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Vaccinatie tegen otitis media acuta
r.h.veenhoven, y.l.f.van den berg, a.g.m.schilder, i.j.m.dhooge, g.t.rijkers en e.a.m.sanders
Otitis media acuta (OMA) is de meest voorkomende
bacteriële infectie op de kinderleeftijd: 80% van alle
kinderen krijgt voor de leeftijd van 6 jaar tenminste eenmaal een OMA en bijna de helft van alle kinderen maakt
3 episoden van OMA door voor hun 3e verjaardag.1
Ongeveer 5-10% van alle kinderen is voor otitis gepredisponeerd (‘otitis-prone’) te noemen met 4 of meer
OMA’s per jaar. De gevolgen van recidiverende OMA’s
voor het welzijn van kinderen zijn groot: regelmatig ziek
zijn, crèche- of schoolverzuim en wisselende slechthorendheid waardoor een achterstand in de spraak-taalontwikkeling en gedragsproblemen kunnen ontstaan.
Kinderen met OMA worden vaak behandeld met
antibiotica. Dit geeft zorgen voor de toekomst: de resistentie voor penicilline van de Streptococcus pneumoniae,
de frequentst geïsoleerde bacterie bij OMA, neemt snel
toe. In Spanje, Frankrijk en Israël en delen van de
Verenigde Staten is reeds meer dan 40% van die bacteriën resistent.2 Nederland heeft een terughoudend beleid ten aanzien van het voorschrijven van antibiotica bij
bovensteluchtweginfecties: 31% van alle OMA’s wordt
behandeld met antibiotica; in de meeste andere landen
ligt dit percentage boven de 95.3 Mede hierdoor is de
penicillineresistentie van pneumokokken in Nederland
op dit moment nog minder dan 1%.4
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samenvatting
– Otitis media acuta (OMA) is de meest voorkomende bacteriële infectie op de kinderleeftijd.
– Vanwege de hoge morbiditeit, de hoge directe en indirecte
kosten van OMA en de snelle resistentieontwikkeling van onder andere Streptococcus pneumoniae, de frequentst geïsoleerde bacterie bij OMA, is preventie van OMA belangrijk.
– Vaccinatie met de onlangs ontwikkelde pneumokokkenconjugaatvaccins reduceert in een open (ongeselecteerde) populatie weliswaar het aantal gevallen van OMA veroorzaakt door
de serotypen die in het vaccin voorkomen, maar de reductie in
het totale aantal OMA-gevallen blijft beneden 10%.
– Vooral kinderen met recidiverende OMA-episoden lijken te
kunnen profiteren van deze pneumokokkenconjugaatvaccins.

De hoge morbiditeit van OMA, de hoge directe en indirecte kosten voor de gezondheidszorg en de progressieve ontwikkeling van resistentie tegen antibiotica door
bacteriën zijn alle argumenten om te streven naar preventie van OMA. In dit artikel gaan wij in op toekomstige mogelijkheden van immuunprofylaxe ter preventie
van OMA. Bestaande mogelijkheden zoals vermijden
van risicofactoren (daartoe behoren crèchebezoek, roken in de omgeving van het kind en gebruik van een
speen), geven van borstvoeding, toepassen van chemoprofylaxe en verrichten van chirurgische ingrepen,5 laten
wij hier buiten beschouwing.
immuunprofylaxe
Verwekkers. De belangrijkste bacteriële verwekkers van
OMA zijn S. pneumoniae, Haemophilus influenzae (voornamelijk de niet-typeerbare) en Moraxella catharralis.
Minder frequent worden Mycoplasma pneumoniae,
Chlamydia pneumoniae en Streptococcus pyogenes geisoleerd. S. pneumoniae wordt tot bij 40-50% van de acute otitiden uit het middenoorvocht gekweekt.6 Indien er
op het middenoorvocht behalve klassieke microbiologiNed Tijdschr Geneeskd 2000 13 mei;144(20)
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sche kweektechnieken ook antigeenbepalingen of moleculaire technieken worden toegepast, wordt de pneumokok in meer dan 60% van de OMA’s aangetoond.7 Er
zijn meer dan 90 serotypen van pneumokokken bekend.
