
Coronavirussen
Tientallen onschuldig, drie desastreus

SARS-CoV-2 ken je waarschijnlijk als ‘het coronavirus’. Een 
onterechte naam, want de veroorzaker van de COVID-19-
pandemie is één van tientallen coronavirussen. Eerder zorgden 
SARS-CoV en MERS-CoV al voor epidemieën. Alle drie ver-
oorzaken een luchtweginfectie, maar de SARS- en MERS-
epidemieën waren sneller voorbij dan de coronapandemie in 
2020 en 2021. SARS-CoV-2 kan namelijk iets unieks: het is al 
besmettelijk vóórdat je symptomen krijgt die je vertellen dat je 
geïnfecteerd bent, zoals koorts en hoesten. Bij een infectie 

dringt een virus ongezien een cel binnen en gijzelt deze. De 
cel gaat daarna virusdeeltjes produceren, maar onze afweercel-
len proberen deze te bestrijden. Een lastige taak, maar als het 
lukt onthoudt ons immuunsysteem hoe de boosdoener eruit-
zag, voor als later een nieuwe infectie volgt. Je lichaam doet 
ongeveer hetzelfde als je een SARS-CoV-2-vaccin krijgt, maar 
krijgt dan slechts een onschuldig onderdeel van het virus te 
verduren. Dit helpt de COVID-19-pandemie te beëindigen, 
maar… is dit de laatste pandemie die we zullen meemaken? 

#94
Editie 372

april  

2021

Michelle Wijma



2 | Chemische Feitelijkheden 372  |  2021

Tientallen onschuldig, 
drie desastreus 
Van de tientallen coronavirussen, is SARS-CoV-2 het derde coronavirus in twintig 
jaar tijd dat de wereld op zijn kop weet te zetten. Hoe gaan coronavirussen te 
werk? En welke speciale trucs heeft SARS-CoV-2 achter de hand? Het antwoord 
op die vragen laat zien hoe de COVID-19-pandemie kon ontstaan en hoe we 
SARS-CoV-2 kunnen bestrijden.

Coronavirussen Michelle Wijma 

I
n 1967 vergeleek virologe June 
Almeida verschillende virussen met 
elkaar door ze te bestuderen met een 
elektronenmicroscoop: het in de jaren 

dertig ontdekte ‘infectious bronchitis virus’, 
twee in de jaren veertig ontdekte virussen 
die de leverziekte hepatitis veroorzaakten in 
muizen, een virus waarvan een Engelse jon-
gen in 1961 verkouden werd, en een groep 
andere verkoudheidsvirussen die genees-
kundestudenten in 1966 verzamelden. 
Almeida ontdekte dat al deze virussen een 
vergelijkbare structuur hebben. Op de bui-
tenkant van de virussen zitten namelijk 
honkbalknuppel-vormige uitsteeksels, spi-
kes genaamd. Door deze karakteristieke spi-
kes zie je op microscoopbeelden een coro-
na-achtig effect, als een halo om de zon. 
Almeida’s collega, viroloog David Tyrell, 
bedacht toen de naam ‘coronavirus’.

Drie keer dodelijk
Sindsdien zijn er 39 coronavirussen offici-
eel beschreven in diverse zoogdieren en 
vogels. Zeven varianten kunnen voorko-
men in de mens. Vier daarvan veroorzaken 
slechts een milde neusverkoudheid, maar 
er zijn drie coronavirussen die diep de lon-
gen induiken en ernstige problemen geven: 
SARS-CoV, MERS-CoV en SARS-CoV-2. 
Die laatste ken je waarschijnlijk als ‘het co-
ronavirus’, de boosdoener waar je de ziekte 
COVID-19 van kunt krijgen en die in 
2020 een pandemie veroorzaakte die de 
hele wereld ontwrichtte.
SARS-CoV en MERS-CoV veroorzaakten 
eerder in deze eeuw epidemiëen. SARS, 

