de basís va^ vaccínatíe

ln ons lichêam is hei goed toeven.
ledere cel, waar die zich ook
bevindt, krijgt alles wat hij nodig
heeft aangeleverd: zuurstol

brandstol bouwstoffen. A e

afvalsioffen die de cel produceert,
worden efficiënt afgevoerd. Het
ichaam heeft een uiigekiend
sysieem van homeosiase, die er
voor zorgt dat het interne milieu
op zo'n manier constant wordt
gehouden, dat onze cellen zich er
op hun beí voelen.
Helaas is datzelfde inierne milieu
erg aantrekkelijk voor diversê
indringers, waaronder bêcterièn
ên vinrssên Bacteriên hebben

tegen dit binnendringen geer
bezwaar omdat in het lichaam de
voor de bactêriën noodzakeliike
voedingstoffen voorhanden zijn.
Daarnaêst maken virussen ook
uit eigenbelang graag gebruik
van onze ce mechanismen. Dat
ze daarbijonze cellen kunnen

beschadigen en te gronde
kunnen richten, is voor dle
ziektêverwekkers geen bezwaar.
Maêr voor ons natuurLijk wel.
Daarom hêeft het Lichaam diverse
verdedigings lnies ter beschikking.
Natuurlijk is op de eerste plaats
van be!ang om te voorkomen dat
deze indrlngers birnen komen.
Daartoe hebben we de huid en
slijmvliezen als afweersysteem
in de vorm van barrièreorganen.
Mochten er toch ziekteverwekkers
binnenkomen, dan krijgen die te
mêken met deze barrièreorganen.
Dit deel van het afweersysteem
zorgt ervoor dat indringers
onschadelijk gemaakt worden.

speclfieke afweer. De aspecifieke
afi,1/eer bestaat ult cellen die
in principe iedere indringer oí
ongerechtigheld aanpakken en
opruimen. De specifieke afweer
bestaat uit cellen die gericht zljn
op één specifieke indringer en
deze efficiènt opsporen, aanvallen
en onschadelijk rnaken. Dit
specifieke deelvan de afweer
leeri met welke ziekteverwekkers
we in aanraking komen en

onihoudt dit, zodai bijeen
volgend contact met dezelfde
ziêkteverwekker eÍ meteen
en doortastend opgetreden
kan worden- ln het sPecifiêkê
afweersysteem spelen 2ich ook de
processen rond vaccinatie al

Aspecifieke en specifieke aÍweer
Het afweersysteem is op diverse
mênieren in te delen, aÍhanke ijk
van hoe ie er naar kiikt. Een
belangrijke tweedellng is het
verschiltussen de aspecifieke en

Antigenen - chemis€he
kenmerken
Een sleutelbegrip in het
functioneren vên het
immuunsvsteem is het begrip

e

antjgeen. Letterlll k is êên

gehe

antigeen een chemische stof
diê êen afweerreactie oproept.
Door de specifieke chemische
kenmerken die elk virus of
bacterie heeft. worden ze door
het afweersysteem herkend of
juist niet herkend en vervo gens
tracht het ichaam ze op effectieve
wijze te bestrijden, wat niet
a tijd succesvol is. We voelen ons
dan ziek. Bacterién en virussen
gebruiken chêrnische sioffen
om êên ce binnen te drlngen
ên dêarna andere stoffen orn
zich op een ondergrond te

T cellen:

lcháanr terecht.
dit zljn de cellen van de
cellulêire immuniteit; ze pakken
indringers aan op cel ulair niveau:
geïnfecteerde cellen worden
aangepakt, bacterlèn onschadelijk
gemaakt en andere cellen worden
gemobiliseerd of juist geregu eerd.
Í-celen zljn net als B ce len
specifiek gericht op één êntigeen.
Er zijn verschll ende soorten
T ce en. ln dit verhaal spe en
de T-hêlpeÍcellen {rh), de
r-suppressorcellen (Ts) en de
cytotoxlsche T cel en (Tc) een rol.

hechten. ook voor de opname
van voedlngsstoffen Lrit de
ondergrond worden chemische
stoffen gebruikt. Het is eên
lngewikke d chemisch proces dat
er p aêts vindt waarvan we a e
moge ijke comblnatres nog lang
niet duide ijk hêbben.
ledere ziekteverwekker, zo zou
je kunnen zeggen, zingt zoals het
gebekt is. Dat wil zeggen dat elke
zlekteverwekker eigen kenmerken
heeft en dêt deze kênmerken
u niek zljn voor een bêpaald type
virus, bacterie of schimmê1.
Daardoor zljn ê die verschillende
types virussen, bacteriën, etc.
Lrniek te identifi ceren.
De spelers
Bil het ontstaan van een

afweerreactie zijn een

aantaltypen cel en van het
afweersvsteern bêtrokken- Voor
dit verhaal zlln de volgende
spe ers vên bêlang:

Macrofagen: letterlijk betekent
macroÍaag '€rote eier". Het zijn
cellen die bijvoorbeeld bacteriën,
virussen, en resten van ce en
opruimen door ze op te eten en te

Dendritische ce en: somínige
rnacrofagen nemên een andere
rolop zich: na het een en ander
opgegeien te hebben, nemen ze
wat ze gevonden hebben mee

Voordat we in deze were d komen,
is ons lichêam zich goed aan het
voorbereiden op wat er komen
gaat. ook het afweersysteem zorgt
dat het klêar staat, voora voor de
speclfiekÊ afweer ziin noga wat
voorberejdingen nodig. Fr worden
vele B en T cellen gevormd diê
zovee moge iik verschillende
antigenen moeten kunnen
herkennen. Dêarvoor hebben de
voorlopers van die B- ên T cellen
in hun DNA een bouwpakket met
een paêr honderd verschilende

bouwstenen. Met wat creatief
knip en plakwerk kiest iêdere ce
een handje bouwstenen u t die
paar honderd moge ijkheden. De
rêst wordt ult hei DNA geknipt.
Omdat iedere celziin eisen
handje bouwstenen kiest, zijn ze
a emaal anders. ln theorie zijn er
letterlijk miljoenen combinaties
mogelijk. ln de praktijk worder er
waarschijnlijk êen pêar miljoen
gevormd.
Zo ontstaat er een legêr van B en
T cellen die bll e kaar miljoenen
verschillende antigenen kunnen
herkennen. Zo is er vooÍ ledere
mogelijke ziekteverwekker die wê
tegen kunnef komen in ons leven
wel een B- en een T-cel. Dat wil
dus zeggên dat jk bij mlln geboorte
ergens in mijn ichaam een B cel
heb gekregen die toen al de griep

naaÍ de lymfoïde orsanen en
laten daa r zlen wat ze gevonden
hebben. Ze worden zogenaamde
Anugeen Presenterende Ce en
(APc)
B ce en: dit zijn de cellen vên de
humora e iÍnmuniteit; zê rnaken

van 2010 kon herkennên.
De voorlopers van deze cellen
ontstaan in het beenmerg. De
B-cellen rijpen daar ult, de T cellen
verhulzen naar de ihymus en
rijpen daar uit. Eenmaa uitgerijpt

antilichamen, êiwitverbindingen
diê hee specifiek iegen
één antigeen gericht zljn en
die dus zeer speclfiek één
ziekteverwekker aênpakken.
Deze antilichamen worden in de
lichaamsv oeistoffen losgelaten

lichaam en zoeken ze een p ek ln
een ymfêkliêr. Daar wachtên ze op
wat gaai komen.

en komên daêrínêê ovêral in het

verspreiden ze zich door het

Ergens heb lk een B-en een
T

ce, rnaardle zitten nogvellg

in het ymfêsvstêeÍn, terwij het
virus in mijn luchtwegen aan het

huishouden is. Het vermeerdert
zlch in mijn cellen, die daêraan

letterlijk kapot gaan. Deze
schade b ijft niet onopgernerkt.
Fr kómen diverse.elên ván het
afweersysteem op af om in te
grijpen. Hier z jn ook macrofagen
bij. Deze ruirnen de celresten
op, maar ook virLrsdee ties die
tegenkomên- Deze worden
dooÍ de celopgegeten en met
vêÍteringsenzymen worden de
mo eculen ln brokjes geknipt en
ze

onschade ijk gemaakt.
De verdediging komt in actie
sommige macrofagen, de
dendritische cellen, nemen êen

paar happen en gaan vervolgens

op pad. Ze zetten de broksiukken
van het materiaal dat ze hebben
gevonden op hun buitenkant
ên nemen dat mee naar het
lymfesysteem. Ze ontwikkelen
zich ln zogenaaÍnde. Antigeen

