
Jop de Vrieze

Vaccinatie
Niet ziek, wel immuun
Het is een van de heftigst bediscussieerde onderwerpen van 
het moment: vaccinaties. Maar terwijl de nieuwspagina’s en 
sociale media vol staan met argumenten voor en tegen, we
ten maar weinig mensen hoe vaccins precies werken, wat erin 
zit en waarin ze onderling verschillen. Het basisprincipe van 
een vaccin is eenvoudig. Een gedode of verzwakte ziektever
wekker of stukjes daarvan inspuiten om zo het immuunsys
teem net genoeg te prikkelen om immuniteit op te wekken. 
En dat zonder de ziekte zelf te veroorzaken en met zo min 

mogelijk andere ongewenste lichamelijke reacties. In feite 
fopt een vaccin dus het immuunsysteem. En achter dat een
voudige principe schuilt een complex samenspel van im
muunsysteem, ziekteverwekker, hulpstoffen en andere fac
toren in het lichaam. Ondanks dat de eerste vaccins al 
decen nia geleden het daglicht zagen, beginnen wetenschap
pers nu pas enigszins te begrijpen hoe die dynamiek werkt en 
hoe ze die naar hun hand kunnen zetten. De uitdaging is om 
vaccins zo effectief en zo veilig mogelijk te maken.
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W
anneer een virus of bacterie 
je lichaam binnendringt, 
komt er een leger van witte 
bloedcellen, samen het be

langrijkste deel van het immuunsysteem, in 
actie. Cellen uit de voorste linie hebben als 
taak alle indringers die ze tegenkomen te 
herkennen en onschadelijk te maken. Lang 
niet altijd redden ze het alleen, dan roepen 
ze hulp in van cellen uit de tweede linie,  
die ze informatie doorspelen over de ziekte  
verwekker. 
Die Bcellen en Tcellen gaan zich verme
nigvuldigen en al die cellen richten zich 
heel specifiek op de binnengedrongen ziek
teverwekker. De Bcellen pakken de ziekte
verwekkers aan die nog vrij rondzwerven, 
de Tcellen vernietigen de cellen die er al 
door zijn besmet. Er vormen zich ook zo
geheten B en Tgeheugencellen. Zij zorgen 
ervoor dat er bij een volgende besmetting 
met dezelfde ziekteverwekker veel sneller 
een leger van B en Tcellen wordt aange
maakt om de indringer zonder moeite in 
een mum van tijd onschadelijk te maken. 
Je bent nu immuun.

Provisorische start
Het immuunsysteem is ingenieus systeem 
dat je behoedt voor veel ellende. Alleen 
kleeft er een nadeel aan: bij de eerste be
smetting word je ziek. Je lichaam zet im
mers alles op alles om de indringer te 
overmeesteren, met onder meer koorts en 
ontstekingen als gevolg. En het is maar de 
vraag of het immuunsysteem de aanval in
derdaad weet af te slaan voor de indringer 

schade heeft aangericht of, in extreme ge
vallen, je om zeep heeft geholpen. 
Gelukkig heeft de mensheid hierop een list 
bedacht. Door het immuunsysteem al vóór 
die eerste besmetting te laten kennismaken 
met de ziekteverwekker, komt niet bij de 
tweede, maar al bij de eerste infectie ermee 
het leger van B en Tcellen razendsnel in 
actie. Daardoor maakt het immuunsys
teem de indringer onschadelijk zonder dat 
je ziek wordt. 
In de begindagen ging dat nog behoorlijk 
provisorisch. De Britse arts Edward Jenner 
(17491823) bracht huidschilfers afkom
stig van een patiënt die een milde vorm 
van de pokken had gehad, in bij andere 
personen. Variolatie werd dit genoemd, 
naar de naam van het pokkenvirus: variola. 
Meestal ging dit goed, maar die milde pok
ken maakten ook nog weleens mensen 
ziek. De volgende stap, die Jenner in 1796 
zette, was mensen behandelen met materi
aal afkomstig van koeien, die een nog mil
dere variant van pokken kregen. Het 
Latijnse woord voor koe is ‘vacca’, vandaar 
de term vaccinatie. Al in de negentiende 
eeuw kwamen er vergelijkbare vaccins te
gen hondsdolheid (rabiës) in 1885, tyfus in 
1886, cholera in 1896 en pest in 1897. 

