
Chemische 
Feitelijkheden

Veel ziektes komen nauwelijks meer voor dankzij 
inentingen. Denk bijvoorbeeld aan rodehond, pok
ken, mazelen, difterie en polio. Konden we alle 

baby’s in de wereld inenten, dan zouden we jaarlijks nog 
zeker twee miljoen kinderen kunnen redden. Toch zijn 
vaccins de laatste tijd niet altijd positief in het nieuws. De 
opkomst bij de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker was 
ongekend laag. Veel mensen twijfelden opeens aan de nood
zaak of de veiligheid van dit vaccin.
De basis van elk vaccin is een ongevaarlijke variant van 
de ziekteverwekker of een onderdeel ervan, bijvoorbeeld 
een manteleiwit. Het lichaam denkt dat er een gevaarlijke 
indringer is en reageert door antistoffen te maken. Zo krijgt 
de echte ziekteverwekker geen kans meer en is iemand 
jarenlang beschermd. Voor veel ziektes is het gelukt een 
vaccin te maken, maar nog niet tegen belangrijke ziektes 

zoals malaria, aids of borstkanker. Toch blijven wetenschap
pers hoopvol. Want er is bewijs dat een malariavaccin werkt 
en voor aids zijn de eerste bescheiden resultaten geboekt. 
Voor kanker zijn er allerlei nieuwe strategieën bedacht. Zo 
worden immuuncellen uit het bloed gefilterd om ze in het 
laboratorium te ‘leren’ wie de vijand is.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Vaccins zijn een groot succes. Toch is er veel 

discussie of ze wel veilig en echt noodzakelijk zijn.
• De Basis: Wat zit er in een vaccin? Hoe reageert het 

afweersysteem en waarom biedt vaccineren bescherming?
• De Diepte: Het vaccin tegen de Mexicaanse griep was er 

razendsnel. Maar nog steeds is er geen vaccin tegen grote 
‘killers’ zoals borstkanker, malaria en aids.  |

Beschermd dankzij een prikje
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De Context nooit meer ziek

De Basis afweergeschut paraat

De Diepte inenten kan niet altijd
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Dankzij vaccins komen ziektes als de rodehond en polio nauwelijks 
nog voor in nederland. toch ligt het prikken onder vuur. Mensen 

vrezen de bijwerkingen meer dan de ziektes.
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Wie kent ze nog: de bof, de maze
len en de rodehond? Ooit kre
gen alle kleine kinderen deze 

ziektes, maar door vaccinatie komen ze 
niet of nauwelijks nog voor in Nederland. 
En ook difterie, kinderverlamming (polio) 
en de ooit zo gevreesde pokken kennen 
we vooral uit de geschiedenisboekjes. 
Het variolavirus dat pokken veroorzaakt, 
is zelfs uitgestorven dankzij een wereld
wijde inentingscampagne. In 1976 werd 
gestopt met inenten tegen pokken. Het 
risico op hersenvliesontsteking (een zeld
zame complicatie) was inmiddels groter 
geworden dan het risico op besmetting. 
Een prachtig resultaat, want ooit overleed 
maar liefst één op de tien mensen aan de 
pokken.

De Engelse plattelandsdokter Edward 
Jenner mag de pionier van vaccinatie 
worden genoemd. Hij ontdekte aan het 
eind van de 18e eeuw dat een opzettelijke 
besmetting met koepokken beschermt 
tegen het virus dat pokken bij mensen 
veroorzaakt. Zijn methode was bedui
dend veiliger dan de in die tijd gebrui
kelijke aanpak: mensen inenten met 
pus uit de zwerende wonden van pok
kenpatiënten. Daarbij stierf één op de 
vijftig mensen aan de gevreesde ziekte. 
Toch gebeurde dit, want tijdens grote 
epidemieën stierf één op de drie pokken
slachtoffers.

Een verklaring voor de goede bescher
mende werking van het koepokkenvirus 
had Jenner niet. Pas later bewees Louis 
Pasteur dat het humane afweersysteem 
door het relatief ongevaarlijke koepok
kenvirus op volle sterkte wordt gebracht 
tegen pokkenvirussen, zodat een besmet
ting in de kiem wordt gesmoord. Dit 
principe blijkt voor veel ziekteverwekkers 
te gelden. Een verzwakte virus of bacte
rie beschermt iemand tegen de actieve, 
gevaarlijke ziekteverwekker.

RijksvaccinatiepRogRamma

In 1957 startte Nederland het 
Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Alle 

zuigelingen werden sinds 1953 ingeënt 
tegen difterie, in 1957 werd dit gevolgd 
door een inenting tegen polio. Sindsdien 
is het aantal inentingen bij kinderen 

gestaag uitgebreid. Een baby geboren in 
2010 is beschermd tegen twaalf verschil
lende virussen en bacteriën. De laatste 
uitbreidingen van het RVP zijn vaccina
ties tegen meningokokken C (2002) en 
pneumokokken (2006) en de inenting 
voor jonge meisjes tegen baarmoeder
halskanker (2009).

