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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9746 

 
Vaccinatie van kinderen en adolescenten tegen pneumokokken 

 
In this scientific advisory report, which offers guidance to public health policy-makers,  

the Superior Health Council of Belgium provides recommendations on the prevention of 

pneumococcus infections for children and adolescents. 

 
This report aims at providing public authorities with specific recommendations on 

vaccination against pneumococcal disease. 

 
Versie gevalideerd op het College van 

4 januari 20231 

 
 
 
INLEIDING  

De Streptococcus pneumoniae ligt aan de oorsprong van meerdere pathologieën waaronder 
invasieve infecties (IPI) zoals meningitis, sepsis, pneumonie en otitis met bacteriëmie of 
occulte bacteriëmie. De pneumokok kan ook niet-invasieve slijmvliesinfecties veroorzaken 
zoals pneumonie opgelopen buiten het ziekenhuis zonder bacteriëmie (CAP-community 
acquired pneumonia), acute otitis media (AOM) en sinusitis. 
 
De S. pneumoniae koloniseert de neus- en keelholte en wordt via de lucht overgedragen. 
 
Op basis van kapseltypering onderscheidt men meer dan 100 serotypes (ST) van S. 
pneumoniae, maar hiervan zijn er slechts een beperkt aantal verantwoordelijk voor invasieve 
pneumokokkeninfecties (IPI). 
 
Een eerste 7-valent conjugaatvaccin tegen pneumokokken (PCV7) werd in 2004 in het 
vaccinatieschema geïntroduceerd. Er zijn momenteel drie conjugaatvaccins geregistreerd 
voor de vaccinatie van kinderen tegen invasieve pneumokokkeninfecties, oorontstekingen en 
pneumokokkenpneumonie. Zij bevatten respectievelijk 10 (PCV10), 13 (PCV13) en 15 
(PCV15) STs.  
 
Dit advies is een herziening van advies HGR 9519 omwille van de introductie van PCV15 op 
de Belgische markt. 
 
 
 
 

 
1 De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen. 
Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum opgenomen. In dergelijk geval wordt een 
nieuwe versie van het advies uitgebracht. 
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AANBEVELINGEN  

Vaccinatie tegen pneumokokken wordt aanbevolen met een conjugaatvaccin voor alle 
zuigelingen tussen 6 weken en 2 jaar en met een aangepast schema voor zuigelingen en 
kinderen met een verhoogd risico op pneumokokkenziekte (HGR 9600). 
 
Volgens de Hoge Gezondheidsraad (HGR) ligt de prioriteit op het vlak van volksgezondheid 
bij de preventie van invasieve pneumokokkeninfecties, meer specifiek bij de doelgroep van 
kinderen jonger dan 2 jaar. Rekening houdend met de evolutie van onze lokale epidemiologie 
en na de introductie van de verschillende conjugaatvaccins, moet het vaccin gekozen worden 
dat de breedste bescherming tegen deze ernstige infecties biedt.  
 
Momenteel is ST 19A het predominante ST en dit ST moet worden opgenomen in het vaccin 
dat gebruikt wordt in het vaccinatieprogramma. Rekening houdend met de evolutie van onze 
epidemiologie en het overwicht van niet-vaccinale STs (niet-PCV15) in België kan men 
verwachten dat het effect van PCV13 of PCV15 vaccins in de doelgroep vergelijkbaar zal zijn.  
 
Op basis van deze vaststellingen en gegevens beveelt de HGR, zonder voorkeur, PCV13 of 
PCV15 aan boven PCV10. 
 
Dit advies kan worden herzien in het licht van nieuwe wetenschappelijke gegevens, 
epidemiologische ontwikkelingen en de registratie van vaccins met een hogere werkzaamheid 
dan PCV15. 
  
Het vaccinatieschema: 

- Voor zuigelingen: 3 dosissen van het conjugaatvaccin (PCV13 of PCV15) (2+1) 
op de leeftijd van 8, 16 weken en 12 maanden (volledige primovaccinatie).  

- Voor prematuren (< 37 weken) wordt een schema met 4 dosissen aanbevolen 
(3+1) op de leeftijd van 8, 12, 16 weken en 12 maanden. 
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Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms2 
 

 
 
 
 

 
 

METHODOLOGIE 

De permanente werkgroep Vaccinatie (NITAG) heeft het advies besproken tijdens de NITAG 
vergadering van 17 november 2022 en het advies op 20 december 2022 per e-mail 
goedgekeurd. 
 
