met ernstige invasieve 
pneumokokkenziekte = IPD

● IPD: allemaal opname in het ziekenhuis. Van deze 
2500 patiënten per jaar: 

– 300 overlijden (15% van 1800 60-plussers met 
infectie)

– 75-100 patiënten met ernstige blijvende klachten. 

● De ziekte komt het meest voor bij kinderen onder de 
twee jaar en bij ouderen (>65 jaar).
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Reumatoïde artritis :      200.000

IBD :   60.000

Psoriasis :      400.000

CLL patiënten :  600-700/per jaar

Multiple myeloom : 750/yr (~4000 totaal)

HIV patiënten in zorg : 20.000

Nieuwe longkanker :     12.700/jaar

Hoog risico nierinsuff. :     170.000

37% van mensen > 55 years: 2 of meer chronische 
ziekten (v Oostrom, NTVG, 2011)

Aantallen in Nederland



Risico pneumokokkeninfectie risicogroepen
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Risico op invasieve pneumokokkenziekte (IPD):

HIV(in huidig ART tijdperk): 33 x verhoogd

Stamceltransplantatie: 

- allogeen 80 x verhoogd

- autoloog 70 x verhoogd

Orgaantransplantatie: 40 x verhoogd

Chronisch inflammatoire

aandoeningen: 6 x verhoogd*

ten opzichte van gezonde controles
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van Aalst, Trav Med Inf Dis, 2018

Shea, Open Forum Infect Dis, 2014

*Ook verhoogd risico op pneumokokkenpneumonie en CAP < 50 jr



Oorzaken ‘community acquired pneumonia’
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Incidentie 295 per 100,000/jaar 
(Rozenbaum, Vaccine, 2015) 



Pneumokokkenvaccins
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Verschillen tussen de pneumokokkenvaccins

Pneumovax23 Prevenar13 of 
Synflorix (PCV10)

Type vaccin Polysaccharide Conjugaat vaccin

Effectief tegen 
serotypen: aantal

23 13 of 10

Werkzaam bij 
kinderen < 2 jaar

Nee Ja

Immunologische 
geheugen

Nee, herhalen 
om de 5 jaar

Ja

Werkt tegen 
kolonisatie

Nee Ja

Kosten Ruim 20 euro Ruim 70 euro17



Principe van vaccinatie
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Pollard, Nature Rev
Immunol, 2009

Polysaccharide
vaccins = T-cel 
onafhankelijke 
respons v.a. 18 
mnd, geen 
memory
- Pneumovax

(PPV23)
- Typhim Vi
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Kinderen: 
Vanaf 2006 PCV7, vanaf 2011 PCV10



Direct and indirect effects of pneumococcal vaccines
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Influenzavaccin (Kahn, MMWR, 2018)

- Kinderen > 6 mnd – 17 jr: 58%

- Zwangeren : 49% 

- Leeftijd 19-49: 33%

Pneumokokkenvaccin (Williams, MMWR, 2017 : 2015 
data)

- 19-64 jr met verhoogd risico: 23%

- Leeftijd > 65 jr 64%

Zostervaccin (Zostavax)

- Leeftijd > 60 jr: 31%

24

Vaccine coverage US



Ziektelast van verschillende serotypen

Invasive Pneumococcal Disease (2017/18)

PCV10 serotypen 10% 

PCV13-10 serotypen 25% 

PPV23-PCV13 serotypen 48% (bij 65+ jr)

Totaal 83%
25

N = 669 
via 9 
sentinel
labs

The National Immunisation Programme in the Netherlands Surveillance and developments in 2017-18

Incidentie 15/100.000 alle leeftijden (Vestjens, Vaccine, 2019)



Effectiviteit van de 2 typen vaccins bij ouderen
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Effectiviteit van polysaccharide vaccin PPV23

IPD: 

De vaccineffectiviteit van PPV23 tegen IPD (ongeacht 
het serotype) werd in 4 RCT’s (29.218 deelnemers) 
73% in het eerste jaar na vaccinatie (95%BI: 8-92). 
Na 3 jaar 45% bescherming (Falkenhorst, PLoS, 2017)

Pneumonie (gegevens Gezondheidsraad): 

Na PPV23 is vaccineffectiviteit tegen pneumokokken -
longontsteking door vaccintypes 19,6% 

VE is gemiddeld 7,5% over een beschermingsduur van 
5 jaar (bij mensen met COPD 38% in de eerste 14 mnd)
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Conclusies 

● Ziektelast door pneumokokken is substantieel, maar 
ernstige vormen zijn zeldzaam

● Vooral immuungecompromitteerde patienten, 
ouderen en kinderen hebben meeste last

● Pneumokokkenvaccinatie is effectief bij afname van 
ernstige vormen (75%) en veel minder actief tegen 
pneumonie (20-45%)

● Vaccinatie lukt alleen tegen vaccin-serotypen, dus er 
zullen pneumokokkeninfecties blijven optreden

● PPV23 nu zinnig bij ouderen vanwege succes van 
PCV10 bij de kinderen
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Dank voor uw aandacht

Albert.vollaard@rivm.nl
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