Vanaf oktober 2011 zullen zuigelingen 
ook worden ingeënt tegen hepatitis B. Het 
RVP biedt dit vaccin nu al aan voor kinde
ren van moeders met hepatitis B (draag
sters) en kinderen met het syndroom van 
Down. Ook is het vaccin beschikbaar voor 
kinderen van wie één van de ouders uit 
een land komt waar hepatitis B veel voor
komt zoals Turkije, Marokko en bijna alle 
Afrikaanse landen. Algemene vaccinatie 
is volgens de Gezondheidsraad een goed
kope en effectieve wijze om de leveraan
doeningen te voorkomen, die het gevolg 
kunnen zijn van een hepatitisBinfectie.

Wanneer een vaccin in het RVP wordt 
opgenomen, blijkt het aantal ziektegeval
len dramatisch te dalen. Zo veroorzaak
te rodehond (Rubella) vóór introductie 
in het vaccinatieprogramma eind jaren 
zeventig jaarlijks nog zo’n zestig gevallen 
van congenitaal rubellasyndroom. Hierbij 
worden baby's in de baarmoeder besmet 
met het virus waardoor grijze staar, doof
heid, geestelijke achterstand en hartaf
wijkingen optreden. In de jaren negentig 
werden geen gevallen gerapporteerd.

twijFels 

De deelname aan het Rijksvaccinatie
programma is vrijwillig. De vacci

natiegraad voor zuigelingen is hoog; in 
vrijwel alle gemeentes hoger dan 95 pro
cent. De belangrijkste reden om baby’s 
níét te vaccineren, is van oudsher religie. 
De laagste vaccinatiegraad wordt dan ook 
gevonden in de zogeheten biblebelt. In 
Barneveld en Staphorst ligt de vaccina
tiegraad bijvoorbeeld rond 75 procent. In 

Vaccinatie is afgeleid van vaccinia, Latijn voor 
koepokken waarmee het principe werd ontdekt.

nooit
 meer ziek

Het griepvaccin bevat een ‘cocktail’ 
van influenza  virussen die op dat 

moment actief zijn. De inenting pept de 
weerstand op en wie toch ziek wordt, 
heeft minder last van complicaties. De 
griepprik is bedoeld voor ouderen (60+) 
en risicopatiënten. Nederland scoort 
met een vaccinatiegraad van 82 pro-
cent het hoogst binnen Europa.      |

JaarliJkse griepprik
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deze biblebelt komen nog steeds epide
mieën voor. In 19921993 was er spra
ke van een polioepidemie die startte in 
Streefkerk, 71 mensen werden getroffen. 
In 1999 kregen 3.000 mensen maze
len; 94 procent van de patiënten was 
niet ingeënt. Drie kinderen overleden. In 
20042005 stak rodehond de kop op. Elf 
kinderen werden doof geboren, van wie 
acht ook een ontwikkelingsstoornis had
den en zes hartdefecten.

Los van bezwaren op religieuze gron
den, horen we de laatste jaren ook men
sen twijfelen aan veiligheid of noodzaak 
van vaccins. Deze twijfelaars, die zich
zelf ‘kritische prikkers’ noemen, vinden 
dat ernstige bijwerkingen onvoldoende 
worden erkend, dat vaccins vooral com
merciële belangen dienen en dat lange
termijneffecten van nieuwe vaccins niet 
genoeg worden onderzocht. Ook vermoe

den zij een verband tussen vaccinaties 
en een toename van aandoeningen als 
autisme, ADHD en autoimmuunziektes. 
In wetenschappelijk onderzoek is dit ver
band echter niet gevonden. 

De introductie van het vaccin tegen 
baarmoederhalskanker (HPVvirus) leid
de in 2009 tot veel discussie. In kranten, 
op tv, maar vooral op internet ging het 
volop over de gevaren van het vaccin, en 
veel minder over de baten. Het resultaat 
was dat slechts 49 procent van de opge
roepen meisjes een inenting kwam halen 
in plaats van de verwachte 70 procent. In 
2010 kwam 60 procent. Het debat heeft 
tot nu toe niet geleid tot een verminderde 
deelname aan het vaccinatieprogramma 
voor jonge kinderen. 