De experten hebben een algemene belangenverklaring en een ad-hocverklaring ingevuld en 
de Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op belangenconflicten beoordeeld. 
 
Het advies berust op wetenschappelijke literatuur, zowel uit wetenschappelijke tijdschriften als 
uit rapporten van nationale en internationale organisaties die in deze materie bevoegd zijn 
(peer-reviewed), alsook op het oordeel van de experten. 
 
Na goedkeuring van het advies door de permanente werkgroep vaccinatie (NITAG) werd het 
advies tenslotte gevalideerd door het College. 
 
 
UITWERKING EN ARGUMENTATIE 

 
Lijst van afkortingen  
 
AOM Acute Otitis Media 
CAP Community Acqured Pneumonia 
HGR Hoge Gezondheidsraad 
IPI Invasieve pneumokokkeninfecties  
NITAG National Immunization Technical Advisory Group 
PCV Pneumokokkenconjugaatvaccin 
ST Serotype 

 
1 Inleiding 

De Streptococcus pneumoniae ligt aan de oorsprong van meerdere pathologieën waaronder 
invasieve infecties (IPI) zoals meningitis, sepsis, pneumonie en otitis met bacteriëmie of 
occulte bacteriëmie. De pneumokok kan ook niet-invasieve slijmvliesinfecties veroorzaken 
zoals pneumonie opgelopen buiten het ziekenhuis zonder bacteriëmie (CAP-community 
acquired pneumonia), acute otitis media (AOM) en sinusitis. 
 
De S. pneumoniae koloniseert de neus- en keelholte en wordt via de lucht overgedragen. 
 

 
2 De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een 
snelle definitie van de scope van het advies. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk "methodologie" raadplegen.  

Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

Vaccine Vaccinatie Vaccination Impfung 

Child Kind Enfant Kind 

Pneumococcal 
infection 

Pneumokokkeninfectie Infection 
pneumococcique 

Pneumokokken-
Infektion 
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Op basis van kapseltypering onderscheidt men meer dan 100 serotypes (ST) van S. 
pneumoniae, maar hiervan zijn er slechts een beperkt aantal verantwoordelijk voor invasieve 
pneumokokkeninfecties (IPI). 
 

2 De vaccins 

Een eerste 7-valent conjugaatvaccin tegen pneumokokken (PCV7) werd in 2004 in het 
vaccinatieschema geïntroduceerd. Er zijn momenteel drie conjugaatvaccins geregistreerd 
voor de vaccinatie van kinderen tegen invasieve pneumokokkeninfecties, oorontstekingen en 
pneumokokkenpneumonie. Zij bevatten respectievelijk 10 (PCV10), 13 (PCV13) en 15 
(PCV15) STs.  
Een vierde 20-valent vaccin (PCV20) is geregistreerd voor de preventie van invasieve infecties 
en pneumokokkenpneumonie bij volwassenen ouder dan 18 jaar. 
 
Voor het vaccin PCV10 zijn er 8 ST geconjugeerd met een eiwit van  niet-typeerbare 
Haemophilus influenzae en ST 18C en 19F zijn geconjugeerd met respectievelijk 
tetanustoxoïd en difterietoxoïd (zie Tabel 1). Voor de vaccins PCV13, PCV15 en PCV20 zijn 
zoals bij PCV7, alle ST individueel geconjugeerd met het aangepast difterietoxoïd.  
 
 
Tabel 1: Samenstelling van door het EMA geregistreerde pneumokokkenconjugaatvaccins 
voor kinderen en volwassenen.  
 

Vaccin Serotypes Dragereiwitten 

  PCV7 
PCV10 

non 
PCV7 

PCV13 
non 

PCV10 
PCV15 PCV20   

 

PCV7 
4, 6B, 9V, 14, 
18C, 19F, 23F 

        CRM 197  

PCV10 
(Synflorix™) 

4, 6B, 9V, 14, 
18C, 19F, 23F  

1, 5, 
7F 

      

Niet-typeerbaar H. influenzae D-
eiwit  
(behalve 18C en 19F) 

 

Tetanustoxoïde (18C)  

Difterietoxoïde (19F)  

Niet-typeerbaar H. influenzae D-
eiwit  
(behalve 18C en 19F) 

 

PCV13 
(Prevenar13™) 

