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Bijlage II. Evidence-based literatuuronderzoek 
 
Literatuursearch 
Voor de richtlijn Pneumokokkose heeft het Provinciaal Overleg Infectieziektebestrijding 
Utrecht een knelpuntenanalyse uitgevoerd en vier uitgangsvragen geformuleerd.  
Een literatuursearch is gedaan in Medline van 1980 tot en met 2006 en in Embase vanaf 
1980 tot en met 2006. 
  
Uitgangsvragen 
 
1. Wat is de effectiviteit van profylaxe bij gezinscontacten als er sprake is van één 
geval van pneumokokkose? 
 
Samenvatting onderzoek 
Er zijn verschillende onderzoeken gepubliceerd waarbij onderzocht is of er transmissie 
plaatsvindt van penicillineresistente pneumokokken (PRP) onder huishoudcontacten. 
(Hos02) (Shi02) Deze onderzoeken zijn overwegend in de Verenigde Staten uitgevoerd, 
maar daar is sprake van meer resistentie tegen antibiotica dan in Nederland. In sommige 
studies wordt gesteld dat profylaxe de overdracht van PRP tegengaat, (San03) in andere 
onderzoeken is niet aangetoond dat profylaxe de overdracht van PRP voorkomt. (Car05) 
 
Overige overwegingen  
Profylaxe kan worden voorgeschreven voor bepaalde immunogecompromitteerden. De 
waarde van het geven van profylaxe bij huishoudcontacten is onduidelijk.  
(CDC, 1997, richtlijnen en rapporten, autoriteit) 
 
Bij een geval van meningokokkose wordt aanbevolen profylaxe aan huishoudcontacten te 
geven. Wanneer de verwekker een S. pneumoniae is, is dit niet nodig.  
(CDC, 2000, richtlijnen en rapporten, autoriteit) 
 
Aanbeveling 
Als er één geval van pneumokokkose is, dan is het niet nodig om profylaxe bij 
huishoudcontacten voor te schrijven. Wanneer er sprake is van een pneumokokkenoutbreak 
door een PRP in een zorginstelling, kan er eventueel overwogen worden profylaxe voor te 
schrijven. 
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2. Wanneer moeten patiënten in een instelling gecohorteerd worden bij 
pneumokokkose? 
 
Samenvatting onderzoek  
Er is geen wetenschappelijk onderzoek verricht naar het effect van het cohorteren van 
patiënten met pneumokokkose op de transmissiekans. Wel zijn er casereports bekend 
waarbij cohortering toegepast werd. (Sch92) Er is een aantal (inter-)nationale consensus-
richtlijnen beschikbaar waarin cohortering geïndiceerd wordt.  
 
Overige overwegingen  
Alleen wanneer er een of meerdere gevallen van penicillineresistente Streptococcus 
pneumoniae op een verpleegafdeling of Intensive Care afdeling zijn, wordt door de WIP 
aanbevolen om contact- en druppelisolatie toe te passen. Als indicatie voor isolatie bij 
Streptococcus pneumoniae geldt het criterium dat de MIC voor penicilline >0.1 mg/l is, omdat 
in de praktijk is gebleken dat deze verminderd gevoelige stammen onder behandeling 
gemakkelijk resistent (MIC >1 mg/l) kunnen worden. Daarnaast kunnen zij zich ook 
gemakkelijk verspreiden. 
(WIP, 2005/2006, richtlijnen en rapporten, autoriteit) 
 
Wanneer er sprake is van een PRP die respiratoir wordt overgedragen, is een 
eenpersoonskamer geïndiceerd. Wanneer er sprake is van een outbreak en er onvoldoende 
eenpersoonskamers beschikbaar zijn, is cohortering geïndiceerd.  
(Garner 1983, richtlijnen en rapporten, autoriteit) 
 
In een verzorgings- of verpleeghuis is het soms niet mogelijk om contactisolatie op een 
eenpersoonskamer toe te passen. Contactisolatie kan dan bij uitzondering op zaal 
plaatsvinden. (WIP05) 
 
Aanbeveling 
Wanneer er een of meerdere gevallen van pneumokokkose in een instelling zijn veroorzaakt 
door een PRP, wordt cohortering aanbevolen. 
 
Literatuur 
- Garner JS, Simmons BP. Guideline for isolation precautions in hospitals. Infect Control. 

1983;4(4 Suppl):245-325. 
- Schwartz, B., Elliott, J. A., Butler, J. C., Simon, P. A., Jameson, B. L., Welch, G. E. et al. 

(1992). Clusters of invasive group A streptococcal infections in family, hospital, and 
nursing home settings. Clin Infect Dis. 1992;15(2):277-84.. 

- WIP. Maatregelen tegen overdracht van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO), 
2005. 