Verzwakte ziekteverwekkers
Al snel namen wetenschappers bij vaccins 
geen zwakkere stammen ‘uit het wild’ 
meer, maar kweekten ze de ziekmakende 
virussen en bacteriën in het lab net zolang 
tot die de ziekte niet meer veroorzaakten. 
Die methode vindt nog altijd toepassing, 

Vaccinaties kunnen ziektes voorkomen door het 
immuunsysteem te foppen. Maar wat zit er eigenlijk in 
een vaccin, hoe maak je het, hoe werkt het en hoe 
proberen fabrikanten voor elkaar te krijgen dat het 
tegelijk extreem effectief en extreem veilig is? 

Niet ziek,  
wel immuun 

Vaccinatie Jop de Vrieze
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zij het onder meer gecontroleerde omstan
digheden. Destijds kleefden er aan het ge
bruik van verzwakte ziekteverwekkers twee 
nadelen. De verzwakte ziekteverwekker 
kon in principe terug veranderen in een 
variant die wel gevaarlijk is. En ook al werd 
de ontvanger niet ziek, er kon wel een flink 
heftige reactie van het immuunsysteem op 
het vaccin optreden, met als gevolg bijwer
kingen zoals jeuk en pijn rond de injectie
plaats, koorts en algehele malaise. In zeld
zame gevallen konden de bijwerkingen 

u	Waarom is de griepprik zo 
omstreden?

De laatste jaren is het elke herfst vaste 
prik: vlak voordat ouderen en anderen 
met een verhoogd risico op complica-
ties hun oproep krijgen voor de griep-

prik, komt er een discussie op gang 
over het nut ervan.

Kritische epidemiologen wijzen er stee-
vast op dat het griepvaccin veel minder 

goed beschermt dan andere vaccins. 
Dit komt allereerst doordat het gene-
tisch materiaal van het griepvirus zo 

snel verandert, dat er elk jaar een nieuw 
vaccin nodig is. Bovendien gaan er ver-

schillende griepstammen rond en is 
moeilijk te voorspellen welke griepstam 

de jaarlijkse epidemie gaat veroorza-
ken. Elk jaar maken wetenschappers in 
februari een inschatting welke stam zo-

dra het fris en vochtig wordt naar het 
noordelijk halfrond gaat komen en de 

epidemie gaat veroorzaken. Hierop 
gaan de farmaceuten razendsnel aan 
de slag om voor het najaar hun vaccin 
klaar te hebben. Die inschatting komt 

niet altijd uit, waardoor in zeven van de 
elf seizoenen het vaccin niet overeen-
komt met het rondwarende griepvirus. 
Zelfs als het wel overeenkomt, is de ef-
fectiviteit maximaal 60 %, met name 

doordat vooral mensen met een toch al 
niet zo goed immuunsysteem de prik 

krijgen. Toch is de afweging voor 
Nederlanders die in aanmerking komen 
voor de prik eenvoudig: het kost niets 
en de kans is bijna 50 % dat deze de 
griep voorkomt. De bijwerkingen zijn 