4, 6B, 9V, 14, 
18C, 19F, 23F  

1, 5, 
7F 

3, 6A, 
19A 

    CRM 197  

PCV15 
(Vaxneuvance™) 

4, 6B, 9V, 14, 
18C, 19F, 23F 

1, 5, 
7F 

3, 6A, 
19A 

22F, 
33F 

  CRM 197  

PCV20* 
(Apexxnar™) 

4, 6B, 9V, 14, 
18C, 19F, 23F 

1, 5, 
7F 

3, 6A, 
19A 

22F, 
33F 

8,10A,11A,12F,15B CRM 197  

*vaccin geregistreerd op 1/12/2022 voor een indicatie alleen bij volwassenen >18 jaar 

 
3 Epidemiologie 

Naast invasieve infecties is de pneumokok verantwoordelijk voor een groot aantal bacteriële 
hogere en lagere luchtweginfecties. Zo heeft een studie naar gehospitaliseerde CAP in België 
tussen 2008 en 2009 bij kinderen jonger dan 15 jaar aangetoond dat 73,9% het gevolg was 
van een S. pneumoniae-infectie. Eveneens worden 80% van de middenoorontstekingen 
(AOM) veroorzaakt door S. pneumoniae en/of Haemophilus influenzae. De jaarlijkse 
incidentie van AOM in België bij kinderen jonger dan 4 jaar wordt op 136/1.000 geraamd. Deze 
lokale infecties zijn verantwoordelijk voor een hoge medische en maatschappelijke kost.  
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De diagnose van invasieve pneumokokken infectie (IPI) gebeurt op basis van het detecteren 
van Streptococcus pneumoniae in het lichaamsvocht dat normaal gezien steriel is (bloed, 
cerebrospinaal vocht, pleuravocht, peritoneaal vocht, gewrichtsvocht).  
 
In België is de epidemiologie van IPI sterk gewijzigd onder invloed van de vaccinatie die 
geïntroduceerd werd in 2004, en vanaf 2007 veralgemeend werd voor kinderen met PCV7 en 
daarna met PCV13 vanaf 2011. In juli 2015 (Vlaanderen) en mei 2016 (Wallonië) werd PCV13 
vervangen door PCV10, waarna in de zomer van 2019 PCV10 opnieuw werd vervangen door 
PCV13. 
 
De surveillance van IPI door het Nationaal Referentiecentrum voor S. pneumoniae in UZ 
Leuven kan reeds jaren rekenen op een stabiel netwerk van meer dan 100 laboratoria, 
verspreid over heel België.  Het aantal IPI bij kinderen jonger dan 2 jaar, gerapporteerd door 
het Nationaal Referentiecentrum in 2020 en 2021 was ongeveer 40% lager dan in de pre-
COVID-19 jaren (2018-2019). Door de COVID-19 maatregelen in de gemeenschap werd 
wereldwijd in alle leeftijdsgroepen een daling gezien in de prevalentie van invasieve bacteriële 
infecties die via de respiratoire tractus worden overgedragen, waaronder ook IPI 
(Brueggemann et al., 2021). De hypothese is dat de ingestelde maatregelen niet alleen de 
transmissie van het SARS-CoV-2 virus, maar ook van andere respiratoire pathogenen heeft 
doen dalen, waardoor er minder infecties werden geobserveerd. Sinds maart 2022 observeren 
we in België opnieuw een prevalentie die in lijn ligt met deze van pre-COVID-19 jaren. 
 
Na de switch van PCV13 naar PCV10 (2015-2016) werd een significante stijging 
geobserveerd van de incidentie van IPI gevallen van 38.6 gevallen per 100 000 kinderen naar 
58.4 gevallen per 100 000 kinderen jonger dan 2 jaar (Desmet et al., 2021). Deze stijging in 
incidentie werd veroorzaakt door een significante stijging van de incidentie van ST 19A IPI, 
een ST geïncludeerd in PCV13 maar niet in PCV10. In 2019 werd 39% van de IPI veroorzaakt 
door 19A ten opzichte van 2% in 2015 (voor de switch naar PCV10). ST 19A werd zelfs het 
belangrijkste ST verantwoordelijk voor IPI bij kinderen jonger dan 2 jaar in 2019, gevolgd door 
ST 12F (10%) en 10A (7%). In 2019, vóór de COVID-19 pandemie en 2 jaar na de switch van 
PCV13 naar PCV10 werden 142 IPI-gevallen bij kinderen jonger dan 2 jaar gemeld.  1% van 
de infecties werden veroorzaakt door gemeenschappelijke STs aanwezig in PCV10/PCV13 
en PCV15, 44% werden veroorzaakt door STs aanwezig in PCV13 en 48% werden 
veroorzaakt door STs aanwezig in PCV15 (Figuur). ST 22F en 33F aanwezig in PCV15 maar 
niet in PCV13 veroorzaakten in 2019 elk respectievelijk 2.1% en 1.4% van de IPI-gevallen in 
kinderen <2 jaar oud.  
 