De serologische diversiteit berust op verschillen in de
structuur van kapselpolysachariden. Antilichamen tegen deze kapselpolysachariden geven typespecifieke bescherming tegen infecties. Een beperkt aantal serotypen
is verantwoordelijk voor meer dan 80% van alle pneumokokkeninfecties op de kinderleeftijd.8
De bij OMA meest geïsoleerde pneumokokkenserotypen, type 14, 6B, 23F, 19F, 9V en 3, komen globaal
overeen met degene die ook invasieve infecties (sepsis
en meningitis) veroorzaken. Hoewel OMA bijna altijd
een bacteriële infectie is, predisponeren virale bovensteluchtweginfecties tot het ontstaan ervan. Tijdens een
OMA wordt tot in 75% van de gevallen in nasofaryngeaal vocht of middenoorvocht een virus aangetoond.
Het betreft hier vooral influenza-, rhino-, adeno- en coronavirussen, alsmede respiratoir syncytieel virus.9
Passieve immuunprofylaxe. Er zijn sterke aanwijzingen dat IgG passief van serum naar middenoor kan worden getransporteerd en daar OMA kan voorkómen. Zo
kon in een diermodel met chinchilla’s een experimentele OMA door pneumokokken worden voorkomen door
de dieren 3 dagen tevoren humaan immuunglobuline te
geven.10 Ook daalde in een groep kinderen jonger dan 2
jaar, met 1-3 acute otitiden in de voorgeschiedenis, de incidentie van pneumokokken-OMA significant na intraveneuze toediening van gammaglobuline afkomstig van
een gepoold serum van volwassenen die gevaccineerd
waren met het pneumokokkenpolysacharidevaccin.11 De
totale incidentie van OMA nam in dit laatste placebogecontroleerde onderzoek echter niet significant af vanwege het aantal otitiden veroorzaakt door andere bacteriën. Er bestaat dan ook geen indicatie voor het toedienen van gammaglobuline bij kinderen met recidiverende OMA’s.
influenzavirusvaccin
Onderzoeken met het influenzavaccin hebben aangetoond dat reductie van OMA’s mogelijk is door het beïnvloeden van virale infecties. In een Fins onderzoek nam
na vaccinatie met het influenza-A-vaccin bij kinderen in
de leeftijd van 1-3 jaar het aantal met influenza-A-virus
samenhangende OMA’s in het griepseizoen met 83%
af.12 De reductie van het totale aantal OMA’s was tijdens
de kortdurende follow-up van 6 weken geringer, namelijk 36%. Omdat het effect op de totale jaarlijkse incidentie van OMA gering is, is vaccinatie van kinderen
met het influenzavaccin ter preventie van OMA niet op
grote schaal ingevoerd. Nader onderzoek naar de effectiviteit van vaccins van andere virussen die tot OMA
predisponeren, is noodzakelijk.
pneumokokkenpolysacharidevaccin
De huidige in Nederland geregistreerde pneumokokkenpolysacharidevaccins Pneumovax (Merck) en Pneumune (Wyeth-Lederle) bevatten kapselpolysachariden
van 23 verschillende pneumokokkenserotypen. Deze
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kapselpolysachariden behoren tot T-lymfocyt-onafhankelijke antigenen, dat wil zeggen dat ze tot een antistofrespons leiden zonder noodzakelijke aanwezigheid van
T-cellen. De antistofrespons tegen deze antigenen komt
bij de mens gemiddeld pas aan het eind van het tweede
levensjaar op gang, in tegenstelling tot die tegen eiwitantigenen (dat zijn T-lymfocytafhankelijke antigenen)
waartegen de mens reeds tijdens de eerste levensmaanden antistoffen kan maken, bijvoorbeeld na vaccinatie
met het difterie-, kinkhoest-, tetanus- en poliomyelitis(DKTP)-vaccin. Tevens induceren de T-celonafhankelijke antigenen, in tegenstelling tot de T-celafhankelijke, geen immunologisch geheugen, dat wil zeggen dat
een herhaalde vaccinatie niet leidt tot hogere antistoftiters. De matige antistofrespons tegen pneumokokkenkapselpolysachariden op jonge leeftijd is er de oorzaak
van dat veldonderzoeken naar de preventie van OMA
met polysacharidevaccins bij jonge kinderen geen effect
lieten zien.13-15 Ook het nasofaryngeaal dragerschap van
pneumokokken werd niet beïnvloed door vaccinatie met
het pneumokokkenpolysacharidevaccin.16 Het op deze
wijze toedienen van een dergelijk vaccin aan jonge kinderen ter preventie van OMA is dus niet zinvol.