mexicaanse gRiep

Kort na deze ophef rondom HPV 
komen er onheilspellende berichten 

uit Mexico over een gevaarlijke griep. Het 
gaat om een nieuw type H1N1virus dat 
zich snel verspreidt. De Wereldgezond
heidsorganisatie spreekt al gauw van een 
pandemie: een wereldwijde epidemie. 
Het schrikbeeld van de Spaanse griep 
– ook een H1N1virus – en de miljoe
nen doden die het gevolg waren, zaait 
grote onrust. Mensen die met koorts 
uit Mexico terugkomen, krijgen virus
remmers voorgeschreven en worden 
nauwlettend gevolgd. En de minister van 
Volksgezondheid bestelt uit voorzorg 34 
miljoen vaccins – voor elke Nederlander 
twee. Maar de Mexicaanse griep blijkt 
gelukkig een milde griep. Wanneer 
ouderen en risicogroepen zijn ingeënt, 
blijft Nederland zitten met 19 miljoen 
onverkoopbare vaccins, een kostenpost 
van 200300 miljoen euro. Misleiding 
door de farmaceutische industrie, aldus 
sommigen, want vaccinproducenten als 
GSK, Novartis en SanofiPasteur verdien
den uiteindelijk vele miljoenen aan het 
Mexicaanse griepvaccin. De instanties 
verdedigen zich met de woorden dat ze 
het zekere voor het onzekere moesten 
nemen. Wie had er geklaagd als de pande
mie wel vele slachtoffers had gemaakt?  |

In 2004-2005 verspreidde 
een uitbraak van rodehond 

zich over de zogeheten bible-
belt, een geografische band 
die loopt van het westen 
van Overijssel naar Zeeland.  

Het begon in Twente vanwaar 
de besmetting zich uitbreidde 
naar dit streng gereformeer-
de gebied met een relatief 
laag aantal gevaccineerde 
kinderen.     |

Verspreiding rodehond

Vrijwel alle vaccins worden met een 
naald in de huid gespoten. Ideaal is dat 

niet. Een prik doet altijd wat pijn en men-
sen zijn er bang voor. Maar een belangrijk 
medisch nadeel is dat naalden een poten-
tiële besmettingsbron zijn, met name in 
ontwikkelingslanden. Verschillende andere 
toedieningsvormen zijn in ontwikkeling:
• vaccinpleister: een vaccinpleister bevat 

micronaaldjes, naaldjes ter grootte van 
200-300 micrometer die door de hoorn-
laag heen boren en als een soort micro-
spuitjes het vaccin pijnloos afleveren. 
status: geslaagde tests bij muizen en 
varkens.

• neusspray: een vaccin kan ook opgelost 
in een neusspray in het lichaam gebracht 
worden en zo weerstand opwekken. 
status: eerste tests met griepvaccin bij 
mensen lopen.

• bionaaldjes: het vaccin wordt gevries-
droogd en ‘verpakt’ in kleine, holle bio- 
afbreekbare naaldjes door de huid 
geschoten (vrijwel pijnloos). Het naaldje 
lost op en het vaccin komt vrij.  
status: eerste tests bij muizen geslaagd.

Weg met de naald

Inentingen kunnen volgens de Wereldgezond-
heidsorganisatie elk jaar het leven van twee 

miljoen kinderen redden in ontwikkelingslan-
den. Zij sterven aan ziektes die met een prikje 
hadden kunnen worden voorkomen. De inen-
ting is echter te duur. Volgens het recente rap-
port Giving developing countries the right shot 
van Artsen zonder Grenzen en Oxfam komt dit 
doordat de farmaceutische industrie zich vrijwel 
uitsluitend richt op de lucratieve vaccinproduc-
tie voor westerse landen. Er komen nauwelijks 
goedkope vaccins op de markt of vaccins tegen 
ziektes die vooral Afrikaanse landen treffen. 
Het rapport pleit dan ook voor het steunen van 
nieuwe bedrijvigheid in ontwikkelingslanden. |

tWee milJoen leVens redden

Poliopatiënten behandeld in ijzeren 
longen tijdens een grote epidemie 

omstreeks 1950 in Boston. Door verlam-
ming aan de longen kunnen ze zelf niet of 
moeilijk ademhalen. Na de ontwikkeling 
van een vaccin tegen polio is wereldwijd 
het aantal gevallen gedaald van 350.000 
in 1988 tot ruim 1.500 in 2007.     |

Verleden tiJd
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gen, komt ons afweersysteem in actie. De 
eerste verdedigingslinie wordt gevormd 
door de Natural Killers (NKs). Deze witte 
bloedcellen zwerven via aders en lymfe
kanalen door het hele lichaam en con
troleren alle cellen of ze het zogeheten 
Major Histocompatibility Complex (MHC) 
bevatten. Dit MHC is een deel van het 
genoom dat codeert voor glycoproteïnen 
die zich op de celwanden bevinden en een 
belangrijke rol spelen bij de herkenning 
van ‘eigen’ en ‘nieteigen’ elementen in 
ons lichaam. Als het MHC ontbreekt, is 
de cel lichaamsvreemd – bijvoorbeeld een 
ziektekiem – en scheiden de NKs stoffen 
af om ze te vernietigen en op te ruimen. 