In de zomer van 2019 werd op basis van de stijging van het aantal ST 19A IPI-gevallen in de 
jongste leeftijdsgroep terug overgeschakeld van PCV10 naar PCV13 in het basis 
vaccinatieschema.  
Het bestuderen van de impact van de terug schakeling van PCV10 naar PCV13 wordt 
bemoeilijk door de sterke daling in het aantal gevallen gedurende COVID-19 jaren (2020-
2021). Ook al kunnen we hierdoor moeilijk incidenties gaan vergelijken, toch werd in 2021 
geobserveerd dat 1-2 jaar na de PCV10 naar PCV13 aanpassing, de proportie van serotype 
19A IPI daalde van 44% in 2020 naar 14% van de IPI in 2021. In 2021 waren ST 19A (14%), 
ST 10A (8%), 12F en 15A (beide 7%) de belangrijkste STs (tabel 2).  
In 2021 werd 4% van IPI’s veroorzaakt door STs in PCV10, 24% van IPI’s werden veroorzaakt 
door STs in PCV13 en 31% door STs in PCV15 (Figuur).   ST 22F en 33F aanwezig in PCV15 
maar niet in PCV13 veroorzaakten in 2021 elk respectievelijk 3.2% en 4.3% van de IPI-
gevallen in kinderen jonger dan 2 jaar oud. 
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Tabel 2: Overzicht van de serotypes die IPI veroorzaakten in kinderen <2 jaar in 2021 gecategoriseerd 
op basis van hun inclusie in de pneumokokken conjugaatvaccins (gebaseerd op het aantal isolaties 
van S. pneumoniae uit bloed, lumbaal vocht, pleuravocht en gewrichtsvocht) (overgenomen van het 
NRC rapport 2022)  

 

serotype number % 

PCV7 4 4.3% 

4 1 1.1% 

14 2 2.2% 

19F 1 1.1% 

PCV13 non-PCV10 18 19.4% 

3 5 5.4% 

19A 13 14.0% 

PCV15 non-PCV13 7 7.5% 

22F 3 3.2% 

33F 4 4.3% 

PCV20 non-PCV15 22 23.7% 

8 2 2.2% 

10A 7 7.5% 

11A 3 3.2% 

12F 6 6.5% 

15B 4 4.3% 

non-PCV20 serotypes  42 45.2% 

15A 6 6.5% 

23B 6 6.5% 

35B 4 4.3% 

21 3 3.2% 

24F 3 3.2% 

35F 3 3.2% 

24 2 2.2% 

10B 2 2.2% 

15C 2 2.2% 

24A 2 2.2% 

other* 9 9.7% 
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Figuur: Evolutie van de proportie van IPI veroorzaakt door serotypes aanwezig in de momenteel 
beschikbare pneumokokken conjugaatvaccins en evolutie van het totaal aantal IPI gevallen in kinderen 
jonger dan 2 jaar (data NRC invasieve S. pneumoniae)  
 

 
Anderzijds werd een studie uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen en het Nationaal 
Referentiecentrum voor S. pneumoniae over de evolutie van nasofaryngeaal 
pneumokokkendragerschap bij kinderen van 6 tot 30 maanden die kinderdagverblijven 
bezoeken sinds het winterseizoen 2015-16 (Wouters et al., 2018). Over de studieperiode blijft 
het dragerschap van pneumokokken stabiel, maar werd wel een wijziging gezien in de 
proportie van dragerschap van PCV13 STs en ST 6C. Net als bij IPI werd ook een aanzienlijke 
toename van het dragerschap van ST 19A waargenomen, van <1% van de kinderen in 2016 
(d.w.z. 2 van de 760 kinderen, waarvan 61% pneumokokkendrager was) tot 15,6% van de 
kinderen in 2018-2019 (Ekinci et al., 2022). Daarnaast werd ook een significante stijging  van 
de frequentie van ST 6C dragerschap geobserveerd van 1.5% in 2016 naar 15.9% in 2018-
2019. ST 6C is geen vaccin ST maar er is wel evidentie voor kruisbescherming tussen ST 6A 
(PCV13 niet-PCV10 ST) en ST 6C.  
De hypothese is dat door het wegvallen van de kruisbescherming via ST 6A in PCV13, er 
gedurende de PCV10 periode een stijging werd geobserveerd in ST 6C dragerschap. Over 
de studieperiode bleef het dragerschap van de andere PCV10 en PCV13 vaccin STs stabiel.  
 