pneumokokkenconjugaatvaccin
Naar aanleiding van het succes van de H. influenzaetype-b(Hib)-conjugaatvaccins zijn de afgelopen jaren
ook conjugaatvaccins voor pneumokokkenpolysachariden ontwikkeld. Bij een dergelijk vaccin zijn de kapselpolysachariden gekoppeld aan een dragereiwit zoals een
tetanus- of difterietoxoïd of een buitenmembraaneiwit
van meningokokken. In plaats van een T-celonafhankelijke anti-polysacharideantistofrespons heeft de respons
nu een T-celafhankelijk karakter. Deze pneumokokkenconjugaatvaccins zijn in staat bij zuigelingen vanaf
de leeftijd van 2 maanden na 1-3 vaccinaties een goede
IgG-antistofrespons op te wekken voor alle serotypen
die in het vaccin opgenomen zijn. Tevens wordt voor alle
pneumokokkenserotypen een immunologisch geheugen
geïnduceerd.17 De 7-valente pneumokokkenconjugaatvaccins (die bevatten type 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F en
23F) en 9-valente (dezelfde samenstelling aangevuld
met type 1 en 5) zijn inmiddels bij zuigelingen veilig gebleken; behalve een lokale reactie of lichte koortsreactie werden geen ernstige bijwerkingen gezien.17
Na vaccinatie met pneumokokkenconjugaatvaccin
wordt een significante daling waargenomen van het nasofaryngeaal dragerschap van pneumokokkenserotypen
waarvan antigenen in het vaccin zitten.18 Momenteel zijn
3 trials gaande (in Amerika, Finland en in Nederland/
België) waarin de effectiviteit van het conjugaatvaccin in
de preventie van OMA wordt getoetst. In het placebogecontroleerde Amerikaanse onderzoek19 met een 7-valent conjugaatvaccin zijn vanaf 1995 37.000 zuigelingen
gevaccineerd op de leeftijd van 2, 4, 6 en 12-15 maanden.
De effectiviteit van het vaccin ten aanzien van de preventie van invasieve infecties als meningitis en bacteriëmie veroorzaakt door pneumokokkenserotypen uit het
vaccin blijkt bijna 100% te zijn.
Het effect van deze vaccinatie op het vóórkomen van

OMA is echter gering: in de interventiegroep was het totale aantal OMA’s 7% lager dan in de placebogroep.
Wel werden in de pneumokokkenconjugaatgroep ten
opzichte van de placebogroep 25% minder kinderen gezien met 5 of meer acute otitiden per 6 maanden. Ook
werden in de interventiegroep 20% minder trommelvliesbuisjes geplaatst dan in de placebogroep. Blijkbaar
profiteert juist de groep kinderen met predispositie voor
frequent recidiverende oorontstekingen van de pneumokokkenconjugaatvaccinatie. Vermeldenswaard is dat
in dit onderzoek geen bacteriologische evaluatie van
middenoorvocht plaatsvond.
De eerste gegevens van het placebogecontroleerde
Finse onderzoek (Eskola, schriftelijke mededeling, 1999)
waarin 1662 zuigelingen volgens hetzelfde schema als
het Amerikaanse onderzoek werden gevaccineerd, tonen tijdens een follow-up tot de leeftijd van 2 jaar in de
interventiegroep 6% minder OMA-episoden dan in de
placebogroep. In dit onderzoek laat echter bacteriologische evaluatie van middenoorvocht tijdens OMA in de
interventiegroep wel 57% minder pneumokokkenserotypen uit het vaccin zien dan in de placebogroep. Dit betekent dat ondanks de geringe afname van de totale incidentie, het aantal otitiden veroorzaakt door de pneumokok wel beduidend afneemt.