De NKs werken direct en tegen alle indrin
gers. Maar soms vermenigvuldigen ziekte
kiemen zich sneller dan de NKs ze kunnen 
ontdekken en vernietigen. Dan schakelt 
het afweersysteem over op een andere 
verdedigingsstrategie waarbij afweercellen 
van type B en type T worden ingezet. Deze 
witte bloedcellen werken specifiek tegen 
een bepaalde ziektekiem. Ze worden aange
maakt als een indringer is gesignaleerd die 
er nog niet eerder was. Het duurt ongeveer 

Wie de bof of mazelen heeft gehad, krijgt deze ziektes zelden nog een keer. 
Vaccinatie geeft hetzelfde resultaat, maar dan zonder ziek te worden.  

Het afweersysteem brengt zijn wapens in stelling. 
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tien dagen voor de B en Tcellen op volle 
oorlogssterkte zijn. In de tussentijd kan een 
patiënt ziek worden omdat de ziektekiem de 
kans krijgt zich te vermenigvuldigen en cel
len te besmetten waardoor allerlei lichaams
processen verstoord kunnen raken.

elk een eigen taak

De Bcellen produceren grote hoe
veelheden immunoglobulinen, ook 

wel antistoffen of antilichamen genoemd. 
Deze antistoffen zijn op maat gemaakt en 
binden daardoor aan specifieke eiwitten 
(antigenen) die zich aan het oppervlak 
van de ziektekiem bevinden. Op deze 
manier zijn de ziekteverwekkers gemar
keerd en herkenbaar voor de fagocyten. 
Deze ‘eetcellen’ slokken virussen, bac
teriën en schimmels op en maken ze 
onschadelijk. 

Binnen de Tcellen bestaan drie verschil
lende soorten: de Tkillercel, de Thelper
cel en de Tgeheugencel. De Tkillercellen 
gaan direct in de aanval op de geïnfecteer
de lichaamscellen. Thelpercellen mobili
seren hulptroepen, zoals macrofagen en 
neutrofielen, om naar de plek van infectie 
te komen. Ook stimuleren ze vermenig
vuldiging en activiteit van de Bcellen, 
en daarmee de productie van antistof
fen. De Tgeheugencellen tot slot zorgen 
voor vastlegging van de karakteristieken 
van de indringer in het immuunsysteem. 
Dankzij dit geheugeneffect start het 
afweersysteem bij een volgende infectie 
meteen met de productie van specifieke 
T en Bcellen. We kennen dit uit de prak
tijk: iemand kan goed ziek zijn van de 
waterpokken, maar ná het ziekbed is hij 
of zij levenslang immuun.

Bij vaccinatie wordt een onschuldige vari
ant van een ziekteverwekker toegediend. 
We worden er niet ziek van, maar de 
lichaamsvreemde delen (antigenen) wor

De Franse scheikundige en bioloog 
Louis Pasteur doorgrondde als 
eerste het principe van vaccina

tie. Hij ontdekte dat de meeste ziektes 
worden veroorzaakt door microorganis
men zoals bacteriën, virussen, schim
mels en parasieten. Door bacteriën te 
isoleren, te verzwakken en er vervolgens 
dieren mee in te enten, slaagde hij erin 
de dieren immuun te maken voor ziektes 
als miltvuur, cholera en hondsdolheid. 
Zijn wetenschappelijke werk bewees niet 
alleen dat microorganismen de boosdoe
ners waren, maar leidde ook tot de ont
wikkeling van allerlei nieuwe vaccins.

veRdedigingslinies

Wanneer een virus of bacterie via 
onze neus, maag of een wond bin

nendringt, herkent het lichaam ze als 
lichaamsvreemd, als nieteigen. Dat wil 
zeggen dat deze microbiële indringers 
eiwitten bevatten of produceren die het 
lichaam zelf niet kent of dat ze cellen 
besmetten, waardoor de lichaamseigen 
eiwitten juist ontbreken. Om de onge
node gasten te herkennen en te vernieti

afweergeschut
paraat

een griepvaccin bestaat uit (delen van) influenzavirussen. Deze 
worden gekweekt in kippeneieren, geoogst en gedood. Vervolgens 

worden de eiwitten van de virusmantel met behulp van chromatografie 
geïsoleerd. Deze manteleiwitten vormen de antigenen waartegen het 
lichaam na vaccinatie antistoffen maakt. toevoeging van een adjuvant, 
een stof die de afweerreactie versterkt, moet ervoor zorgen dat de 
opgewekte immuniteit groot genoeg is. sinds kort kan het griepvaccin 
overigens ook in (insecten)cellen worden gekweekt, dit is een groot 
voordeel bij de productie en logistiek. Die is namelijk niet langer afhan-
kelijk van een grote hoeveelheid eieren. bij de uitbraak van een griep 
veroorzaakt door een nieuw virus, zoals bij de mexicaanse griep, kan 
een vaccin hierdoor maanden eerder beschikbaar zijn.             |

op eieren lopen
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den herkend, waardoor het afweersysteem 
op dezelfde manier reageert als bij een 
‘echte’ infectie. Het lichaam maakt speci
fieke B en Tcellen aan tegen de lichaams
vreemde indringer. Hierdoor krijgt de ziek
teverwekker een plekje in de ‘encyclopedie’ 
van het afweersysteem. Als we dan later 
worden geïnfecteerd door de echte boos
doener, hebben we de juiste antilichamen 
en krijgt de ziekteverwekker geen kans.

