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Wat zijn pneumokokken en wat 
kun je ervan krijgen?

Pneumokken zijn bacteriën. Hiervan kunt u een pneumokokkenziekte krijgen,  
zoals een (ernstige) longontsteking, bloedvergiftiging of 
hersenvliesontsteking.

Hoe kun je een pneumokokken-
ziekte krijgen?

Iedereen kan de pneumokokkenbacterie bij zich dragen, maar je hoeft er niet 
ziek van te zijn. Door niezen en hoesten komt de bacterie in de lucht. Door 
inademen, zoenen of iemand aanraken na hoesten of niezen, kunnen mensen 
besmet raken en ziek worden. Vooral mensen met minder weerstand.

Waarom zou ik een pneumokken-
prik nemen? 

• De pneumokokkenprik verkleint de kans dat u een (ernstige) pneumokok-
kenziekte krijgt.

• De pneumokokkenprik verkleint de kans dat u eerder overlijdt door  
(de gevolgen van) een ernstige pneumokokkenziekte.

• De pneumokokkenprik geeft weinig bijwerkingen en is een veilig vaccin.

Hoe goed beschermt het vaccin 
tegen pneumokokkenziekte?

Elk jaar worden 6.000 mensen van 60 jaar en ouder opgenomen in het zieken-
huis met een ernstige pneumokokkenziekte. Hiervan overlijden 900 mensen.  
De pneumokokkenprik kan 800 ziekenhuisopnames en 120 sterfgevallen  
voorkomen. De pneumokokkenprik voorkomt niet alle pneumokokkenziekte.

Welke bijwerkingen kan de  
pneumokokkenprik hebben?

De plaats van de prik op uw arm kan de eerste dag pijnlijk, rood of dik zijn.  
Ook kunt u, net als na elke andere vaccinatie, last krijgen van lichte koorts en  
spierpijn. Dit gaat meestal binnen 1 tot 2 dagen over. Deze reacties ontstaan  
doordat het lichaam bezig is met het opbouwen van afweer. De reacties zijn 
dus een signaal dat het vaccin werkt. Ernstige bijwerkingen, zoals een ernstige 
allergische reactie, komen zelden voor. 

Als ik de griepprik en de  
pneumokokkenprik tegelijk krijg, 
heb ik dan meer kans op 
bijwerkingen?

Nee. Tegelijk of apart van elkaar de prikken krijgen, maakt geen verschil voor 
de kans op bijwerkingen.

Ik heb al longontsteking gehad, 
moet ik dan toch gevaccineerd 
worden?

Ja, omdat longontstekingen ook door andere bacteriën en virussen kunnen 
worden veroorzaakt. U kunt het dus vaker krijgen. Als u zich laat vaccineren 
dan bent u beschermd tegen longontstekingen die worden veroorzaakt door 
23 van de meest voorkomende typen pneumokokken.

Als ik nu een pneumokokkenprik 
krijg en ook een prik tegen corona, 
wat betekent dit dan voor de 
werking van beide vaccins?

De meeste vaccins hebben geen invloed op elkaars werkzaamheid. Zeker niet 
als ze langere tijd na elkaar gegeven worden. We adviseren minimaal 7 dagen 
tijd tussen de coronavaccinatie en de pneumokokkenprik (of een andere 
vaccinatie). Als u dan bijwerkingen krijgt, is het makkelijker om te bepalen 
door welke prik dat komt.

www.rivm.nl/pneumokokken

http://www.rivm.nl/pneumokokken
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Ik ben niet uitgenodigd, maar ik wil 
wel een prik. Kan ik toch een  
pneumokokkenprik krijgen? 

• ik val in de doelgroep, maar ben 
nog niet aan de beurt 

• ik ben jonger dan 60 
• ik ben ouder dan 79 
• ik hoor in de medische risicogroep 

voor de griepprik
• ik heb veel longklachten

Mensen van 60 jaar en ouder worden sneller en erger ziek van  
pneumokokkeninfecties. Er is een beperkt aantal vaccins beschikbaar. 
Daarom wordt in 2021 iedereen die geboren is tussen 1 januari 1948 en 31 
december 1952 uitgenodigd voor een gratis pneumokokkenprik. In 2020 
zijn mensen geboren in de jaren 1941 t/m 1947 al uitgenodigd.
• Valt u wel in de doelgroep 60 t/m 79-jarigen, maar krijgt u dit jaar geen 

uitnodiging? Kijk dan op www.rivm.nl/pneumokokken wanneer u uitge-
nodigd wordt. 

• Valt u niet in de doelgroep maar wilt u toch een pneumokokkenprik 
krijgen? Bespreek dan met uw huisarts of het mogelijk is om gevaccineerd 
te worden. De kosten van de prik zijn dan voor uw eigen rekening.

Zie voor meer specifieke informatie www.rivm.nl/pneumokokken.

Waarom worden mensen na hun  
79e jaar niet meer gevaccineerd?

De Gezondheidsraad geeft advies over de doelgroepen voor vaccinaties aan 
het ministerie voor VWS. Dit doen ze op basis van de op dat moment 
beschikbare onderzoeken en inzichten.

In 2018 adviseerde de Gezondheidsraad dat vaccinatie tegen pneumokok-
ken bij ouderen minder effectief is vanaf de leeftijd van 80 jaar, omdat de 
afweer dan afneemt. Het Ministerie van VWS heeft dit advies overgenomen 
in haar besluit. Mensen van 80 jaar en ouder worden daarom niet uitgeno-
digd voor de pneumokokkenprik.

Ik krijg altijd een uitnodiging voor de 
griepprik omdat ik daar in een  
medische risicogroep val. Waarom 
krijg ik dan nu niet de uitnodiging 
voor de pneumokokkenprik?

De uitnodiging voor de pneumokokkenprik is alleen gebaseerd op leeftijd.  
Er is een aantal specifieke medische risicogroepen (zoals mensen met  
sikkelcelziekte) die ongeacht hun leeftijd ook een pneumokokkenprik krijgen.  
Dit gebeurt in overleg met hun medisch specialist of huisarts. Dit valt buiten 
het pneumokokkenvaccinatieprogramma.

Er is geen advies om mensen met ziekten zoals diabetes en hartziekten te  
vaccineren in het programma, zoals bij de griepprik het geval is.

Welk risico loop ik, als ik (dit jaar) niet 
word uitgenodigd?

Het aantal patiënten met een pneumokokkenziekte is al jaren ongeveer 
hetzelfde in Nederland. Elk jaar worden 6.000 mensen van 60 jaar en ouder 
opgenomen met een pneumokokkenziekte. Van deze 6.000 mensen 
overlijden er 900.

Waarom wordt niet de hele doelgroep 
van 60 tot en met 79 jaar in 2021 
gevaccineerd?

Er zijn niet voldoende vaccins om alle mensen van 60 tot en met 79 jaar 
uit te nodigen. Daarom worden in najaar 2021 de mensen die geboren 
zijn tussen 1 januari 1948 en 31 december 1952 uitgenodigd voor de 
pneumokokkenprik.

De komende jaren krijgt iedereen uit de doelgroep 60 t/m 79 jaar een 
uitnodiging voor de pneumokokkenprik.

www.rivm.nl/pneumokokken
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