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Pneumokokkenconjugaatvaccin (PCV13)

hoezo gevaccineerd?

Pneumokokkenconjugaatvaccin (PCV13) kan pneumokokkenziekte voorkomen.

Pneumokokkenziekte verwijst naar elke ziekte veroorzaakt door pneumokokkenbacteriën. Deze bacteriën kunnen vele 

soorten ziekten veroorzaken, waaronder longontsteking, een infectie van de longen. Pneumokokkenbacteriën zijn een 

van de meest voorkomende oorzaken van longontsteking.

Naast longontsteking kunnen pneumokokkenbacteriën ook veroorzaken:

Oor infecties

sinus infecties

Meningitis (infectie van het weefsel dat de hersenen en het ruggenmerg bedekt)

Bacteriëmie (infectie van het bloed)

Iedereen kan een pneumokokkenziekte krijgen, maar kinderen onder de 2 jaar, mensen met bepaalde medische 

aandoeningen, volwassenen van 65 jaar en ouder en sigarettenrokers lopen het grootste risico.

De meeste pneumokokkeninfecties zijn mild. Sommige kunnen echter leiden tot langdurige problemen, zoals 

hersenbeschadiging of gehoorverlies. Meningitis, bacteriëmie en longontsteking veroorzaakt door pneumokokkenziekte kunnen 

dodelijk zijn.

CV13-vaccin

PCV13 beschermt tegen 13 soorten bacteriën die pneumokokkenziekte veroorzaken.

Zuigelingen en jonge kinderen hebben gewoonlijk 4 doses geconjugeerd pneumokokkenvaccin nodig, in de leeftijd van 2, 4, 6 en 

12-15 maanden. Oudere kinderen (tot en met 59 maanden) kunnen worden gevaccineerd als ze niet de aanbevolen doses hebben 

gekregen.

Een dosis PCV13 wordt ook aanbevolen voor volwassenen en kinderen van 6 jaar of ouder met bepaalde medische 

aandoeningen als ze nog geen PCV13 hebben gekregen.

Dit vaccin kan worden gegeven aan gezonde volwassenen van 65 jaar of ouder die nog geen PCV13 hebben 

gekregen, op basis van overleg tussen de patiënt en de zorgverlener.
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overleg met uw zorgverlener

Vertel het uw vaccinatieleverancier als de persoon die het vaccin krijgt:

Heeft een allergische reactie gehad na een eerdere dosis PCV13, op een eerder geconjugeerd 
pneumokokkenvaccin dat bekend staat als PCV7, of op een vaccin dat difterietoxoïd bevat (bijvoorbeeld DTaP), 
of heeft een ernstige, levensbedreigende allergie

In sommige gevallen kan uw zorgverlener besluiten de PCV13-vaccinatie uit te stellen tot een volgend bezoek.

Mensen met lichte ziektes, zoals een verkoudheid, kunnen worden ingeënt. Mensen die matig of ernstig ziek zijn, moeten 

gewoonlijk wachten tot ze herstellen voordat ze PCV13 krijgen.

Uw zorgverlener kan u meer informatie geven.

wat zijn de risico's van een vaccinreactie?

Roodheid, zwelling, pijn of gevoeligheid waar de injectie wordt gegeven, en koorts, verlies van eetlust, zenuwachtigheid 
(prikkelbaarheid), vermoeidheid, hoofdpijn en koude rillingen kunnen optreden na PCV13-vaccinatie.

Jonge kinderen kunnen een verhoogd risico lopen op aanvallen veroorzaakt door koorts na PCV13 als het 

gelijktijdig met een geïnactiveerd griepvaccin wordt toegediend. Vraag uw zorgverzekeraar om meer informatie.

Mensen vallen soms flauw na medische procedures, waaronder vaccinatie. Vertel het uw leverancier als u zich duizelig voelt of 

veranderingen in het gezichtsvermogen of oorsuizen heeft.

Zoals bij elk geneesmiddel is er een zeer kleine kans dat een vaccin een ernstige allergische reactie, ander ernstig letsel of 

de dood veroorzaakt.

wat als er een serieuze reactie is?

Een allergische reactie kan optreden nadat de gevaccineerde persoon de kliniek heeft verlaten. Als u tekenen van een ernstige allergische 

reactie ziet (netelroos, zwelling van het gezicht en de keel, ademhalingsmoeilijkheden, een snelle hartslag, duizeligheid of zwakte), bel dan 

9-1-1 en breng de persoon naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Voor andere tekenen die u aanbelangen, belt u uw zorgverzekeraar.

Bijwerkingen moeten worden gemeld aan het Vaccin Adverse Event Reporting System (VAERS). Meestal doet 
uw zorgverzekeraar deze melding, of u kunt dit zelf doen. Bezoek de VAERS-website op: http://
www.vaers.hhs.gov [http://www.vaers.hhs.gov]of bel1-800-822-7967.VAERS is alleen voor het melden van 
reacties, en VAERS-medewerkers geven geen medisch advies.

het Nationale Vaccin Injury Compensation Program

Het National Vaccine Injury Compensation Program (VICP) is een federaal programma dat is opgezet om mensen te vergoeden 

die mogelijk gewond zijn geraakt door bepaalde vaccins. Claims met betrekking tot vermeend letsel of overlijden als gevolg van 

vaccinatie hebben een tijdslimiet voor het indienen, die zo kort kan zijn als twee jaar. Bezoek de VICP-website op:http://

www.hrsa.gov/vaccinecompensation [http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation]of bel 1-800-338-2382om meer te weten te 

komen over het programma en over het indienen van een claim.
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ow kan ik meer leren?

Vraag ernaar bij uw zorgverlener. Hij of zij kan u de bijsluiter van het vaccin geven of andere 
informatiebronnen voorstellen.

Bel uw lokale of nationale gezondheidsafdeling.

Bezoek de website van de Food and Drug Administration (FDA) voor bijsluiters van vaccinverpakkingen 
en aanvullende informatie op:http://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines [http://
www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines].

Neem contact op met de Centers for Disease Control and Prevention (CDC): bel1-800-232-4636(1-800-CDC-
INFO) of bezoek de CDC-website op:http://www.cdc.gov/vaccines [http://www.cdc.gov/vaccines].

Pneumokokkenconjugaatvaccin (PCV13) Informatieverklaring. US Department of Health and Human Services/
Centers for Disease Control and Prevention Nationaal immunisatieprogramma. 8/6/2021.
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