verwaarloosbaar.
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zelfs ernstiger zijn, al was vrijwel nooit te 
achterhalen of het vaccin die daadwerkelijk 
veroorzaakte. 
Bij de andere veelgebruikte methode, de 
bacterie of het virus doden of inactiveren 
met zo veel mogelijk behoud van de struc
tuur, was er weliswaar geen risico op ziek
te, maar wel op de bijwerkingen. Sommige 
ziekteverwekkers leenden zich hierdoor 
goed voor dergelijke vaccins, zoals de ma
zelen, andere niet.
Er was dus behoefte aan andere manieren 
om vaccins te maken. Die kwamen er 
dankzij nieuwe inzichten en technieken. 
Zo ontdekten onderzoekers welke delen 
van de ziekteverwekker het immuunsys
teem herkende, antigenen geheten. Die 
anti genen konden wetenschappers vervol
gens los in het vaccin stoppen, andere de
len van de ziekteverwekker konden ze weg
laten. Ook dit heeft echter nadelen. Het 
immuunsysteem laat zich niet zo makkelijk 

misleiden. Spuit je simpelweg stukjes ziek
teverwekker in, dan reageert het immuun
systeem daar niet altijd op. Er ontstaat dan 
geen immuniteit. 
Daarop vonden wetenschappers eveneens 
een truc, namelijk een adjuvans toevoegen; 
een hulpstof die een ontstekingsachtige re
actie opwekt. Het eerste type adjuvans, 
aluminiumzouten, is al in 1926 ontdekt. 
Zo’n adjuvans helpt het immuunsysteem 
alsnog voor de gek te houden. Het denkt 
als het ware dat die reactie is opgewekt 
door de stukjes virus of bacterie, waardoor 
het hiertegen antistoffen aanmaakt en im
muniteit opbouwt. Het adjuvans kan er 
ook voor zorgen dat de antigenen langza
mer vrijkomen, waardoor de immuunreac
tie langer aanhoudt. 
Het is een slimme oplossing dus, ware het 
niet dat de door een dergelijk vaccin opge
wekte immuunreactie niet helemaal het
zelfde is als die tegen de ziekteverwekker 

zelf. Er komen namelijk wel Bcellen vrij 
en er worden Bgeheugencellen aange
maakt, maar Tcellen worden nauwelijks 
geactiveerd. Ook duurt de immuunreactie 
veel korter. Hierdoor is de opgebouwde 
immuniteit in veel gevallen minder sterk 
en langdurig, een paar jaar bijvoorbeeld. 
Ook zijn aluminiumzouten ongeschikt 
voor vaccins tegen ziekteverwekkers waar
voor Tcellen onmisbaar zijn, omdat ze cel
len besmetten. Voorbeelden hiervan zijn 
malaria, RSV (een verkoudheidsvirus dat 
dodelijk kan zijn voor jonge kinderen) en 
hiv, dat aids veroorzaakt. Mede hierdoor 
bestaat er tegen die ziekteverwekkers nog 
altijd geen vaccin (zie kader).

Bijwerkingen
Het verschil tussen vaccins op basis van 
een hele ziekteverwekker en stukjes ervan, 
komt naar voren bij kinkhoest. De bacterie 
Bordetella pertussis veroorzaakt die ziekte, 

Dat mensen minder geneigd zijn de bijwerkingen van vaccins te accepteren, heeft onder meer geleid tot een toename van mazelen in verschillende Europese landen.
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die zich kenmerkt door hevige hoestbuien 
die bij kleine kinderen zelfs dodelijk kun
nen aflopen. Hiertegen kwam al in de ja
ren dertig van de vorige eeuw een vaccin 
beschikbaar dat gedode bacteriën bevatte. 
Het aantal kinkhoestgevallen daalde sterk, 
maar na verloop van tijd kwamen er ook 
andere verhalen naar boven. Zo was het 
vaccin behoorlijk onprettig. Veel kinderen 
kregen koorts, die regelmatig leidde tot – 
weliswaar onschuldige en tijdelijke – stui
pen. Er waren ook zorgen over zeer zeldza
me neurologische bijwerkingen, waaronder 
hersenvliesontsteking en aanhoudende 
stuipen. Gifstoffen afkomstig van de bacte
rie zouden daarvoor verantwoordelijk kun
nen zijn. 
In de jaren tachtig kwam er een nieuw vac
cin, dat geen drieduizend, maar slechts vijf 
eiwitten (antigenen) van de bacterie bevat
te, samen met aluminiumhydroxide als ad
juvans. De bijwerkingen kwamen veel min