Presenterende cellen (APC). Ze
gaan angs de B en T cellen, en
aten overaLzlen wêt ze hebben
gevonden. De meeste B en
T cellen zu en niet geinteressêêrd
zijn. Al vanaf de geboortê zlti:en
ze te wachten op hun eigen
antigeen.
Maar dan koÍnt een APC e-"n
T'heLpeÊcel (Th)tesen die al
vanaf de geboorte zlt te wachten
op die Mexicaanse griep. Deze Th
herkent het antigeen en wordi
hierdoor wakker. Hij gaat zich
delen en er ontstaan allemaal Thcellen die gericht zijn op hetzelfde
antigeen.
Samen met de APC's zorgen dê
Th cellen ervoor dat er meer
cellen worden geactiveerd:
Tc-cellen {cytotoxische T ce en,
de "killer"cellen), Ts cellen
(T suppressorcellen, deze ziln
nodig om aan het eind van de

infectie de imÍnuunreactie te
stoppen) en B cellen. Al deze
ceLLen die geactiveerd worden,
zijn gericht op dat ene antigeen.
Ze gaan zlch deien en zo ontstaan
er vele nieuwe cellen, ook
allenraa gerjcht op dat ene
antigeen.
De tegenaanval
Dan wordt de tegenaanval

ingezet. Geactjveerde B-ce len

Dê aanval

dan gebeuft het. Het is 2010,
de Mexicêanse griep breekt uit
en het virus bereikt mljn lichaam.
En
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vorrnen zlch om in plasrnacellên
en gaan grote hoeveelheden
antilichamen produceren, Deze

worden losgelaten en stromen
vie bloed en lymíe door het hele
lichaam. Ze komen dus vanzeLf
ook op de Plaats van de infectie
terecht. Daar binden ze met de
antigenen, dat wil zeggen met de
indrlngers, en zorgen eÍ oP diverse
maniêren voor dat deze worden
uitgeschakeld.
Tc-cellen, de T-killercellen, gaen
op pad Ên zwermen uit over hêt
lichaam. Ovêralwaar ze hun
antigêen tegenkomen gaan ze in
de aanvaI die cellen, bacteriën,
etc. worden aangepekt en kaPot
Semaakt
Ondertussen b ijven de d vers-"
T- en B-cellen zich delen
om het leger uit te breiden.
Daarbt woíden kleine variaties
aêngebracht, zodat ze steeds
beter de antigenen herkennen, zo
wordt de immuunreactie steeds
specifieker en effectieven
A s aL es goed gaat, wordt oP deze
manier de indringer comPleet
overwêldigd en uitBeschakeld.
De afwikkeling
Als de infectie bedwongen is,
nemen de T-supPressorcellen
de overhand. Ze zorgen dat
de B- en T-ce en stoppen rnet

hun immuuníeactie. Een deel
trekt zich terug en sterft al Een
ênder deeltrekt zlch teru8,
versprêidt zich over het lichaam
en komt in een soort standbY_
stand. Ze worden zogenaamde
De volgende keer als er een

infectie komt door d€zelfde
ziekteverwekker en een Antigeen
presenterende ce op pad Saat
zal hij snel zo'n memorycel
tegenkomen. Deze z.l dan
meteen weer acdef worden en
dit keêr komt de immuunreactie
vêelsneller op gan8. Hierdoor
wordt de indringer veel sneller
aangepakt en wordt de infectie
niet meer zo hevig. Vaak verloopt
het zelfs ongemerkt; nog
voordat het heftig genoeg ls om
op te merken, is de infêctie el
bedwongen.
Dit is ook d€ Íeden dat iemand
de typische kinderziektes íraa r
één keer krijgt. Dan worden er
memoíVcellen gevormd, zodat
bijeen volgende infectie het
ichaam meteen wêet wat er Ínoet
gebeuÍen. Hierdoor wordt iemand
meestal niet een tweede keer ziek
gemaakt door dezelfde indringer
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Zolang er mensen op deze aard€
rondlopen, ziin er al infecties.
SterkeÍ nog, ze waren er a rulm

voordat wijerwarên.
Eén van de infecties die

tot veel

slachtoffers heeft geleid ln het
verleden is de ziekte pokken.
De ziekte was erg besmettelijk
en 1/3 van de mensen die ziek
werd, overleed eraan. Van de

oveíevenden bleef 3/4 rhet
ernstige littekens zitten, veak
in het gezicht. Het is dus