ofwel severe acute respiratory syndrome, is 
een infectieziekte die qua symptomen 
overeenkomsten heeft met de griep, maar 
een stuk ernstiger en dodelijker is. Het 
SARS-CoV-virus bereikte Nederland en 
België nooit, maar in 2003 raakten wereld-
wijd zo’n 8.000 mensen besmet en onge-
veer 10% van hen stierf door complicaties 
zoals een ernstige longontsteking of hy-
poxie (gebrek aan zuurstof). 
Ondanks de relatief kleine uitbraak, was er 
grote paniek over het SARS-virus. Het 
sterftepercentage was hoog en er was wei-
nig bekend over dit nieuwe, onverwacht 
gevaarlijke coronavirus. Daarnaast herin-
nerde iedereen zich de rampzalige Spaanse 
griep-pandemie. Uiteindelijk leek SARS 
minder besmettelijk en kon het virus mede 
dankzij strenge maatregelen – zoals isolatie 
van patiënten, beschermende middelen 
(gezichtsmaskers, handschoenen en derge-
lijke) en extra hygiëne – snel worden 
uitgeroeid.   
MERS-CoV duikt daarentegen nog steeds 
regelmatig op, maar vrijwel nooit in 
Nederland of België. Het virus dat MERS 
(Middle East respiratory syndrome) ver-
oorzaakt is minder besmettelijk dan de 
SARS-virussen, maar wel dodelijker; van 
de geregistreerde patiënten met sympto-
men (zoals koorts, hoesten en kortademig-
heid), overleeft een derde de ziekte niet. In 
2012 werd het virus voor het eerst gevon-
den in mensen en sindsdien raakten zo’n 
tweeduizend mensen besmet. 
Voor het derde dodelijke coronavirus, 
SARS-CoV-2, is het een heel ander ver-
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Commentaar

Hoi Yvonne, dat ziet er al mooi uit! Naast elke pagina staan wat 
aanpassingen. zou je die door willen voeren?

- Het kader vleermuizen en vogels heb ik eruit gehaald anders 
wordt het iets te vol. Dat zorgt denk ik voor wat meer speling, nu is 
het wat proppen. 

- Zou de afbeelding van de straat als achtergrond kunnen van deze 
spread? Als dat kan, patiëntenfoto eruit.

Bedoel je zoiets? Wil je dan bij deze foto nog wel een bijschrift? Er 
staat voor de zekerheid hieronder in de kantlaan een kader waar je 
eventueel een bijschrift in kan plaatsen dan geef ik het wel een plek. 
Maar als het niet echt nodig is zou ik het niet doen.

Jaa, ik vind dit heel mooi, dankjewel Yvonne! Ik zal deze dan geen 
bijschrift geven

u	Pandemieën in 20e en 21e eeuw

Ziekte Periode Virus Aantal doden 
(schatting)

Bijzonderheden

Spaanse griep 1918 - 1919 Influenzavirus 
H1N1

20 - 100 miljoen Trof vooral jongvolwassenen. 
Droeg bij aan de beëindiging van de Eerste Wereldoorlog.

Aziatische griep 1957 - 1958 Influenzavirus 
H2N2

1 - 4 miljoen Veroorzaakt door een vogelgriepvirus.

Hongkonggriep 1968 - 1969 Influenzavirus 
H3N2

1 - 4 miljoen Ontstond door mutaties van het H2N2-vogelgriepvirus.

Mexicaanse griep 
(officiële naam: 
Nieuwe Influenza A)

2009 - 2010 Nieuwe stam van 
influenzavirus 
H1N1

150 - 575 duizend Werd voorheen varkensgriep genoemd, maar springt niet 
over van varken op mens (wel andersom). 
Volgens sommige schattingen zijn er > 1 miljard mensen  
besmet geweest.