der voor en de effectiviteit was kort na 
toediening vrijwel gelijk aan die van het 
oude vaccin, namelijk rond de 80 %. Maar 
die nam al binnen een paar jaar snel af. 
Het tweede vaccin bleek dus een stuk min
der effectief. Op dit moment hebben we in 
Nederland nog steeds dit vaccin. Mede 
hierdoor komt kinkhoest weer regelmatig 
voor, vooral onder tieners en volwassenen. 
In 2018 ging het om 26 gevallen per 
100.000 inwoners.
De kinkhoestcasus toont ook een ander 
dilemma. Zodra de ziekte uit zicht raakt, 
neemt de acceptatie van bijwerkingen af. 
Vaak daalt hierdoor ook de vaccinatie
graad, oftewel het percentage van de in 
aanmerking komende personen die zich 
daadwerkelijk laat inenten. Dit geldt niet 
alleen voor kinkhoest, maar voor het hele 
vaccinatieprogramma. De laatste tijd heeft 
dit geleid tot een toename van mazelen in 
verschillende Europese landen. Er is nog 

een reden waarom de acceptatie van bij
werkingen bij vaccins extreem laag is. 
Andere medicijnen neem je je meestal in 
wanneer je ziek bent, waardoor je de even
tuele negatieve effecten afweegt tegen de 
voordelen. Wie een vaccin krijgt, is meestal 
nog niet ziek en het voordeel is niet 
tastbaar. 
En dus is er veel aan gelegen de vaccins te 
verbeteren en nog veiliger te maken. 
Vandaar dat producenten en overheden de 
productie en eventuele bijwerkingen ex
treem goed controleren en monitoren.

Streng productieproces
De productie van een vaccin begint met de 
bacterie of het virus kweken, of de antige
nen produceren die de afweerreactie moe
ten opwekken. Dit gaat op uiteenlopende 
manieren. Het griepvirus kweek je op kip
peneieren, bacteriën meestal in schaaltjes, 
de antigenen voor verschillende vaccins 

u	Malaria en hiv: waar blijven die vaccins? 
Hoe komt het toch dat er tegen sommige ziektes al tientallen jaren een vaccin is en te-

gen andere nog steeds niet? Neem hiv, dat is zo ongrijpbaar doordat het razendsnel 
muteert. Hierdoor werken de antistoffen die een vaccin kan opwekken slechts tegen 

een deel van de virussen. En dat is niet de enige horde. Ook is het eiwitomhulsel van het 
virus, de envelop, heel instabiel. Er vallen steeds brokjes vanaf. Antistoffen die het im-
muunsysteem aanmaakt tegen die brokjes, werken niet tegen het virus zelf. Er zijn de 

afgelopen jaren al verschillende hiv-vaccins ontwikkeld, maar tot nu toe vielen de resul-
taten steeds tegen. Voor malaria geldt iets vergelijkbaars. De parasiet die de ziekte ver-
oorzaakt, Plasmodium, omzeilt ook op wonderlijke wijze het immuunsysteem. Tegen die 
parasiet wordt in 2019 voor het eerst een vaccin uitgeprobeerd bij 360.000 kinderen in 
Ghana, Kenia en Malawi. Het bevat aminozuren die de parasiet uitscheidt nadat die via 
een muggenbeet de bloedbaan is binnengedrongen. De verwachtingen van dit eerste 