Op basis van de gegevens betreffende IPI en dragerschap in België, werd recent ook een 
evaluatie uitgevoerd betreffende de mogelijkheid van de verschillende STs om invasieve 
ziekte te veroorzaken (Desmet et al., 2021; Amin-Chowdhury et al., 2021). De meest invasieve 
serotypes waren serotype 12F, 1, 3, 24A/B/F, 33F, 19A en 9N (odds ratio >1).  
 
Het vaccineren van kinderen heeft ook een indirect effect op de pneumokokkenziekte bij de 
oudere populatie en op het voorkomen van serotypen in deze leeftijdsgroep. Vaccinatie 
vermindert het dragerschap van vaccin STs bij kinderen, wat resulteert in minder circulatie 
van deze vaccin STs en dus een lagere incidentie van infectie met deze STs bij volwassenen. 
Het type vaccin in het basisvaccinatieschema heeft een effect op de verdeling van ST's met 
betrekking tot IPI bij volwassenen, zoals in België is aangetoond door de toename van ST 3, 
19A en 6C bij volwassenen na de verandering van vaccin bij kinderen van PCV13 naar PCV10 
(Cuypers et al., 2022). Ook een surveillancestudie na de invoering van PCV10 of PCV13 in 
het zuigelingenprogramma in 10 Europese regio's toonde een snel en significant indirect effect 
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bij volwassenen, maar beperkt in de tijd (verzadigingseffect) en een verandering in het patroon 
van STs verantwoordelijk voor IPI bij volwassen dat vergelijkbaar is met dat bij de kinderen 
(daling van de vaccin STs en stijging van de niet-vaccin STs) (Hanquet et al., 2022). In 2021 
worden bij volwassenen (>= 16 jaar) 34% van de IPI veroorzaakt door STs in PCV13, 40% 
door STs in PCV15 en 67% door STs in PCV20. 
 
Over de afgelopen jaren bleef de resistentie aan antibiotica stabiel bij de invasieve 
pneumokokken, echter werd er wel een stijging gezien in penicillineresistentie (2021: 3.6% 
van alle pneumokokken hebben een penicilline MIC van >2 mg/L) en cefotaxime (2021: 0.7% 
cefotaxime MIC > 2 mg/L), welke vermoedelijk te wijten is aan een technische wijziging in de 
uitvoeringen van de gevoeligheidsbepalingen (details in rapport NRC 2021). Verminderde 
gevoeligheid aan penicilline wordt voornamelijk geobserveerd in pneumokokken van ST 23, 
24, 6C, 11A, 19F 9V en 25, 2, 14, 19A (>25% van de stammen van het ST hebben penicilline 
MIC >0.06 mg/L). 
 

4 Aanbevelingen en vaccinatieschema  

4.1 Achtergrond 

De drie vaccins PCV10, PCV13 en PCV15 zijn geregistreerd voor de actieve immunisatie van 
kinderen tegen invasieve pneumokokkeninfecties (IPI), community acquired pneumonia 
(CAP) en acute otitis media (OMA) veroorzaakt door S. pneumoniae. 
 