Aids 1981 - nu Humaan immuno-
deficiëntievirus 
(hiv)

35 miljoen en 
oplopend

Tot nu toe vrijwel ongeneeslijk, maar met medicatie  
(hiv-remmers) volledig te onderdrukken en dan niet meer 
overdraagbaar.

COVID-19 2020 - nu Coronavirus 
SARS-CoV-2

2,5 miljoen (op 1 
maart 2021) en 
oplopend

Veroorzaakt bij naar schatting 10 % van de patiënten long  
covid (ofwel chronisch covid syndroom), een aandoening met 
symptomen zoals maandenlange extreme vermoeidheid, 
koorts, ondertemperatuur, kortademigheid en pijn op de borst.
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haal. Eind 2019 worden mensen in de 
Chinese stad Wuhan ziek door een nog on-
bekend virus. Later blijkt dat dit SARS-
CoV-2 is. Ondanks strenge maatregelen in 
China, weet het virus zich snel te versprei-
den door het land en even later heel Azië. 
In Europa is Italië als eerste aan de beurt. 
Het land gaat grotendeels ‘op slot’, maar 
onder meer door de vele toeristen is het vi-
rus niet te stoppen. Op 27 februari 2020 
wordt de eerste Nederlander met 
COVID-19 gesignaleerd. Snel daarna blij-
ken veel meer mensen ziek. Zij moeten in 
thuisisolatie. Ondertussen zet de overheid 
steeds meer coronamaatregelen in, zoals: 
1,5 m afstand houden, geannuleerde eve-
nementen, scholen en winkels dicht (zie de 
afbeelding op de vorige pagina) en ge-
zichtsmaskers verplicht. 

Trukendoos 
Hoe is het mogelijk dat één virus de hele 
wereld zo heeft weten te ontregelen? Om 
dat te begrijpen, moeten we bekijken hoe 

een virus te werk gaat. Op het eerste ge-
zicht zit een virus simpel in elkaar: een bé-
tje RNA of DNA met daaromheen een 
mantel van eiwitten, een capside genaamd. 
Vaak zit daar nog een virusenvelop om-
heen, gemaakt van vetachtige stoffen (lipi-
den) en membraaneiwitten. 
Een virusdeeltje is piepklein, leeft niet en 
kan zich niet voortplanten zoals een bacte-
rie, plant of dier dat doet. Klinkt onhan-
dig, maar vergis je niet: virussen hebben 
een goocheldoos met genetisch materiaal 
waar ze allerlei trucs mee kunnen uithalen. 
De belangrijkste truc is de gijzeling. Het 
virusdeeltje heeft daar een assistent voor 
nodig: een gastheercel. In vermomming 
betreedt het virus ongezien de cel. De bui-
tenkant van een virus, de virusenvelop, is 
namelijk een soort camouflagejas. De lipi-
den waar de jas van gemaakt is, zijn het-
zelfde als de lipiden waar een cel haar 
membranen van maakt. Het slachtoffer 
herkent het virusdeeltje daardoor niet di-
rect als ongewenste indringer. 

