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LI                                                                   Lichtflits 

            Lezing Pneumokokkenziekte en -Vaccinatie. 

 

Beste leden. 
 
Op woensdagmiddag 6 nov. a.s. wordt deze Lezing verzorgd door 
Remedica Senioreneducatie uit Eindhoven, in “de Eikenburg” in Eersel. 
 
Pneumokokkenziekte kan o.a longontsteking, bloedvergiftiging en hersenvlies-
ontsteking veroorzaken. De pneumokok is een bacterie die normaal gesproken 
bij gezonde mensen geen ziekte veroorzaakt. Het komt vooral voor bij jonge  
kinderen en volwassenen ouder dan 60 jaar. Het risico neemt toe met de leeftijd  
en de aanwezigheid van andere ziekten, zoals: COPD, Diabetes, Hart- en Vaat-
ziekten. Jaarlijks worden er naar schatting tussen de 2600 en 5600 
volwassenen, ouder dan 60 jaar, in ’t ziekenhuis opgenomen met pneumo-
kokken-longontsteking. Naar schatting overlijdt 15 % van de 60-plussers die 
met de pneumokokkenziekte in het ziekenhuis opgenomen zijn en hebben 
overlevenden van de ziekte enkele jaren erna nog een verhoogde kans op 
overlijden. 
In 2018 heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om vaccinatie tegen pneumo- 
kokkenziekte op te nemen in het Vaccinatieprogramma. 
De overheid heeft dit advies overgenomen en het vaccin komt in 2020 
voor volwassenen tussen de 60 en 75 jaar beschikbaar, samen met de 
griepspuit. 

Wilt U hier meer over te weten komen ? 
Kom dan woensdag 6 november naar “De Eikenburg” in Eersel. 
De zaal is open vanaf  13.00u, de Lezing begint om 13.30u en duurt tot 15.15u. 
Bij binnenkomst wordt U ’n kop koffie/thee aangeboden door 
Reumavereniging De Kempen. 
In de pauze kunnen er vragen gesteld worden aan de spreker van Remedica 
Senioreneducatie en deze zal daar zeker een antwoord op geven. 
De lezing is openbaar, gratis, dus voor iedereen ook jongeren, chronisch 
zieken en geïnteresseerden, niet alléén voor leden. 

 
Deze middag wordt mede mogelijk gemaakt door steun van 
Stichting Gezondheidszorg Kempenland, Reuma Nederland en aangeboden 
door Reumavereniging De Kempen, ondersteund door Remedica  Eindhoven.   
Namens Het Bestuur van RV de Kempen. Mia Kanen en Diny v. Drongelen. 
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