In Nederland en België (Spaarne Ziekenhuis Haarlem, Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht en Universitair Ziekenhuis Gent) is in april 1998 een onderzoek gestart naar de preventie van OMA met behulp van een
pneumokokkenconjugaatvaccin in combinatie met een
pneumokokkenpolysacharidevaccin. In dit gerandomiseerde dubbelblinde onderzoek worden 500 kinderen
geïncludeerd in de leeftijd van 1-6 jaar, die in het voorafgaande jaar tenminste 2 acute otitiden hebben doorgemaakt. In de interventiegroep worden de kinderen
eerst gevaccineerd met een 7-valent pneumokokkenconjugaatvaccin en 6 maanden later met een 23-valent
pneumokokkenpolysacharidevaccin. De controlegroep
wordt gevaccineerd met een hepatitisvaccin. Gedurende
de follow-up van 2 jaar zal het effect van vaccinatie op
de incidentie van OMA worden bestudeerd en op de
verwekkers ervan door middel van kweek en moleculaire diagnostiek van middenoorvocht, afgenomen tijdens
de eerste OMA na volledige vaccinatie. Tevens zullen de
effecten van vaccinatie op het nasofaryngeale dragerschap van pneumokokken worden vastgesteld en zal de
immunologische respons na vaccinatie in verband worden gebracht met het effect op de incidentie van OMA.
Tenslotte is aan dit onderzoek een analyse van de kwaliteit van leven en de kosteneffectiviteit gekoppeld.
Het belang van een vaccinatie met het polysacharidevaccin na ‘priming’ met een conjugaatvaccin is recentelijk aangetoond:20 zuigelingen vertoonden na een 2e
vaccinatie met het polysacharidevaccin niet alleen een
adequate IgG-respons, maar ook een verschuiving van
voornamelijk IgG1- naar IgG1- en IgG2-antistoffen.
Deze observatie werd bij voor otitis gepredisponeerde
kinderen bevestigd.21 Mogelijk zijn juist deze IgG2-antipneumokokkenantistoffen belangrijk voor een effectieve bescherming tegen OMA, immers bij kinderen met

frequent recidiverende OMA-episoden worden lagere
titers aan IgG2-antipneumokokkenantistoffen gevonden dan bij gezonde kinderen.22 23 Bovendien blijkt dat
40% van de kinderen met recidiverende otitiden geen of
slechts een minimale IgG2-antipneumokokkenantistofrespons vertoont na vaccinatie met een pneumokokkenpolysacharidevaccin.23 Tot slot is aangetoond dat bescherming tegen pneumokokkeninfecties door effectieve opsonisatie van pneumokokken vooral gecorreleerd
is aan IgG2-antistoftiters.24
Het is de vraag of vaccinatie met pneumokokkenconjugaatvaccins de totale incidentie van OMA blijvend zal
beïnvloeden, afgezien van de afname van de incidentie
van OMA met als verwekker pneumokokkenserotypen
uit het vaccin. Het is denkbaar dat ook bij kinderen met
een predispositie voor otitis onder druk van vaccinatie
met het pneumokokkenconjugaatvaccin de nasofarynx
gekoloniseerd zal gaan worden met pneumokokken van
serotypen die niet in het vaccin zijn opgenomen, of met
andere pathogenen.
experimentele pneumokokkenvaccins
Pneumokokken bevatten naast het typespecifieke kapsel ook eiwitten die als vaccincomponent in aanmerking
komen: het interessantst zijn het pneumokokkenoppervlakte-eiwit A (PspA), pneumokokkenoppervlakteadhesine A (PsaA) en pneumolysine. Het grote voordeel
van deze eiwitten ten opzichte van kapselpolysachariden
is dat ze door alle pneumokokken, onafhankelijk van het
serotype, worden geproduceerd. Dierexperimenteel onderzoek met dit soort vaccins is veelbelovend: vaccinatie met deze eiwitten geeft inderdaad bescherming tegen
pneumokokkeninfecties. Onderzoeken bij de mens zijn
nog niet gestart.