Eenmaal binnen maakt het virus een paar 
eiwitten waarmee hij de machinerie van de 
cel gijzelt. Hij zet alle apparatuur naar zijn 
eigen hand en dwingt de cel om genetisch 
materiaal en eiwitten voor het virus te ma-
ken, in plaats van voor zichzelf. Met ande-
re woorden: de cel is een virusproductie-
machine geworden en zet met grote snelheid 
nieuwe virusdeeltjes in elkaar. Missie ge-
slaagd, de grote gijzeltruc is gelukt. 
Soms heeft een gastheercel het virus, on-
danks vermomming, al vroeg in de gaten. 
De cel start dan een antivirale respons en 
zet haar apparatuur in werking om het vi-
rus onklaar te maken. Weet de gastheercel 
het virus niet te ontmaskeren, dan is het 
helaas een gedane zaak en gaat de cel ver-
loren. Er komen nu met grote snelheid 
nieuwe virusdeeltjes bij en ondertussen 
geven de geïnfecteerde cellen signaalstof-
fen af. Dat maakt het lastig voor de in-
dringer om onder de radar te blijven voor 
het immuunsysteem van zijn slachtoffer. 
Onze afweer heeft namelijk ook een aan-
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Hier zie je een plaatje van coronavirussen onder een elektronenmicroscoop. De ‘halo’ of ‘kroon’ (corona) van het virus zie je hier vrij duidelijk. Die corona bestaat uit de spike-eiwitten 
die op de buitenkant van het virus zitten. Veel farmaceutische bedrijven gebruiken die eiwitten als basis voor hun vaccins.
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tal trucs achter de hand. Het herkent de 
virusdeeltjes als lichaamsvreemd en komt 
meteen in actie om verspreiding tegen te 
gaan.  
Grofweg bestaat ons immuunsysteem uit 
een frontlinie (de huid en slijmvliezen) met 
enkele grote wapens (slijm, maagzuur, tril-
haren) en twee strijdlustige teams van ver-
schillende soorten afweercellen. Team 1, het 
aangeboren afweersysteem, komt direct in 
actie als de indringer door de frontlinie 
weet te breken. Hongerige, fagocyterende 
cellen eten alle vreemde deeltjes op die ze 
tegenkomen. Fagocyten hebben voelsprie-
ten op hun celwand (receptoren) die het 
deeltje vastpakken. Daarna kan de fagocyt 
de indringer ‘opeten’ en afbreken. Ze zijn 
daarbij niet kieskeurig: fagocyten maken 
meerdere types ziekteverwekkers onklaar en 
passen zich niet aan op het specifieke mi-
cro-organisme. Het nadeel is dat de indrin-
ger daar op is voorbereid en dus kan die 
zijn eigen trucs en wapens meenemen om 
het aangeboren afweersysteem te omzeilen 
of te verslaan. Als het paard van Troje ont-
wijken ze team 1 op die manier vakkundig. 
Na een tot enkele dagen komt team 2 in 
actie, het verworven afweersysteem. 

Verkenners, de zogenoemde dendritische 
cellen, sporen ten eerste verdachte eiwit-
ten op en brengen deze naar de lymfeklie-
ren. Daar staan verschillende soorten B- 
en T-cellen (de lymfocyten) klaar om het 
over te nemen. Als de T-cellen het eiwit 
dat de verkenner heeft binnengebracht 
herkennen als lichaamsvreemd, start er 
een ingewikkelde wisselwerking tussen de 
verschillende immuuncellen. De juiste T- 
en B-cellen vermenigvuldigen zich en 
gaan aan de slag. De nieuwe T-cellen gaan 
naar de plaats delict om de geïnfecteerde 
cellen op te ruimen. Ondertussen veran-
deren de B-cellen in plasmacellen die an-
tilichamen maken en daarmee de virus-
deeltjes uitschakelen 

Ziekmaker
SARS-CoV-2 is voor ons lichaam een 
nieuw, geheel onbekend virus. Dat maakt 
het voor onze afweer extra moeilijk om de 
puzzel op te lossen. Niet ieder lichaam lukt 
dat op tijd en dan kun je behoorlijk ziek 
worden. 
Ziek worden van een infectie is het gevolg 
van de ‘oorlog’ die er in je lijf wordt ge-
voerd: de plek van infectie wordt pijnlijk, 