ilet

verwonderlijk dat het een
gevreesde ziekte was. ln 1796
toonde dr Edward lenner aên
dat wanneer iernand opz€tte iik
besÍnet werd met hei veel mlnd€r
ernstige koepokkenvirus, men dan
geen echte Pokken mêer kÍeeg.
Het idee van vacclnatie raet een
geringe mate van de ziekmakênde
stofwès geboren, Dit was de
eerste vaccinatie en het wooÍd
komt ook van het Latilnse 'vacca',
dat 'koe' betekent.
Jenner had geen ideê waeÍom
het zo werktê. nmidde s
weten we meer: na een
confrontatie met het virus dat
de koepokken veroorzaakt, koínt
het afweeÍsysteem ln actre (z e
voorgaand€ artikel). Nadat de
infeche is bedwongen, blijven
er verspreid over het llchaêÍn
memorycel en êchter, d € b j een
volgende infectie er vooÍ zoÍgen
dat er direct een immuunreactiê
op gang koÍnt waardoor de
lnfectie wordt bedwongen. Hêt
koepokkenvirus lijkt zoveel oP
het echte pokkenviÍus, dat de
Ínemorycellen er eenzelfde
afwêerreactie op hebben

gevonden.
Vaccinatie tegenwoordig
Nu het mechanisme achter
vaccinatje b€kend is, kunnen er
24

zlek van wordt.

Hêt voordeel van vaccinatie is
delijk: de kans oÍn ziek te

worden van een infectie isvele
malen kleiner. Zeker bij ziektes
met ernstige consequenties, als
pokken en polio, is dai een grote
winst. líet een relatieÍ kleine
ingrêep, de vaccinêtie, wordt de
kans op overlijden of ernstige
invaliditeit Êên (heel) stuk kleiner
Maar een vaccihatie is niet
zonder ílsico. Allereerst kan het
llchêaín zo hêftlg reagêren op
het onschuldig bêdoelde vaccin,
dêt lemand ertoch ernstig ziek
van wordt ên zelfs er êan kan

oveÍlijden.
Ten tweede, een vaccin bevat

nooit alleen de stoffen waar het
afweersysteem oP reageert. Er
bliiven altiid stoffen achter díe
nodlg zlln voor de producÈe. Veel
grjepvaccins blJVoorbêe d worden
gekweekt in kippeneieren. Er zit
dan a njd een geringe hoeveelheid
kippeneiwit in het vaccin. ook
dit is lichaamsvreemd en hei
afweersysteem zal haer ook oP
rea8eren. En ook dit kan uit de
hand open. Dêarnêast zitten er
stoffen in als consêrveeÍmiddelen
íie wilt natuurlijk geen bedorven
vaccin), en stoffen die de
afweerreactie moeten versterken,
Ook zitt€n er stoffen in die zorg
dragen voor een snel vervoer
blnnen de bloedbaan van hei
ingespoten veccin. Al deze
extra ingrediénten kunnen voor
problemen zorgen.
Eên derde effect is dat de

irnmuniteit door een vactin
mindeÍ sterk ken zijn dan door
eên echte infectie. Gewoon,
omdat hetveccjn biologisch
niet actrefis (juist niet, want
dan word je elsnog ziek)of
omdat h€t verouderd i5. Een
goed voorbeeld daarvan is hêt

Dilemma's
Als consument is het makên
van een keuzê over we of niêt
vaccineren n et eenvoudig. Aan
de ene kant s het moe jk o'n de
nformatie op waarde te schatten:

de industrie

sa

trjd {te) positief

en als reactie daarop doen er (te)
negatieve verha en de ronde,
die ans n et altijd op feiten zijn

}"tr$hw
kinkhoêstvaccin dat nog niet
zo lêng geledef werd gebrulkt.
Ontwikkêld jn de jaren 60 van de

vorige eeuw was het gebaseerd
op de klnkhoestbêcterje dle toên
rond ging. Na ve elaren was de
bacterie v€randêrd, maar het
vaccin nog n et. Hierdoor gaf het
vee minder bescherming dan
gewenst.

Met de h uidlge
vacc naneprogramrna/s is er ook
een Sroot verschii in hoe het

afweersysieem ken nis maakt
met de z ekteverwekkers. A s het
natuur ijk saat, ko'nen ze één
voor één. Het afweersysteem
krljst d uidelijk te zien hoe de
ene ziekteverwekker er ult
zlet voor het een andere voor
zlln kiezên krijgt. Maar met dê
tegenwoordjCe cocktais kom€n er
in één keer ve e teee ljk bin nen.
Dit wordt door het afweersysteem
gezien als één infectre. Er ontstaai
één immuLrnrespons tegen de
gehele cocktail en het lichaam
s vervolsens eoed voorbere d
op een ge ijktijd ee nfectie mei
d fterle, tetanus, kinkho€st én