veRZwakte ZiekteveRwekkeR

Een vaccin bestaat dus meestal uit (een 
onderdeel van) een verzwakte of dode 

ziekteverwekker – het antigeen – dat vol
doende afweer opwekt waardoor de juiste 
antilichamen worden aangemaakt. Het 
vaccin tegen polio (kinderverlamming) is 
een voorbeeld van een verzwakte ziekte
verwekker. De RussischAmerikaanse 
onderzoeker Albert Sabin liet in de jaren 
vijftig van de vorige eeuw het poliovirus 
groeien in niercellen van apen bij lage 
temperatuur. Hierdoor muteerde het 
virus en ontstond een variant die te zwak 
is om polio te veroorzaken, maar wel 

beschermt tegen het originele, boosaar
dige virus. Een risico van zo’n vaccin 
is dat het verzwakte virus toch weer 
een aantal van zijn originele kenmerken 
terugkrijgt. Hierdoor bestaat de kans op 
verlamming na vaccinatie. Dit komt voor 
bij 1 op de 750.000 vaccinaties. Een klein, 
maar toch relevant risico voor regio’s 
waar polio nog zelden voorkomt. Daarom 
gebruiken steeds meer landen een duur
der vaccin op basis van een geïnactiveerd 
poliovirus. Het virus wordt gekweekt in 
cellen, geïsoleerd en vervolgens gedood 
met formaline. Drie stammen worden 
gemixt om een zo breed mogelijke afweer 
te bewerkstelligen.

De vaccins tegen de bacteriën die tetanus  
en difterie veroorzaken zijn uitzonder
lijk. Zij bevatten geen verzwakte of dode 
bacterie, maar een variant van het gif dat 
deze bacteriën produceren: een toxoïd. 
Dit komt omdat niet zozeer de bacterie
infectie zelf, maar het geproduceerde gif 
gevaar oplevert. Een tiende microgram 
tetanustoxine is al dodelijk voor een vol
wassen man.          |

het is tegenwoordig mogelijk 
antilichamen (immunoglobu-

linen) in een laboratorium te pro-
duceren met behulp van genetisch 
gemodificeerde cellen. Deze kant-
en-klare antistoffen worden gegeven 
aan patiënten met een niet goed 
functionerend immuunsysteem 
of wanneer snelle actie noodza-
kelijk is, zoals bij hondsdolheid. 
het effect is tijdelijk omdat de toe-

gediende antistoffen afbreken. bij 
deze vorm van vaccinatie is er geen 
geheugeneffect. sinds kort krijgen 
alle te vroeg geboren kinderen in de 
wintermaanden immunoglobulinen 
tegen het r(espiratoir) s(yncytiaal)-
virus. Dit virus geeft slechts een 
lichte verkoudheid bij gezonde 
volwassenen, maar kan bij baby’s 
benauwdheid en uitputting veroor-
zaken.         |

Vaccineren met antilichamen

Vaccins werken preventief. Wie ingeënt is tegen 
bof en mazelen krijgt de ziektes niet. Dat geldt 

ook voor het baarmoederhalskankervaccin, dat infec-
ties voorkomt met het hPV-virus dat deze kanker 
kan veroorzaken. maar de meeste kankervaccins die 
in ontwikkeling zijn, voorkomen geen kanker. het 
zijn therapeutische vaccins: vaccins ontwikkeld om 
kanker te genezen. het idee erachter is eenvoudig: 
ent een patiënt in met tumoreiwitten en hij geneest 
zichzelf. het afweersysteem zal door de inentingen 
de kankercellen als lichaamsvreemd gaan zien en 
netjes opruimen.
De antigenen van de eerste therapeutische kanker-
vaccins bestonden uit verzwakte tumorcellen of de 
celinhoud daarvan. Ze leverden het bewijs dat een 
kankervaccin kan werken: een enkele patiënt genas 
totaal. maar helaas was bij een grote meerder-
heid niet of nauwelijks effect waar te nemen. Dat 
komt omdat kankercellen oorspronkelijk lichaams-
eigen zijn. bovendien weten ze het afweersysteem 
te omzeilen en zelfs deels uit te schakelen. het 
kankervaccin moet krachtig genoeg zijn om deze 
tegenwerking te overwinnen.               |