dik of rood, je krijgt koorts, en in het geval 
van een luchtweginfectie moet je hoesten, 
heb je keelpijn en/of heb je een loopneus. 
Ook SARS-CoV-2 kan een luchtweginfec-
tie veroorzaken, want het virus voelt zich 
goed thuis in de luchtwegepitheelcellen. Je 
kunt je daardoor benauwd voelen en soms 
vallen je reuk- en smaakvermogen (tijde-
lijk) weg. In ernstiger gevallen krijg je een 
longontsteking en loopt de hoeveelheid 
zuurstof in je bloed gevaarlijk ver terug. 
Opname in het ziekenhuis en soms de in-
tensive care is dan noodzakelijk. Mensen 
in een risicogroep, bijvoorbeeld ouderen, 
mensen met een chronische longaandoe-
ning of hartpatiënten, lopen meer risico 
om een ernstige vorm van COVID-19 te 
krijgen. De ziekte kan dodelijk zijn, maar 
wat precies de kans is op overlijden, is 
moeilijk in te schatten en afhankelijk van 
allerlei factoren. Op 1 maart 2021, onge-
veer een jaar na de eerste coronameldin-
gen in Nederland, waren er in totaal meer 
dan 15.500 mensen in Nederland overle-
den aan de gevolgen van COVID-19. In 
diezelfde periode zijn ruim 1 miljoen 
Nederlanders besmet geweest met 
SARS-CoV-2. 

Commentaar

Het kader primers en probes mag links in de foto van de test op p5.

Zonder het kader van de vorige pagina zal er iets meer ruimte zijn, 
misschien kan de linkerafbeelding wel iets groter? Daar wil ik ook 
nog een beschrijving aan toevoegen.

Er is nu ruimte onder voor een bijschrift onder de foto links. Het 
kader wordt vanzelf groter dan zorg ik straks wel weer dat het niet 
meer over de foto heengaat.

Top, dankjewel! 

Wil je de fotocredit nog invullen bij de foto linksonder of kan dit 
weg?

Ingevuld, dankje voor de reminder!

u	Primers en probes 
Nadat iemand een coronatest bij je heeft afgeno-
men, gaat het monster naar het lab. Daar wordt 
het monster zo bewerkt, dat enkel het gezuiver-
de genetische materiaal overblijft. Daar zit DNA 

of RNA van jou bij, maar ook genetisch materiaal 
van virussen, schimmels en bacteriën. 

Een PCR-test (polymerase chain reaction) zoekt 
in dat mengsel naar de unieke genetische vinger-

afdruk van het SARS-CoV-2-virus. 
In de reactiemix zitten stukjes kunstmatig gene-
tisch materiaal (primers) die alleen kunnen bin-

den met een uniek stukje genetisch materiaal 
van het virus waar je naar zoekt. In de mix zitten 

ook probes. Die werken op dezelfde manier, 
maar aan de probes zit een fluorescerende stof 
gekoppeld. Om de fluorescentie te kunnen me-

ten, heb je er relatief veel van nodig. Daarom 
worden de primers en probes met behulp van 
een polymerase-enzym heel vaak gekopieerd. 
Meet je daarna een lichtsignaal? Dan is de test 

positief; je bent besmet met het 
SARS-CoV-2-virus.

Omdat ieder organisme een unieke vingerafdruk 
heeft, is de kans heel klein dat je een positieve 

uitslag krijgt als je niet besmet bent. Andersom 
zou wel kunnen gebeuren, bijvoorbeeld als het 

virus niet is opgepikt toen het monster werd  
afgenomen. Daarom is het belangrijk dat een 

professional de monsterafname doet. 
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Als je lijf klaar is met het bestrijden van 
een infectie, blijven er antistoffen in je 
lichaam over. Ook settelen T- en B- 
geheugencellen zich voor langere tijd in je 
immuunsysteem. Volgt er een nieuwe be-
smetting van dezelfde indringer? Dan kan 
team 2, het verworven afweersysteem dus, 
dankzij deze geheugencellen direct in actie 
komen. Ons lichaam ruimt de indringer zo 
snel op, dat we er niet of nauwelijks meer 
ziek van worden. Soms blijven de geheu-
gencellen ons hele leven actief, bijvoor-
beeld als we waterpokken hebben gehad. 
We hebben dan immuniteit opgebouwd 
voor de ziekte. Bij veel andere ziektes is de 
bescherming tijdelijk, zoals bij verkoud-
heid- en griepvirussen, en ook coronavi-
russen. Daarnaast muteren virussen regel-
matig: de genetische informatie verandert 
dan een beetje. De camouflagejas van zo’n 