Zonder rekening te houden met de mogelijke indirecte effecten van kindervaccinatie bij de 
niet-gevaccineerde volwassen bevolking (geleidelijke toename van niet-vaccinale STs en een 
trend naar een toename van de globale incidentie van IPI), wordt de huidige (2021) evolutie 
van STs bij kinderen jonger dan twee jaar gekenmerkt door het overwicht van PCV13 niet-
PCV 10 STs (voornamelijk ST 19A), gevolgd door PCV20 niet-PCV15 STs (23,7% - 
voornamelijk 10A,12F en 15B) en PCV15 niet-PCV13 STs in een kleiner aandeel (7.5%). Wat 
ST3 betreft, heeft het gebruik van PCV13 de incidentie ervan niet kunnen verminderen in 
landen die het in de basisvaccinatieschema hebben opgenomen (Garcia-Quesada et al., 
2022) en anders dan bij volwassenen wijzen immunogeniciteitsgegevens er niet op dat PCV15 
effectiever is dan PCV13 tegen ST3, gezien het gebrek aan verschil in functionele 
antilichamen (OPA GMT's) (Martinon-Torres., 2022). 
 
Wat de immunogeniciteitsgegevens van PCV15 betreft, werd het vaccin weliswaar 
geregistreerd op basis van niet-inferioriteit ten opzichte van de met PCV13 gedeelde STs, 
maar, in de Europese studie V11-025 (2+1 schema) werd aangetoond dat voor alle gedeelde 
STs, behalve ST3, de specifieke antilichaamniveaus (IgG GMC) bepaald 1 maand na de 
boosterdosis lager waren met PCV15 in vergelijking met PCV13) (Martinon-Torres., 2022). Dit 
fenomeen van een lagere concentratie van anti-ST-specifieke antilichamen wordt ook 
geconstateerd bij andere vaccins met een hoge valentie (Shahrul Mt-Isa et al., 2022). Dit zou 
klinische gevolgen kunnen hebben voor zowel mucosale infecties als dragerschap, die beide 
een veel hogere beschermingsgraad dan 0,35 µgr/ml vereisen. Een studie van PCV13 meldde 
correlaties van >0,35 µgr/ml om beschermd te zijn tegen invasieve infecties voor de STs 1, 3, 
7F, 19A, 19F (Andrews et al, 2014).  
 
 

4.2 Aanbevelingen 

Vaccinatie tegen pneumokokken wordt aanbevolen met een conjugaatvaccin voor alle 
zuigelingen tussen 6 weken en 2 jaar en met een aangepast schema voor zuigelingen en 
kinderen met een verhoogd risico op pneumokokkenziekte (HGR 9600). 
 
Volgens de Hoge Gezondheidsraad (HGR) ligt de prioriteit op het vlak van volksgezondheid 
bij de preventie van invasieve pneumokokkeninfecties, meer specifiek bij de doelgroep van 
kinderen jonger dan 2 jaar. Rekening houdend met de evolutie van onze lokale epidemiologie 
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en na de introductie van de verschillende conjugaatvaccins, moet het vaccin gekozen worden 
dat de breedste bescherming tegen deze ernstige infecties biedt.  
 
Momenteel is ST 19A het predominante ST en dit ST moet worden opgenomen in het vaccin 
dat gebruikt wordt in het vaccinatieprogramma. Rekening houdend met de evolutie van onze 
epidemiologie en het overwicht van niet-vaccinale STs (niet-PCV15) in België kan men 
verwachten dat het effect van PCV13 of PCV15 vaccins in de doelgroep vergelijkbaar zal zijn.  
 
Op basis van deze vaststellingen en gegevens beveelt de HGR, zonder voorkeur, PCV13 of 
PCV15 aan boven PCV10. 
 
Dit advies kan worden herzien in het licht van nieuwe wetenschappelijke gegevens, 
epidemiologische ontwikkelingen en de registratie van vaccins met een hogere werkzaamheid 
dan PCV15. 
 
  

4.3 Het vaccinatieschema: 

- Voor zuigelingen: 3 dosissen van het conjugaatvaccin (PCV13 of PCV15) (2+1) op de 
leeftijd van 8, 16 weken en 12 maanden (volledige primovaccinatie).  

- Voor prematuren (< 37 weken) wordt een schema met 4 dosissen aanbevolen (3+1) 
op de leeftijd van 8, 12, 16 weken en 12 maanden. 

 
5 Ongewenste effecten 

De conjugaatvaccins worden doorgaans goed verdragen. 
De meest gemelde ongewenste effecten zijn: koorts; prikkelbaarheid; roodheid, 
verharding/zwelling of pijn/gevoeligheid op de injectieplaats; slaperigheid; slechte 
slaapkwaliteit. 
Roodheid of verharding/zwelling op de injectieplaats van 2,5 cm - 7,0 cm komt vaker voor na 
de boosterdosis en bij oudere kinderen [van 2 tot 5 jaar].  
 