malariavaccin zijn niet hoog. De hoop is om in elk geval een derde van de ernstige mala-
riagevallen te kunnen voorkomen.
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maak je met genetisch aangepaste gisten. Er 
is zelfs een vaccin, tegen baarmoederhals
kanker, waarvoor je de antigenen, in dit ge
val virusachtige deeltjes, produceert met ge
netisch aangepaste vlinders. 
Maar dat is niet alles. In feite volgt de pro
ductie een ingewikkeld kookboekrecept, 
waarbij je alle stappen extreem nauwgezet 
volgt. Om veiligheidsredenen produceer je 
vaccins in batches. Omdat één batch van een 
vaccin al snel aan duizenden mensen wordt 
gegeven, kan elke vervuiling of een kleine af
wijking van de specificaties desastreuze ge
volgen hebben. Vandaar dat er vrijwel iedere 
productiestap een of meer controles plaats
vinden, in totaal al snel meer dan vijfhon
derd. Dat gaat bijvoorbeeld om simpele pH
metingen, de hoeveelheid antigeen in het 
mengsel en de steriliteit. 
Naast de checks en double checks van de 
fabrikant zelf, kijken ook de toezichthou
ders mee. Elke fabriek krijgt met regelma
tig instanties op bezoek, zoals de Ameri
kaanse Food and Drug Administration 
(FDA) en de European Medicines Agency 
(EMA). De FDA stuurt meestal drie afge
vaardigden, die in drie weken het produc
tieproces doorlichten. Ze controleren do
cumenten en kijken rond. Zo’n inspecteur 
gaat bijvoorbeeld acht uur lang kijken hoe 
de werknemers door de productiefaciliteit 
heen lopen. In de fabrieken komen über
haupt zo min mogelijk mensenhanden aan 
de vaccins in wording. Daar waar dit mo
gelijk is, doen robots het werk of verricht je 
handelingen via grote handschoenen in 
een steriele sluis. 
Als er ondanks alle maatregelen het ver
moeden rijst van een besmetting of een af
wijking, dan vindt verder onderzoek plaats. 
Omdat het om biologische producten gaat, 
werken de fabrikanten met marges, bij
voorbeeld wat betreft de hoeveelheid anti
genen of de lekdichtheid. Valt de afwijking 
daarbuiten, dan keurt de fabrikant de 
batch af.
Wanneer een vaccin helemaal klaar is en 
goedgekeurd door de fabrikant, vindt nog 
een externe controle plaats door de autori
teiten van het exporterende land, en daar
na ook nog door die van het importerende 
land. Alleen daar al gaat meestal ruim een 
jaar overheen. En dan is er nog de ‘genees
middelenbewaking’, die onder meer be
staat uit de registratie van door artsen en 
burgers gemelde bijwerkingen (in Neder
land verzameld door het bijwerkingen G
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centrum LAREB), eventueel aangevuld 
door gerichte studies naar specifieke bij  
werkingen. 

Betere hulpstoffen
Ondertussen werken wetenschappers aan 
de verbetering van vaccins. Ook proberen 
ze vaccins te ontwikkelen tegen ziektes zo
als malaria en hiv. Een manier om dit voor 
elkaar te krijgen, is door nieuwe adjuvantia 
te gebruiken. Daarmee hopen ze een im
muunreactie op te wekken die langer aan
houdt en ook Tcellen activeert. 
De afgelopen jaren zijn er al verschillende 
nieuwe adjuvantia gelanceerd. Ze vallen 
uiteen in twee categorieën. Allereerst zijn 
er stoffen afgeleid van ziekteverwekkers. 
Een voorbeeld hiervan is monofosforyl  
lipide A (MPL), een variant op het mole