virus ziet er daardoor iets anders uit, waar-
door de geheugencellen hem soms moeilij-
ker herkennen. Dat is de reden dat in-
fluenzavirussen ieder jaar weer een opmars 
maken en het griepvaccin slechts beperkt 
werkzaam is.   
Met vaccinaties kunnen we het geheugen 
van onze afweer een handje helpen. Dat 
kan op verschillende manieren en er zijn 
inmiddels meerdere coronavaccins ontwik-
keld. De meeste daarvan horen in de cate-
gorieën RNA-vaccins en recombinantevec-
tor-vaccins. De eerste twee in Europa 
goedgekeurde RNA-vaccins zijn die van de 
farmaceutische bedrijven Pfizer en 
Moderna. Zo’n vaccin bevat een beetje 
RNA dat verpakt zit in een vetbolletje. Als 
je wordt ingeënt, komt het vaccin in de ge-
injecteerde spier terecht. Daar nemen je 
spiercellen het vetbolletje op, waarna de 

productiemachine van de cel het RNA af-
leest en de eiwitten maakt waar het geneti-
sche materiaal voor codeert. Dit zijn de 
spike-eiwitten die ook op de virusenvelop 
van een SARS-CoV-2-virus zitten, maar in 
dit geval bevinden ze zich op de spiercel. 
Dat kan geen kwaad, maar toch merkt je 
immuunsysteem de spikes op, want ze ho-
ren niet op die spiercel thuis. Je afweer 
gaat aan de slag om de cellen met spikes 
op te ruimen en maakt B- en T-geheugen-
cellen aan. Dit merk je, want je lijf is hard 
aan het werk. Je wordt moe, krijgt mis-
schien spierpijn en ook koorts kan een bij-
werking zijn. Een paar weken later krijg je 
nog eens dezelfde prik om je immuunsys-
teem een extra boost te geven. Je bent dan 
nog beter beschermd. 
De vaccins van onder andere AstraZeneca 
(het ‘Oxfordvaccin’) en Janssen bevatten 
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geen vetbolletje met RNA, maar een zoge-
noemde vector. Dit is een onschadelijk 
gemaakt virus dat zich niet kan vermenig-
vuldigen. Het erfelijk materiaal is zo be-
werkt dat het de code bevat voor de spi-
ke-eiwitten. Het vectorvirus gaat de 
spiercel binnen en de cel gaat de spikes 
maken. Het verdere verloop is vergelijk-
baar met de RNA-vaccins. 
Raak je, nadat je gevaccineerd bent, be-
smet met SARS-CoV-2? Dan herkennen 
de geheugencellen de spikes op de virus-
deeltjes meteen. Team 2 van je immuun-
systeem kan dan direct aan de slag, je af-
weercellen hebben de puzzel immers al 
eens opgelost. Daardoor word je niet meer 
ziek, of het ziekteverloop is veel milder dan 
wanneer je niet bent ingeënt. 

Ongemerkt vervlogen
Nu je weet hoe een coronavirus te werk 
gaat, hoe het immuunsysteem een tegen-
aanval inzet en hoe we dit kunnen helpen 
met een vaccinatie, kunnen we de eerder 
gestelde vraag beantwoorden: hoe kan het 
dat juist dit coronavirus, SARS-CoV-2, de 
maatschappij zo op haar kop wist te 
zetten? 
Ten eerste is de trukendoos van het SARS-
CoV-2-virus goed gevuld. Een van zijn 