- WIP. Indicaties voor isolatie. 2006. 
 
3. Wanneer en welke hygiënemaatregelen moeten er genomen worden bij een 
pneumokokkeninfectie of -outbreak? 
 
Samenvatting onderzoek 
Onvoldoende (hand)hygiëne kan het verspreiden van resistente pneumokokken bevorderen. 
(Cars97) 
 
Overige overwegingen  
Wanneer er een of meerdere gevallen zijn van een penicillineresistente 
pneumokokkeninfectie, moeten er handschoenen worden gedragen vóór ieder contact met 
de patiënt of zijn directe omgeving. Voor het betreden van de kamer in een instelling wordt 
een mondneusmasker (type FFP1) voorgedaan. Na contact met de patiënt en nadat het 
mondneusmasker is afgedaan, worden de handen ingewreven met handalcohol. 
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(WIP, 2005, richtlijnen en rapporten, autoriteit) 
 
Er wordt aanbevolen gebruik te maken van een masker, eventueel een schort en 
handschoenen wanneer men in contact kan komen met besmettelijk materiaal.  
(Garner, 1983, richtlijnen en rapporten, autoriteit) 
 
Aanbeveling 
Wanneer er sprake is van een pneumokokkeninfectie of -outbreak door een PRP dienen een 
FFP1-masker, handschoenen en eventueel beschermende kleding gedragen te worden bij 
het betreden van de patiëntenkamer. 
 
Literatuur 
- Cars O. Colonisation and infection with resistant Gram-positive cocci. Epidemiology and 

risk factors. Drugs. 1997;54(suppl 6):4–10.. 
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4. Is revaccinatie met een polysaccharidevaccin tegen pneumokokken zinvol bij 
volwassenen (bij immunogecompromitteerden et cetera) en wat zijn de bijwerkingen? 
 
In 2002 heeft de Gezondheidsraad de opdracht gegeven aan het Dutch Cochrane Center om 
een meta-analyse uit te voeren op het gebied van pneumokokkenvaccinatie. Onderstaande 
komt uit het rapport van de Gezondheidsraad. (Gr03) Daarnaast is gekeken naar 
aanvullende literatuur van gepubliceerde onderzoeken uit de jaren daarna. 
 
Samenvatting onderzoek 
Het rapport van de Gezondheidsraad geeft aan dat oorspronkelijk het pneumokokkenvaccin 
slechts eenmaal gegeven werd en dat revaccinatie werd ontraden. Deze aanbeveling stoelde 
op de lokale overgevoeligheidreacties bij vroege revaccinatie. Ernstige lokale reacties komen 
vooral voor bij degenen die nog een hoge serum-antistoftiter hebben vóór revaccinatie. De 
reacties zijn echter nooit zo ernstig dat behandeling in een ziekenhuis noodzakelijk is. 
Kinderen verdragen revaccinatie over het algemeen goed. Na revaccinatie is de toename in 
antistoftiter bij de meeste personen lager dan of gelijk aan de overeenkomstige respons na 
de primaire vaccinatie.  
 
Pneumokokkenvaccinatie kan verschillende bijwerkingen geven: lokale effecten (erytheem, 
zwelling, gevoeligheid op plaats injectie) en systemische reacties (koorts, myalgie).  
 
Bepaalde risicogroepen blijken een snelle daling van de antistoftiter te hebben na primaire 
vaccinatie: personen met een splenectomie (een derde tot de helft van de personen), 
patiënten met nierziekten (nefrotisch syndroom, niertransplantatie), hiv, ziekte van Hodgkin, 
hemodialyse of systemische Lupus erythematosus. Personen die een splenectomie hebben 
ondergaan reageren goed op revaccinatie elke 2 jaar.  
(Gezondheidsraad, 2003, richtlijn en rapporten, autoriteit). 
 
Uit de aanvullende literatuursearch blijkt verder dat revaccinatie geen ernstigere bijwerkingen 
geeft dan primaire vaccinatie.  
(Artz 2003, review) 
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Overige overwegingen 
De werkgroep is van mening dat bij personen in bepaalde risicogroepen revaccinatie 
overwogen kan worden aangezien dit niet meer bijwerkingen geeft dan primaire vaccinatie.  
 
Aanbeveling 
Algemene revaccinatie bij personen met een primaire pneumokokkenvaccinatie wordt niet 
aangeraden. Vijfjaarlijkse revaccinatie wordt sterk aanbevolen voor personen met een 
chirurgische of functionele asplenie. Daarnaast kan vijfjaarlijkse revaccinatie overwogen 
worden bij patiënten met nierziekten (nefrotisch syndroom, niertransplantatie), hiv, ziekte van 
Hodgkin, hemodialyse of systemische Lupus erythematosus 
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