cuul lipopolysaccharide (LPS) dat op de 
buitenkant van veel bacteriën zit. Dat werkt 
zelf een te sterke immuunreactie op om in 
vaccins toe te passen. Een andere categorie 
van adjuvantia zijn emulsies van water en 
olie. Die werken vooral door de antigenen 
uit het vaccin langzamer te laten vrijkomen. 
Combinaties zijn ook mogelijk. 
De volgende generatie adjuvantia moet 
specifieker gaan werken, bijvoorbeeld door 
heel gericht een bepaalde gewenste im
muunreactie te stimuleren. Ook aluminium 
zelf kun je op een effectievere manier inzet
ten. Amerikaanse onderzoekers ontdekten 
dat de afweerreactie op vaccins met alumi
niumzouten zo kort aanhoudt doordat het 
aluminium helemaal niet zo goed bindt aan 
de antigenen. Om dit te ondervangen, 
plakten ze een bindingseiwit aan de antige
nen. In muizen bleek dat de immuunreac
tie sterk te verlengen. Uit vervolgonderzoek 
moet blijken of dat bij mensen ook werkt. 
Toch zijn de verhalen over de nieuwe adju
vantia niet alleen maar lovend. Aluminium 
mag dan niet zaligmakend zijn, het is wel 
heel veilig. Van de nieuwe adjuvantia moet 
dat nog maar blijken. De stof moet het  
immuunsysteem wel in de alarmstand zet
ten, maar niet laten overreageren. Vandaar 
dat er allerlei veiligheidsstudies nodig zijn 
voordat een nieuw adjuvans wordt toe  
gelaten.

Slimme koppeling
Ook op andere manieren maken onderzoe
kers vaccins slimmer en beter. Een ervan is 
conjugatie. Daarbij koppel je een zwak anti
gen aan een van een andere ziekteverwekker 
afkomstig sterk antigen, waardoor het im
muunsysteem ook op dat zwakke antigen fel 
reageert. Die truc komt vooral van pas bij 
ziekteverwekkers waartegen het immuunsys
teem van nature nauwelijks reageert.
Het eerste geconjugeerde vaccin kwam in 
1987 beschikbaar. Het is gericht tegen 
Haemophilus influenza type B (Hib), een 
bacterie die hersenvliesontsteking kan ver
oorzaken. Het vaccin bestaat uit een stukje 
van de buitenkant van Hib, gekoppeld aan 
een uitgeschakeld gifeiwit afkomstig van te
tanus. De nieuwe vaccins tegen meningo
kokken ACWY zijn ook geconjugeerd, met 
respectievelijk tetanus en difterieeiwit.
Tot slot speuren wetenschappers ook naar 
een oplossing voor een andere beperking 
van vaccins, namelijk de lange productie
tijd. Die zorgde er onder meer voor dat in 
2017, toen de overheid besloot dat tieners 

met het vaccin tegen meningokokken 
ACWY moesten worden ingeënt, het nog 
maanden duurde voor het beschikbaar 
kwam. Ook bij een dreigende pandemie 
speelt de productietijd fabrikanten en 
overheden parten. Bij de seizoensgriep  
zou een kortere productietijd de kans ver
hogen dat het vaccin werkt (zie kader op 
pagina 3). 