krachtigste eigenschappen is het gemak 
waarmee dit coronavirus zich weet te ver-
spreiden. Dat gebeurt voornamelijk via 
druppeltjes in de lucht. Die ontstaan bij-
voorbeeld als je hoest, niest of zingt. Deze 
druppeltjes vallen snel op de grond en vor-
men de reden waarom de ‘anderhalveme-
tersamenleving’ in het leven is geroepen. 
Maar er zijn ook druppeltjes die zo klein 
zijn, dat ze ontsnappen aan de zwaarte-
kracht: aerosolen. Deze adem je uit (ook bij 
praten, lachen, hoesten en dergelijke) en 
zweven vervolgens een lange tijd door de 
lucht. Als je aerosolen inademt die virus-
deeltjes bevatten, kunnen die op de slijm-
vliezen of in de longen terechtkomen, waar-
na je besmet kunt raken. Waarschijnlijk 
geldt dit ook voor SARS-CoV-2. 
Bovenstaande gebeurt ook bij de eerderge-
noemde coronavirussen SARS-CoV en 
MERS-CoV, maar bij het SARS-CoV-2-
virus is meer aan de hand: een tot drie da-
gen nadat je besmet raakt, nog voordat je 
symptomen krijgt (áls je die al krijgt), kan 
dit virus al overspringen op iemand an-
ders. SARS-CoV verspreidde zich enkel als 
je al ziek was, en mensen met SARS gin-
gen direct in isolatie, wat de verspreiding 
snel afremde. Het virus was daardoor veel 
sneller onder controle dan SARS-CoV-2. 

Juist doordat COVID-19 minder dodelijk 
maar wel besmettelijker is dan SARS en 
het virus zich beter verborgen houdt, kon 
de coronapandemie in 2020 ontstaan en 
overlijden er uiteindelijk veel meer mensen 
dan tijdens de SARS-epidemie.

Niet de laatste
Een andere reden voor het ‘succes’ van dit 
coronavirus, is dat de wereld in deze tijd 
een uitstekende virusbroedplaats vormt: 
het is dichtbevolkt, er wordt veel gereisd 
en we zijn niet goed voorbereid op een 
plotselinge pandemie. Hoe de COVID-19-
pandemie afloopt kunnen we niet precies 
voorspellen. Wel is zeker dat het niet de 
laatste pandemie is die we zullen meema-
ken. Bevolkingsgroei, bio-industrie, de kli-
maatcrisis en massatoerisme vergroten het 
risico op pandemieën steeds meer. Om de 
kans op een desastreus verloop van een 
pandemie te verkleinen, moeten die pro-
blemen worden aangepakt. Ook kunnen 
we ons beter voorbereiden op een toekom-
stige pandemie, bijvoorbeeld met een effi-
ciënter wereldwijd alarmsysteem, een per-
manente voorraad beschermende 
middelen en meer onderzoek naar virussen 
en naar breed werkende vaccins en medi-
catie die hele virusgroepen aanpakken.  

u	Vliegensvlug een veilig vaccin 
Een geneesmiddel of vaccin ontwikkelen 
duurt zo’n tien tot vijftien jaar. Via meer-

dere fases moeten onderzoekers de 
werkzaamheid en veiligheid van het 

middel aantonen. Dat gebeurt eerst in 
het lab, dan in dieren, dan in gezonde 

mensen en tot slot in patiënten voor wie 
het middel bedoeld is. Voor al die stap-
pen is veel tijd en geld nodig. Hoe kan 
het dan, dat de eerste SARS-CoV-2-
vaccins al een jaar na de COVID-19-

uitbraak verkrijgbaar zijn? Dit komt niet 
omdat er minder grondig onderzoek 

wordt gedaan, maar omdat de urgentie 
zo groot is. Daarom zijn er meer geld, 

onderzoekers, middelen en proefperso-
nen beschikbaar om snel onderzoek te 
kunnen doen. Bovendien waren de ont-
wikkelingen rondom RNA-vaccins al in 
een vergevorderd stadium. De verschil-
lende fases verlopen deels parallel, met 
veel meer proefpersonen dan bij gang-

baar onderzoek, en tegelijkertijd worden 
in no-time vaccinfabrieken uit de grond 

gepompt. De producenten kunnen daar-
door meteen aan de slag als het vaccin 

(bijna) goedgekeurd is. 