polio, bijvoorbeeld. N/laa r of
h erÍnee de bêschermlng tegen
een enkele nfêctie hiêrvan zo

optimaa

s, ls de vraag. Daarnaast
is een derse ljke cocktail natuur ijk

een behoor ijk grote be asting
voor het afweersysteem in één
keer, met alle mogelijke gevo gen
van dien,
Bij iêdêre mose ljkheid

tot

vacclnatie ls er de keuzeiwel of
niet vaccineren. om die keuze
te rnaken moetje een soede
kosten /batenanalyse maken.
Dê baten: bescherming tegen
een ziekte. Hoeveel dat oplevert
s afhankelijk van de ernst van
de ziekte, mêar ook van hoevee
dezê voorkomt. Hêt êbo ávlrLs

bijvoorbeeld geeft een zeer
ernstige ziekte. Meer dan dê helft
vên de geÏnfêcteerden over ijdt
er aan. MaaÍ aêngezjen de zlekie
in Nederland niêt voorkomt za er
hiêr niet één even gered worden
door vacc natie têgên dere ziekte.
En een vee voorkomende ziekte
als verkoudheid ver oopt niet zo
ernshg, dus brengt welnig schade
Dê kosten:Allêreerst is er

natuur jk het geld. Wêt Ie uitgeeft

aan vaccinaUe is nlet meer

bêschjkbaaÍ voor andere zorg. Hei
moet dus we wêt op everen.
Dan zijn er de risjco's. leder
vaccin heeft b jwerkingen, sorns
ernstige. Als een vaccln 10
evens kost, maar 1000levens
redt, is dat abso uut wlnst. Maêr
als één van d€ bijwerkingen
blijvende inva iditelt is, wordt de
vêÍgeljjk ng met over ljden door
ziekte al een stuk moellljker
Bij vaccinatie is veêl geld
Semoeld. Het gaar êltijd ovêr

groie aantallen, ên dus over
grote bedragÊn. En waêr veel
geld ie verdienen s, ls het
moe ijk om goede informatie op

tafelte krijgen. Zo js in Zweden

in 1979 hêt kin (hoestvaccln
uit hêt progranrmê gehaald,
omdat (achteraf) bleek dêt hêt
toenrna ige vaccin mêer schade
aanrichtte in de vorm van doden
en b jvende invê lditêit dan de
n Neder and is er nu een
vaccin tegen HPV het vlrus

dat baarmoederha skarkêr
kan veroorzaken. n de
publicitellscdmpagne wordt
geschermd nret cijfers a sof het
zekerheden zijn. [,r]aar het zljn
veÍmoedens. Het is nog nlet te
overz en of vaccinstiê tegen HPV
lnderdaad effectref ên zinvol is.
Dat moet nos blijken de komende

jaren.
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sebaseerd. Wat is er dan waar?
Wie het weet, mag hetzeggen.
DêaÍnaast hêbje als consument
soms ook geen keuze. Door het

rijksvaccinatieprosra'nma ko'nen

vee kinderziektes nauwelijks
meer voor Daardoor heeft een
kind niet rneer de
orn de zlekte door 'noselijkheld
te maken. Waar
er vroeger de keuze was tussen
bescherming door vacclnatie
of door het doormaken van de
ziekte, is er nu de keuze tLrssen
vaccinabe en geen bescherming.
Een voorbee d dê bof. A s
kinderzlekte is de bof een redelljk
onschuld ge zlekte. Pas in of na
de puberteit wordt het ernstie:
soed ziek zljn en daarbij kans
op inferti ltelt bij mannen en
spontane abortus bij zwangere
vrouwen. Mljn keuze zou z jn om
een klnd de kans te geven om de
bof als zlekte door te maken. Door
het vêccinatieprograrnrna heb l(
d e keuzê n et meer
Keuze

Eigenlilk zou edereen voor edere
vacclnatie een bewuste keuze
moeten klrnnen maken. Helaas
is dat onmoge ljk. Voor vee
vacclnaties tegen kinderzlektes is
er de keuze tussen vaccineren en
geen enke e beschermins, omdat
het doormaken van de ziekte niet
Voor andere vacclnêties is het
bijna onÍnoselijk om soêdÊ
lníormatie te krijeen: de

producent ls natuuÍ jk posjtiel

tegenstanders geven argumenten
die vaak nlet te contro eren z jn
en de overheid wil pos tief in de
pub iciteit komen. Tussen dÊze
krachten in moet ieder zijn of haar
keuze maken. Het wordt ons nlet

semakkelijk semaakt.