mRNA-tumorvaccins
Er wordt veel verwacht van zogeheten  
mRNAvaccins. Die bevatten geen ziekte
verwekker of antigenen, maar alleen een 
stukje genetische informatie, waardoor het 
lichaam zelf de antigenen maakt waartegen 
de afweer nodig is. Die genetische informa
tie ligt opgeslagen in het boodschappermo
lecuul mRNA. Dit hoef je niet te kweken, je 
kunt het gewoon synthetiseren. 
De immuuncellen nemen de stukjes mRNA 
op zodra ze onder de huid zijn geïnjecteerd. 
Immuuncellen gaan dan op basis van de 
code op het mRNA antigenen produceren. 
Omdat de antigenen in de immuuncellen 
zelf worden geproduceerd, komen er speci
fiek Tcellen in actie. Dat is gunstig voor  
bijvoorbeeld de bestrijding van kanker. 
Daarbij wil je Tcellen activeren om de tu
morcellen aan te vallen. Er zijn al verschil
lende mRNAtumorvaccins in een ver sta
dium van ontwikkeling. Voor vaccins tegen 
infectieziektes is een Tcelreactie zonder 
Bcelreactie niet gunstig, omdat Tcellen al
leen geen immuniteit kunnen geven. 
Een andere optie is om mRNAvaccins zo 
aan te passen dat ze tóch een Bcelreactie 
opwekken. Bijvoorbeeld door eerst een 
mRNAvaccin toe te dienen en vervolgens 
een tweede vaccin met een antigen. Een 
andere optie is het mRNA genetisch aan te 
passen, zodat het wel Bcellen activeert. 
Er zijn nog wel de nodige uitdagingen voor 
mRNAvaccins. Omdat ze lichaamsvreemd 
zijn, kunnen ze een ontstekingsreactie op
wekken. Dat is niet erg zolang die reactie 
beperkt blijft. Daarnaast breekt mRNA in 
het lichaam snel af. Daardoor is het niet 
giftig, maar is de uitdaging om het ‘heel’ 
de cel in te krijgen, bijvoorbeeld door het 
in minuscule vetbolletjes te vervoeren.
Momenteel testen onderzoekers verschil
lende mRNAvaccins op menselijke vrij
willigers. Nog niet een is goedgekeurd. De 
grootste uitdaging is de vaccins net zo vei
lig te maken als de huidige vaccins. Die 
zijn immers al zo veilig, dat de lat enorm 
hoog ligt.  

u	Wat zit er in een prik?
Op antivaccinatiewebsites gaat het 

vaak over wat er allemaal nog meer in 
een prik zit. Wie zich erin verdiept, ziet 

dat het allemaal minder schimmig is 
dan ‘antivaxxers’ willen doen geloven.

• Gedood/geïnactiveerd of verzwakt vi-
rus of bacterie, delen ervan of onscha-

delijk gemaakt gif afkomstig van de 
ziekteverwekker (zoals bij tetanus).

• Adjuvans, meestal aluminiumzouten.
• Conserveermiddel en desinfectiemid-
del, zoals formaldehyde en soms thio-

mersal (kwik) (zeer kleine hoeveelheid) 
en de virusinactiverende stof 

beta-propiolactone.
• Vulmiddelen: toegevoegd zodat het 
vaccin beter is toe te dienen en beter 
houdbaar is. Voorbeelden zijn zout,  

gelatine en sucrose.
• Reststoffen (afkomstig uit de kweek 

van de antigenen).
• Kippenei-eiwit (bij het griepvaccin en 
het gelekoortsvaccin, die zijn gekweekt 
op kippeneieren). Alleen personen met 
een ernstige kippenei-allergie kunnen 

hier mogelijk last van krijgen.
• Eiwit afkomstig van dierlijk medium 
waarop is gekweekt, zoals kippenem-
bryo of runderserum: vaccin tegen de 
bof-mazelen-rode hond. Kinderen met 
een kipenei-allergie kunnen hier geen 

allergische reactie van krijgen.
• Kalfsserum.

• Menselijk bloedeiwit (bij vaccins  
gekweekt op menselijke cellen).

• Sporen van antibiotica.
• Overige reststoffen (in minieme hoe-
veelheden) zoals lactose, gisteiwit en 

glutamaat.  
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Voor op school
1 Beschrijf de functie van B- en T-geheugencellen.
2 Welke twee baanbrekende onderzoeken voerde de Britse 

arts Edward Jenner uit?
3 Op welke moment ben je immuun?
4 Beschrijf het principe van vaccinatie.
5 Wat is een adjuvans en welk nadeel kleeft er aan het gebruik 

ervan?
6 Een van de toegepaste adjuvantia is aluminium hydroxide. 