 
Voor een volledige beschrijving, verwijzen we naar de bijsluiter voor het publiek over Prevenar 
13® en Vaxneuvance ®: 
https://geneesmiddelendatabank.be/menselijk-gebruik 
http://www.cbip.be/GGR/Index.cfm?ggrWelk=/GGR/MPG/MPG_L.cfm 
  

https://geneesmiddelendatabank.be/menselijk-gebruik
http://www.cbip.be/GGR/Index.cfm?ggrWelk=/GGR/MPG/MPG_L.cfm
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SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 

 
De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde 
experten is beschikbaar op de website van de HGR: wie zijn we?. 

 

Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene 
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden 
geraadpleegd op de website van de HGR (belangenconflicten). 
 
De permanente werkgroep Vaccinatie (NITAG) heeft het advies besproken tijdens de NITAG 
vergadering van 17 november 2022 en het advies op 20 december 2022 per e-mail 
goedgekeurd. 
 
Het voorzitterschap werd waargenomen door Steven CALLENS en David TUERLINCKX en 
het wetenschappelijk secretariaat door Veerle MERTENS en Fabrice PETERS. 
 
De volgende experten hebben hun goedkeuring per mail toegestuurd op 20 december 2022: 
 
BEUTELS Philippe Gezondheidseconomie UAntwerpen 

 

BLUMENTAL Sophie Pediatrie, infectiologie UKZKF 

BOIY Tine Pediatrie UZA 

CALLENS Steven Infectiologie, Interne 
geneeskunde 

UZ Gent 

CORNELISSEN Laura Epidemiologie, Verloskunde, 
Gynaecologie 

Sciensano 

DE LOOF Geert Huisartgeneeskunde BCFI 

DESMET Stefanie Klinische biologie, microbiologie, 
vaccinologie, pneumologie 

KU Leuven 

FRERE Julie Pediatrie, Infectiologie CHR Citadelle 

GOETGHEBUER Tessa Pediatrie, Infectiologie ULB 

MALFROOT Anne Pediatrie, Infectiologie UZ Brussel 

MICHIELS Barbara Huisartsgeneeskunde UAntwerpen 

PELEMAN Renaat Infectiologie,Vaccinology UZ Gent 

ROBERFROID Dominique Epidemiologie KCE, UNamur 

SWENNEN Béatrice Epidemiologie, Vaccinologie ULB 

TUERLINCKX David Pediatrie, Vaccinologie CHU UCL Namur 

VAN DAMME Pierre Epidemiologie, Vaccinologie UAntwerpen 

VAN LAETHEM Yves Infectiologie, vaccinologie, 
reisgeneeskunde, VIH 

ex-CHU Saint-
Pierre, ULB 

VEKEMAN Veerle Algemene geneeskunde Kind en Gezin 

VERHAEGEN Jan Microbiologie, Bacteriologie UZ Leuven 

 
De volgende administraties/ministeriële kabinetten werden gehoord: 
 
DAEMS Joêl DG geneesmiddelen RIZIV 

TOP Geert Vaccinatie programma 
manager 

VAZG 

http://www.health.belgium.be/nl/wie-zijn-we
http://www.health.belgium.be/nl/belangenconflicten
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Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 
 
De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. Hij werd opgericht in 
1849 en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van 
Volksgezondheid en van Leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. 
Hij doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR probeert het beleid inzake volksgezondheid 
de weg te wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis. 
 
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een 
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van 
wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de 
Raad zijn benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de 
adviezen uit te werken. 
 
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de 
neutraliteit en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij 
aflevert. Daartoe heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten 
doeltreffend tegemoet te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen 
van de adviezen. De sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, 
de aanduiding van de deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van 
beheer van mogelijke belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek 
van mogelijke belangenconflicten en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke 
validatie van de adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR, 
samengesteld uit 30 leden van de pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet 
toelaten adviezen af te leveren die gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare 
wetenschappelijke expertise binnen de grootst mogelijke onpartijdigheid. 
 
Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan de aanvrager en aan de 
minister van Volksgezondheid en worden ze gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be). 
Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde 
doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten, politiek, 
consumentenorganisaties, enz.). 
 
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kunt u een 
mail sturen naar info.hgr-css@health.fgov.be. 
 

 

http://www.hgr-css.be/
mailto:info.hgr-css@health.fgov.be
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