aanVallen en Verdedigen

therapeutische Vaccins

Welk percentage van de bevolking moet ingeënt 
zijn om een ziekte uit te roeien? Dat is te bere-

kenen met wiskundige modellen. Factoren die een 
rol spelen zijn onder andere: het vermenigvuldigings-
tempo van het micro-organisme, de snelheid van 
overdracht (besmettelijkheid), de bevolkingsdicht-
heid, het geboortecijfer, leeftijd waarop infectie plaats-
vindt en de levensduur van de antistoffen die een kind 
van de moeder krijgt. bij mazelen moet 92 tot 96 
procent van de bevolking een vaccin krijgen om de 
ziekte uit te bannen. Voor polio en difterie ligt dat per-
centage tussen de 80 en 86, voor rodehond op 87. in 
nederland worden deze percentages gehaald, behalve 
in de zogenaamde biblebelt, maar om een ziekte 
wereldwijd uit te bannen, moet dit in elk land en regio 
gebeuren. alleen bij pokken is dit tot nu toe gelukt.     |

WereldWiJde uitroeiing
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Ziektes zoals de bof en de mazelen zijn in nederland bijna uitgebannen 
door het succes van vaccinatie. Maar waarom is er nog geen vaccin 

tegen grote killers als malaria, aids of kanker?

inenten
 kan (nog) niet altijd
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Hoewel er belangrijke stappen zijn 
gezet, is er nog geen goed en 
betaalbaar vaccin tegen malaria. 

De belangrijkste reden is dat de malaria
parasiet (Plasmodium), een sporozoa, niet 
te kweken is. Farmaciebedrijf GSK behaalt 
met haar RTS,Smalariavaccin de beste 
resultaten. In 2007 werden 214 baby’s in 
Mozambique ingeënt met dit vaccin of 
een placebo. In de drie volgende maan
den kregen 22 van de 107 gevaccineerde 
kindjes een malariainfectie tegenover 46 
in de placebogroep. Na zes maanden was 
het beschermende effect teruggelopen 
van 65 naar 35 procent. 

Het antigeen in dit vaccin is een mante
leiwit van de malariasporozoïet – de vorm 
van Plasmodium waarin de mug malaria 
overdraagt. Het eiwit wordt geproduceerd 
door genetisch gemodificeerde schim
mels. Dit werd mogelijk doordat in 2002 
het genoom van de parasiet is gepubli
ceerd, want DNA isoleren uit de parasiet 
zelf is haast onmogelijk.

De bescherming van het GSKvaccin is 
laag. Onlangs bevestigden onderzoekers 
van de Radboud Universiteit Nijmegen 
dat een veel hogere bescherming kan 
worden bereikt door vaccinatie met de 
hele, verzwakte sporozoïet. Vijftien vrij
willigers lieten zich verschillende malen 
bijten door besmette muggen. Omdat ze 
het medicijn chloroquine namen, werden 
ze niet ziek. Toen drie maanden later de 
proefpersonen opnieuw werden gebeten, 
bleken ze geheel immuun.

De hele parasiet is dus een prima uitgangs
punt voor een effectief malariavaccin. Maar 
zoals eerder gezegd: er is een groot prak
tisch probleem. Hoe krijg je voldoende 
sporozoïeten in handen om een vaccin te 
kunnen maken? Het Amerikaanse biotech
bedrijf Sanaria gelooft dat het kan en open
de in 2007 een productiefaciliteit voor spo
rozoïeten, die medegefinancierd is door de 
Bill Gates Foundation. Honderdduizenden 
muggen worden in Rockville (Maryland) 
vertroeteld om sporozoïeten te isoleren uit 
het muggenspeeksel. Inmiddels kunnen 
ze besmette muggen kweken onder gecon
troleerde condities. De volgende mijlpaal 
is: isolatie van de sporozoïeten op grote 
schaal.

immuun vooR hiv

De ziekte aids (acquired immunodefi-
ciency syndrome) wordt veroorzaakt 

door het human immunodeficiency virus 
ofwel hiv. Dit virus besmet de cellen van 
het immuunsysteem. Daarom sterven de 
meeste aidspatiënten als ze niet behan
deld worden binnen 1015 jaar aan infec
ties. Het afweersysteem wordt zo ernstig 
verzwakt door het hivvirus dat tubercu
lose en andere ziektes een kans krijgen. 
Wereldwijd zijn naar schatting 33 miljoen 
mensen besmet met hiv. In 2008 stier
ven twee miljoen mensen aan de ziekte, 
vooral in Afrika waar hivremmers niet 
beschikbaar of betaalbaar zijn.