Geef de verhoudingsformule van dit zout.
7 Maak een lijst van alle maatregelen om de vaccins te verbe-

teren en vooral veiliger te maken.
8 Beschrijf op microniveau hoe een emulsie van water en olie 

eruitziet.
9 Wat is het voordeel van een zogenoemd mRNA-vaccin?
10 Waarom beschermt de griepprik niet altijd goed? Noem 

twee oorzaken.
11 Wat is de reden dat er nog steeds geen goed vaccin is tegen 

hiv?
12 Geef de systematische naam van het conserveer- en desin-

fectiemiddel formaldehyde en teken de structuurformule.
13 Tot welke homologe reeks behoort formaldehyde?

Meer weten? 
•  Handboek vaccinaties, Fons van Gompel en Ruud J.F. 

Burgmeijer.
•  www.rijksvaccinatieprogramma.nl
•  www.rivm.nl/vaccinaties
•  www.who.int/topics/vaccines

België is wereldwijd een van de belangrijkste landen als het gaat om vaccinonderzoek en -productie. Onder meer Pfizer, Janssen en GSK hebben er grote productiefaciliteiten; die laatste 

zelfs de grootste ter wereld (zie foto). Bij het plaatsje Waver, niet ver van GSK’s R&D-hoofdkwartier bij Rixensart, heeft het farmaceutische bedrijf de afgelopen jaren € 4 miljard geïnves-

teerd in een kleine stad die volledig is gericht op vaccinontwikkeling en -productie. In 2017 produceerden de 9.000 GSK-werknemers in Waver 800 miljoen doses, die werden geëxporteerd 

naar 166 verschillende landen. Volgens GSK krijgt 40 % van alle kinderen ter wereld minstens één vaccin van het bedrijf. 

G
S

K

Vaccinatie

Editie
Vaccinatie 

editie 89  |  nummer 356  |  september 2019
www.chemischefeitelijkheden.nl

Coverbeeld: Gerhard Seybert/Adobe.com
Met dank aan: Gideon Kersten, Drew Weissman (University of 

Pennsylvania), Ofer Levy (Boston’s Children Hospital),  
John McGrath (GSK), Guido Vanham (Universiteit Antwerpen), 

Thomas Breuer (GSK)

Colofon
Over Chemische Feitelijkheden

Chemische Feitelijkheden is een actuele encyclopedie over moleculen, mensen, materialen en milieu.  
Het is een losbladige uitgave van de KNCV en verschijnt driemaal per jaar met in totaal tien onderwerpen.

Redactie
dr. Erwin Boutsma (hoofdredacteur), drs. Franny Scholte (eindredacteur),  

Jop de Vrieze (tekst), Henk Ubbels (vragen en correctie)
Vormgeving & Opmaak

Content Innovators
Uitgever

Rik Stuivenberg, Vakbladen.com
Postbus 19949, 2500 CX Den Haag

Abonnementen
088-2266 680

abonnementen@vakbladen.com
Wij hanteren de opzegregels uit het verbintenissenrecht. Wij gaan ervan uit dat Chemische Feitelijkheden altijd wordt 
ontvangen uit hoofde van het beroep. Hierdoor wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd, tenzij 
twee maanden vóór de einddatum een opzegging is ontvangen. Een abonnement op Chemische Feitelijkheden 
geeft via de website toegang tot tien nieuwe edities per jaar en het totale onlinearchief. Daarnaast ontvangen 

abonnees in drie zendingen per jaar de losbladige edities. 
Tarieven (2019)

Voor particulieren: onlinetoegang met inlogcode en papieren editie (inclusief verzamelmap)  
kost € 100*; leden van de KNCV, KVCV en NVON krijgen € 10 korting.

Voor bedrijven en (onderwijs)instellingen: onbeperkt toegang tot de digitale edities op basis van  
IP-adres en papieren editie in drievoud (inclusief verzamelmappen) kost € 280*.

Losse nummers kosten € 9,95* per stuk en zijn te bestellen bij Mijntijdschrift.com.
*Bij betaling per factuur wordt € 2,95 administratiekosten in rekening gebracht.


