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Pneumokokkenprik 2021  2021التطعيم ضد المكورات الرئوية 

Pneumokokken zijn bacteriën. Mensen van 60 jaar 

en ouder kunnen sneller en erger ziek worden van 

pneumokokken. Uw afweer wordt slechter als 

u ouder wordt. U kunt een ernstige ziekte krijgen 

zoals een longontsteking. De prik maakt de kans 

kleiner dat u ziek wordt door pneumokokken. 

المكورات الرئوية هي بكتيريا. يمكن أن يصاب 

عاًما أو  60األشخاص الذين يبلغون من العمر 

أكثر بمرض المكورات الرئوية أسرع وبشكل 

كن سن. يمتكبر في ال أسوأ. تضعف مناعتك عندما

أن تصاب بمرض خطير مثل االلتهاب الرئوي. 

يقلّل التطعيم من احتمال إصابتك بالمكورات 

 الرئوية.

Hoe wordt u ziek... ... كيف تصاب بالمرض 

• De bacteriën zitten bij veel mensen in de neus en 

keel, zonder dat ze er ziek van worden. 

• Door niezen en hoesten komen de bacteriën in de 

lucht. 

• U kunt ze inademen en er ziek van worden. Vooral 

als uw weerstand minder goed is 

يعاني الكثير من الناس من البكتيريا في األنف •  

 والحلق دون أن يصابوا بالمرض.

 العطس والسعال يطلقان البكتيريا في الهواء.• 

وتمرض منها. خاصة إذا يمكنك أن تستنشقها • 

يعاني الكثير من • يعان •كانت مناعتك ضعيفة.

الحلق دون أن يصابوا األالناس من البكتيريا في 

 بالمرض.

 العطس والسعاطلقان البكتيريا في الهواء.• 

يمكنك أن تستنشقها وتمرض منها. خاصة إذا • 

يعاني الكثير من • كانت مقاومتك أقل جي الكثي

في األنف والحلق دون أن يصابوا يا الالناس من 

 بالمرض.

 العطس وال يطلقان البكتيريا في الهواء.• 

يمكنك أن تستنشقها وتمرض منها. خاصة إذا • 

كانت مقاومتك أقل جودر من الناس من البكتيريا 

 .في األنف والحلق دون أن يصابوا بالمرض

 .العطس والسعال يطلقان البكتيريا في الهواء •

 .يمكنك أن تستنشقها وتمرض منها •

 .خاصة إذا كانت مقاومتك أقل جودة
 

...en wat zijn de gevolgen ...وما هي النتائج المترتبة عن ذلك 

• Longontsteking is de meest voorkomende ziekte 

door pneumokokken bij mensen van 60 jaar en 

ouder. 

• Na ziekte door pneumokokken kan uw gezondheid 

minder goed blijven. En u heeft kans op eerder 

overlijden. 

االلتهاب الرئوي هو أكثر أمراض المكورات  • 

الرئوية شيوًعا بين األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 

 ر.عاًما أو أكث 60

صحتك بعد مرض المكورات  تضعفقد • 

 في وقت مبكر. احتمال أن تتوفى وهناكالرئوية. 

De prik beschermt التطعيم يحمي 

• Bij mensen van 60 jaar en ouder kan de prik 

jaarlijks: 

– 800 van de 6.000 ziekenhuisopnames en 

عاًما أو  60لدى األشخاص الذين تبلغ أعمارهم • 

 أن:كل سنة أكثر يمكن للتطعيم 



– 120 van de 900 sterfgevallen voorkomen. 

• De pneumokokkenprik beschermt tegen de meest 

voorkomende pneumokokken. Maar voorkomt niet 

alle pneumokokkenziekten. 

حالة من الدخول إلى  6000من بين  800يمنع  -

 المستشفى و

 .900بين  حالة وفاة من 120يمنع  -

يحمي تطعيم المكورات الرئوية من المكورات • 

الرئوية األكثر شيوًعا. ولكنه ال يمنع جميع 

 أمراض المكورات الرئوية.

Wie krijgt een uitnodiging َمن يتلقى دعوة 

• Niet alle mensen van 60 jaar en ouder krijgen nu 

een uitnodiging. U krijgt in 2021 een uitnodiging als 

u geboren bent tussen 1 januari 1948 en 31 

december 1952. 

ال يتلقى جميع األشخاص الذين تبلغ أعمارهم • 

عاًما أو أكثر دعوة اآلن. سوف تتلقى دعوة  60

كانون  يناير/ 1إذا ولدت بين  2021في عام 

كانون األول  ديسمبر/ 31و 1948الثاني 

1952. 

De pneumokokkenprik geeft extra bescherming 

tegen longontsteking 

يوفر تطعيم المكورات الرئوية حماية إضافية ضد 

 االلتهاب الرئوي

Meer informatie is te vinden op:  :تجد المزيد من المعلومات على 

 

 


