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Vaccination

“The number ONE public health 
achievement of the 20th century!!”

(US Centers for Disease Controle)
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En in de tussentijd…
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Hoe beschermt een vaccin tegen ziekte?

Nabootsen van de natuurlijke infectie
Zonder klachten…
Met geheugen!

Macrophage





Aangeboren afweer



Immuniteit bij een natuurlijke infectie

Langdurige immuniteit Geheugen!

Clinical & Translational Immunology (2016) 5, 
e120; doi:10.1038/cti.2016.81







Vaccinatie 

• Levend verzwakte vaccins

• Geïnactiveerde vaccins

• Sub-unit vaccins

• (bacteriële) Toxoïd vaccins

• Polysaccharide vaccins (suikerketens)

• Conjugaat vaccins (eiwitten + suikerketens)



Levend verzwakte vaccins

Verzwakkingsproces

• BMR (Bof, Mazelen, Rode hond)

• Gordelroos

• Rotavirus

• Gele koorts

• BCG

Niet bij slechte afweer!!



Geïnactiveerde vaccins

• Influenza

• Hepatitis A 



• Hepatitis B

Stukje DNA dat de code

is voor het virusoppervlak

wordt uitgeknipt, 

in lab wordt alleen maar 

oppervlak nagemaakt!

Sub-unit vaccins



Bacteriële toxoïd vaccins
• Difterie

• Tetanus

Bacteriën zelf veroorzaken geen ziekte, maar de producten 
(toxines) die ze uitscheiden!

• Vaccin = toxines die geïnactiveerd zijn

• Wel productie van antilichamen!



Polysaccharide vaccins
• Pneumovax

• (oude) meningokokken

Op oppervlak zit suikerketen (polysaccharide). Dit wordt in lab 
nagemaakt

Nadeel: geen T-helpercellen: te weinig geheugen opbouw



Conjugaat vaccins
= eiwit + polysaccharide vaccin!
• Nieuwe pneumococcen en meningococcen vaccin
• HiB
Door het eiwit wordt een T-cel reactie gemaakt, met 
langdurig geheugen!



Adjuvans

• Een hele geschiedenis!

• Stofje aan vaccin toegevoegd waardoor een betere 
en langdurige afweer wordt opgewekt (door oa T-
cel die actief worden)

• Bijwerkingen + 
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Effect van polio vaccinatie

Morbidity and Mortality Weekly Report, Volume 42:#53 (1994),pp.83-88; Volume 
50:#53 (2003), p. 119 
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Rubella en het Congenitale Rubella Syndrome 
USA 1966-2011

Bron CDC: Rubella en CRS data werden vrijwillig gerapporteerd door de state health 

departments.



Gerapporteerde gevallen van mazelen in USA , 1950–2001.  

Walter A. Orenstein et al. J Infect Dis. 2004;189:S1-S3
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Vaccination
Rate

Kinkhoest in het Verenigd Koninkrijk 1940-1997
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Mazelen cases — Verenigde Staten, 1962–2011

In NL: 2-3/1000 mazelen patiënten sterven, 1/1000 ontwikkelt encefalitis 
In ontwikkelingslanden: 3-6% sterft, oplopend tot 30%!

Morbidity and Mortality Weekly Report

667

2015



Epidemiologie verandert door vaccinatie

Isolaten bacteriële meningitis opgestuurd naar RIVM

1999 (n=724) 2010 (n =363)

Richtlijn bacteriële meningitis 2013

meningococcen

pneumococcen
pneumococcen

meningococcen



• H. influenzae: (bijna) alleen meningitis ongevaccineerden

• Pneumococcen: sterke vermindering invasieve ziekte

H. influenzae meningitis
Nederland 

Invasieve pneumococcenziekte
in kinderen Australië
(Verschuiving serotypes?)
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Nadelen
1. Ziekte krijgen (levend verzwakt)
2. Lokale klachten

a. Zwelling
b. Pijn
c. Moeilijker bewegen

3. Algemene klachten
a. Koorts
b. Minder lekker voelen
c. Stuipen

4. Auto-immuniteit



Nadelen van vaccinatie

• Op grote schaal geen ernstige bijwerkingen

• Maar er zijn wel zeer zeldzame aandoeningen 
gerelateerd aan vaccinatie

• ADEM: acute gedissemineerde encefalomyelitis

• = acute neurologische uitvalsverschijnselen met 
ontstekingen in hersenen en ruggemerg

• Na infectie of vaccinatie!





Distribution of measles (last 12 months) 
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• Kankervaccins?  bestaan al!!
• Borstkankervaccin?

• Dikke darm kankervaccin?

• Prostaatkanker vaccin?

• Suikerziekte?

• Dementie?

Met vaccinaties ziektes de wereld uit!
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Could Alzheimer's be prevented with a vaccine?
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Could Alzheimer's be prevented

with a vaccine?By Ana Sandoiu |

In the future, vaccines could be used to prophylactically prevent

Alzheimer's disease.

Fact checked by Jasmin Collier

Published Tuesday 24 October 2017

Scientists have devised a vaccine that has shown promise in

the treatment of psoriasis and cat allergies, as well as in the

prevention of Alzheimer's disease. 
The new research was a collaborative

effort among universities in the United

Kingdom and Switzerland, and the findings

were published in the journal Nature

Vaccines.

Dr. John Foerster, a dermatologist and

clinical senior lecturer at the University of

Dundee in Scotland, U.K., jointly supervised

the research with Martin Bachmann, a

professor of vaccinology at the Jenner

Institute in Oxford, U.K.
Dr. Foerster, Prof. Bachmann, and their research team designed a new vaccine by combining

an existing anti-tetanus vaccine with a protein from a virus that affects a variety of plants.

The viral protein was taken from the so-called cucumber mosaic virus (CMV) — a virus that

received this name because it was first found in cucumbers. 



Conclusie
• Vaccinatie heeft gezorgd voor veel minder 

(kinder)sterfte, en daarmee verlenging van leven!!

• Verbetering kwaliteit van leven

• Ontzettend effectief in vermindering van ziekte, 
zelfs in uitroeien van ziekte!

• Er zijn nadelen, maar die wegen niet op tegen de 
voordelen

• Toekomst vraagt om (veilige) vaccins die veel 
voorkomende ziektes kunnen voorkomen!