Commentaar

Kan het kader naar rechts van de afbeelding? De linkerkant is 
scherp namelijk. 

Erwin en ik hebben nog even naar het infographic gekeken en we 
denken dat het op deze manier wel door kan, dus zonder 
vergrotingen van de tekst ofzo. Het enige wat ik zou willen 
aanpassen is de titel: in plaats van ‘Primaire immuunantwoord’ 
moet er staan ‘Primaire immuunrespons’. Kun jij dat aanpassen?

Ik heb het aangepast. De tekst lijkt nu rood, maar dat is niet zo. 
Dat komt omdat het een afwijkend lettertype is en ik er voor de 
zekerheid contouren van heb gemaakt.

Bedankt! Er moet bij de infographic toch nog een credit bij, die 
staat nu al wel in het veld, maar het is nu nog wit. Wil jij dat nog 
aanpassen?
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Net als een echte goochelaar, geeft een virus zijn geheimen niet zomaar prijs. Toch doen experts hun best om alle trucs te ontmaskeren, want met die informatie kunnen weten-
schappers betere medicijnen en vaccinaties tegen virussen ontwikkelen. Maar een virusdeeltje zelf is ontzettend klein en lastig te bestuderen op het moment dat het de gastheercel 
infecteert. Bij het Hubrecht instituut in Utrecht hebben onderzoekers een list verzonnen. Met de SunTag-technologie bewerken ze het erfelijk materiaal van het virus een beetje, 
waardoor fluorescente (lichtgevende) eiwitten zich vastklampen aan de virusdeeltjes. Dat zie je als een groen lichtpuntje onder de microscoop. Zo kun je het hele proces van een 
virusinfectie volgen, live en in levende cellen. Dankzij deze spotlights kun je ook ontdekken op welke momenten het virus het meest kwetsbaar is. Een tegenaanval in de vorm van een 
medicijn moet op die momenten ingrijpen, dan werken ze waarschijnlijk het beste.

Voor op school
1  Was COVID-19 in 2020 de enige pandemie? 
2  Het coronavirus is goed te bestrijden met zeep. Hoe 

komt dat? 
3  Beschrijf of teken stap voor stap hoe een coronavirus 

een cel infecteert, zich vermeerdert en wordt opge-
ruimd door het immuunsysteem.  

4  Als je gevaccineerd bent tegen het coronavirus, wat 
verandert er dan in de stappen van vraag 3? 

5  Je wordt ziek van de vele virusdeeltjes in je lijf. Waar of 
niet waar? Waarom? 

6  Een RNA-vaccin bevat geen virus, toch kun je je er een 
beetje ziek door voelen. Hoe komt dat? 

7  Waarom is SARS-CoV-2 moeilijker te bestrijden dan 
SARS-CoV en MERS-CoV? 

8  Waarom is de kans op een positieve PCR-coronatest 
heel klein als je niet besmet bent? 
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Coverbeeld: De wereld door corona gevangen.  
(Shutterstock/Atif Arshad)

Met dank aan: Eric Snijder, hoogleraar moleculaire virologie, 
Leiden UMC en Huib Rabouw, postdoc, Hubrecht Instituut 
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Meer weten?
• Podcast: Virologie vanaf de bank, met Diederik Jekel 

(via YouTube of podcast-app)
• Column: Geschiedenis mag zich niet herhalen bij long 

covid: bit.ly/ColumnLongCovid
• Artikel: De strijd tussen afweersysteem en virus:  

bit.ly/ArtikelStrijd
• Video: Zijn wij wel goed voorbereid op een pandemie? 

bit.ly/VideoPandemie
• Boek: Virus - Corona in verleden, heden en toekomst 
• Artikel: Strijd tussen cel en virus live in beeld:  

bit.ly/SunTag
• Actuele cijfers: covid-analytics.nl