Vaccins bevatten meestal manteleiwitten 
van het hivvirus als antigeen. Helaas ver
anderen die manteleiwitten razendsnel 
en zijn er veel subtypes. Daardoor is het 
tot dusver onmogelijk gebleken om een 
effectief vaccin te maken. Het beste resul
taat werd bereikt in Thailand in 2009: 30 
procent bescherming. Veel hoop is geves

Wie een werkzaam en betaalbaar vaccin tegen 
malaria uitvindt, kan jaarlijks één miljoen 

mensen redden, met name kinderen in Afrika.

bij autovaccinatie is het vaccin gebaseerd op 
lichaamseigen tumorcellen. Die vormen het anti-

geen waartegen het afweersysteem antilichamen moet 
opwekken. nadat een tumor is weggenomen, worden 
tumorcellen bestraald en/of behandeld met enzymen. 
Geïnactiveerd vormen ze het antigeen van het vaccin. 
in 2011 start Vaccinogen als eerste een grote auto-
vaccinatiestudie in nederland onder darmkankerpatiën-
ten. Patiënten krijgen na een operatie in zes maanden 
tijd vier maal oncovax, het vaccin op basis van het 
eigen tumorweefsel. in eerdere, kleine studies daalde 
het aantal patiënten bij wie de ziekte binnen vijf jaar 
terugkeerde met 30 procent.        |

Vaccin uit tumor

Ontwikkeling van de tumor.
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tigd op breed werkende antilichamen die 
meerdere subtypen herkennen. Ze zijn 
ontdekt bij mensen met een hoge immu
niteit voor hiv. Door deze antilichamen 
te bestuderen en antigenen te maken die 
in staat zijn deze wonderantilichamen op 
te wekken, proberen vaccinonderzoekers 
stapje voor stapje de effectiviteit van het 
aidsvaccin te vergroten.

vechten tegen kankeR

De Wereldgezondheidsorganisatie 
heeft in 2010 kanker aangewezen 

als doodsoorzaak nummer één in de 
wereld. Kankervaccins trachten het eigen 
afweersysteem te activeren tegen tumor
cellen zodat het lichaam zelf de ziekte 
bestrijdt. Deze behandeling wordt ook 
wel immuuntherapie of autovaccinatie 
genoemd. Daarnaast zijn er klinische 
studies met kankervaccins gebaseerd op 
kankercellijnen. Het vaccin wordt niet 
gemaakt van een eigen tumorcel, maar 
van een ‘algemene’ kankercel die ooit 
van een patiënt is afgenomen en op het 
laboratorium is gekweekt. Dit maakt het 
productieproces een stuk eenvoudiger en 
goedkoper. Het bedrijf BioSante loopt 
voorop op dit terrein. Het maakt vaccins 
op basis van diverse typen kankercellen 
die zich niet meer kunnen vermenig
vuldigen, maar wel het eiwit GMCSF 
produceren. Dit eiwit ‘lokt’ immuuncel
len, waardoor meer antilichamen tegen 
het vaccin worden aangemaakt. Als de 
behandeling aanslaat, ruimen de anti
lichamen niet alleen het vaccin op maar 
ook de eigen tumorcellen. De GVAXvac
cins tegen pancreaskanker en leukemie 

zijn in de laatste fase van klinische tests 
beland; BioSante werkt ook aan vaccins 
tegen prostaatkanker, borstkanker, huid
kanker en darmkanker.

Weer andere therapeutische kankervac
cins werken op basis van een of meer
dere eiwitten of peptiden die typisch zijn 
voor een kankercel. Een voorbeeld is het 
longkankervaccin van farmaceut GSK. 
Basis van dit vaccin is het eiwit MAGEA3 
(melanoma associated antigen). Dit eiwit 
komt tot expressie in driekwart van de 
huidtumoren, maar ook in tumoren 
in de longen, nek en blaas. Oncoloog 
Johan Vansteenkiste van het Leuvense 
Universiteitsziekenhuis testte het GSK
vaccin in 2008 uit bij longkankerpatiënten 
waarbij de tumor operatief werd verwij
derd. Het vaccin haalt vergelijkbare resul
taten als chemotherapie: een kwart minder 
kans op terugkomst van de ziekte. Maar 
een groot voordeel van het vaccin is dat het 
nauwelijks nevenwerkingen kent.          |

een veelbelovende vaccinatiemethode tegen kanker 
is dendritische celtherapie. hierbij worden jonge, 

ongedifferentieerde witte bloedcellen (monocyten) uit 
het bloed geïsoleerd. in het laboratorium worden 
ze opgekweekt tot duizenden dendritische cellen, de 
cellen die antigenen presenteren aan het immuun-
systeem om afweer op te wekken. De dendritische 
cellen worden buiten het lichaam ‘beladen’ met eiwit-
ten die typisch zijn voor de tumor waaraan de patiënt 