conclusie
De eerste resultaten van onderzoeken met pneumokokkenconjugaatvaccins ter preventie van OMA in een
open populatie tonen een geringe effectiviteit. Bij kinderen met frequent recidiverende OMA-episoden lijkt
het effect groter te zijn. Mogelijk kan bij deze kinderen
door een combinatie van pneumokokkenconjugaatvaccin met -polysacharidevaccin OMA het best voorkomen
worden. Ook virusvaccins en vooralsnog experimentele
pneumokokkeneiwitvaccins kunnen in de toekomst gaan
bijdragen aan het terugdringen van deze op de kinderleeftijd frequentste bacteriële infectie. De gevolgen van
deze ontwikkelingen voor de volksgezondheid zouden
groot zijn.
abstract
Vaccination against acute otitis media
– Acute otitis media (AOM) is the most frequent bacterial infection in childhood.
– Because of the high morbidity, the costs of AOM and growing concern about increasing resistance of pneumococci, the
most common bacterial cause of AOM, prevention of AOM is
important.
– Vaccination with the recently developed pneumococcal conjugate vaccines leads to a reduction in the number of AOM
Ned Tijdschr Geneeskd 2000 13 mei;144(20)
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cases caused by the serotypes present in the vaccine, but the
reduction in overall AOM incidence is below 10%.
– In particular the children with recurrent episodes of AOM
may benefit more from these pneumococcal conjugate vaccines.
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Bladvulling
Willem Godschalck van Focquenbroch (1640-1670)
In de Oprechte Haerlemse Courant van 20 december 1664
wordt voor het volgende geadverteerd: ‘t’Amsterdam, by
Iohannes van den Bergh, Boeckverkooper besyden het Stadthuys, in de Boeck-winckel, is ghedruckt en werdt uyt-gegeven
Thalia of geurige Sangh-Goddin, bestaende in de aerdighste
ende vermaeckelijckste Geuren, als Thypon ofte Reusen Strijt,
Bruylofts en VerJaer-dichten, Sonnet, Rondeelen, Maddrigale,
Kluchte van de Wayery: item Klucht van een Quacksalver, dewelcke een wonderlijcken Oly getrocken heeft uyt den allerKeyen Key van Amersfoort, om aller-Keyen te genesen; ende
veel andere Vermaeckelijckheden, so Frans als Duyts; noyt
voor desen meer in Druck geweest: gerijmt door W.G. van
Fockenb: Medicijnen Doctoor. In 12. Sijn mede te bekomen tot
Leiden, by Iacobus Burghoorn, Boeckverkooper, over het
Stadthuys.’
Willem Godschalck van Focquenbroch (1640-1670), artsdichter, promoveerde in 1662 te Utrecht op een dissertatie over
geslachtsziekte.1 In zijn veelal burleske gedichten vinden we
soms referenties naar zijn medisch beroep. Zo drijft hij in de
Klught van Hans Keyenvresser de spot met een rondzwervende Duitse kwakzalver. Deze beweert onder meer ischias en podagra te kunnen genezen met de steen der wijzen en krankzinnigen pijnloos te kunnen helpen – ‘sonder Instrument oder sonder Pleyster’ – door middel van een destillaat uit de kei
van Amersfoort. Deze kei was een 10.000 kg zware steen
die jonkheer Everard Meyster ter gelegenheid van de vrede
tussen Portugal en de Nederlanden (1661) van zijn landgoed
naar Amersfoort had laten trekken om aan te geven dat oorlog
in zijn ogen het bewijs was ‘dat men een key in de kop
hadt’.
Het pijnlijke keisnijden als remedie tegen geestesziekte –
een onderhuids steentje zou de oorzaak van de ziekte zijn, wegsnijden zou genezing brengen – was in de 17e eeuw nog altijd
bekend.
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