lijdt en vervolgens teruggegeven. Deze combinatie 
zal het afweersysteem activeren om alle cellen die het 
eiwit op hun celoppervlak hebben aan te vallen en te 
doden. net als bij een gewone vaccinatie wordt zo 
het afweersysteem geholpen. in diverse ziekenhuizen 
wordt deze vorm van immuuntherapie momenteel 
getest. binnen een paar jaar zal duidelijk zijn hoeveel 
de nieuwe methode kan bijdragen aan de strijd tegen 
volksgezondheidsvijand nummer één.                |

isolatie monocyten uit bloed

in vitro productie 
dendritische cellen

in vitro belading met 
tumoreiwitten

antigeen-presenterende 
dendritische cellen

isolatie tumorcellen

vaccinatie

Vaccins zijn meestal suspensies die koel 
moeten worden bewaard. De eiwitten 

die de immuniteit moeten opwekken, de 
antigenen, verliezen bij hogere tempera-
turen snel hun vorm of vallen uiteen. Met 
name in tropische landen levert dat proble-
men op. Diep in het oerwoud zijn koelkas-
ten zeldzaam. Onderzoekers uit Groningen 
en Oxford lukte het in 2010 om vaccins in 
te pakken in suikerverbindingen, waarna 
ze een jaar lang bij kamertemperatuur 
te bewaren zijn zonder dat ze aan kracht 
inboeten. Zelfs in tropenhitte (40 °C) blijft 
een dergelijk poedervaccin maanden goed. 
Het vaccin wordt gevriesdroogd samen met 
suikers als inuline, sucrose of trehalose. De 
virusdeeltjes worden daarbij ingesloten in 
een suikerlaagje dat hen beschermt tegen 
invloeden van buiten. Om te kunnen injec-
teren wordt het vaccinpoeder opgelost, 
maar de onderzoekers denken ook aan de 
mogelijkheid vaccins toe te dienen via een 
verstuiver. De bewaarmethode is niet alleen 
nuttig in warme oorden, maar verlengt ook 
de houdbaarheid bij koelkasttemperaturen. 
Dit maakt het aanleggen van grotere voor-
raden vaccins eenvoudiger en goedkoper. |

dendritische celtherapie temperatuurbestendig

De Universiteit Maastricht werkt mee 
aan een onderzoek naar een rook-

vaccin. Het vaccin, NicVax, wekt antili-
chamen op tegen nicotine. Een roker zal 
hierdoor niet langer de gebruikelijke kick 
krijgen van zijn sigaret. De nicotine wordt 
weggevangen voordat het de hersenen 
kan bereiken. Omdat nicotine, (S)-3-(1-
methylpyrrolidin-2-yl)pyridine, te klein is 
om afweer op te wekken, koppelden de 
onderzoekers het aan een dragereiwit. De 
combinatie zorgt voor een afweerreactie, 

maar daarvoor zijn een aantal injecties 
nodig. Hoe lang het vaccin werkt en hoe 
effectief het is in het stoppen met roken, 
is nog niet duidelijk. Dat moeten de 
lopende studies uitwijzen.          |

antirookprik
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voor op sChool
 1.  We onderscheiden typeB en typeT afweercellen. Wat is de 

rol van Bcellen? Beschrijf drie soorten Tcellen met hun 
functies.

 2.  Hoe beschermt een verzwakte virus of bacterie tegen gevaar
lijke ziekteverwekkers?

 3.  Wat is een risico bij gebruik van verzwakte ziekteverwekkers 
in een vaccin?

 4.  Injectie is een effectieve toedieningsmethode voor vaccins. 
Wat zijn de bezwaren? Noem drie mogelijke alternatieven.

 5.  Hoe is een vaccin tegen griep samengesteld en waarom? 
Waarom krijgen alleen 60plussers en zieke mensen een 
gratis griepprik? 

 6.  Wat zijn de bouwstenen van immunoglobulinen? Hoe ziet 
de ruimtelijke vorm van immunoglobulinen eruit? 

 7.  Om een ziekte uit te roeien moet een bepaald percentage van 
de bevolking zijn gevaccineerd. De vereiste inentingspercen
tages verschillen per ziekte. Welke factoren spelen hierbij 
een rol en voor welke factor is de hoofdrol weggelegd? 

 8. Noem twee redenen waarom er nog geen goed vaccin bestaat 
tegen malaria.

 9. Onderzoekers werken aan de ontwikkeling van therapeuti
sche vaccins voor kanker. Noem twee verschillende vaccina
tiemethoden tegen kanker en leg uit hoe ze werken. 

 10. Om de houdbaarheid te verbeteren krijgen vaccins soms 
een 'suikerjasje’ van inuline, sucrose of trehalose. Geef 
de structuurformules van deze suikers. Waarop berust de 
beschermende werking? Licht dit toe met de structuur van 
de moleculen.
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Grootschalige vaccinatie van melkgeiten en melkschapen tegen 
Q-koorts moet overdracht op mensen voorkomen.
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