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Figuur 1A: Immuunreactie na vaccinatie

Figuur 1B: Antilichamen in het bloed van een baby vóór en na de geboorte
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TEKST 1: Vaccinatie: geschiedenis en werking van het immuunsysteem
De Engelse arts Edward Jenner stelde op het einde van de 18e eeuw vast dat mensen die
koepokken (een virale infectie bij koeien die bij mensen slechts milde symptomen
veroorzaakt) hadden doorgemaakt, nadien nooit pokken kregen. Pokken of variola is een
zeer besmettelijke ziekte veroorzaakt door een virus waaraan over de eeuwen heen vele
mensen overleden zijn. In 1796 deed Jenner een experiment waarbij hij bij een 8-jarig
kind vocht inspoot afkomstig uit een zweertje van iemand met koepokken. Wanneer hij
het kind 6 weken later besmette met pokken, stelde hij vast dat het niet ziek werd. Dit
was de eerste vorm van vaccinatie. Artsen hadden op dat ogenblik nog geen idee welke
mechanismen van het immuunsysteem hieraan ten grondslag lagen.
Wanneer het lichaam in contact komt met bepaalde ziekteverwekkers zoals bacteriën en
virussen, treedt het immuunsysteem in werking. Er worden bij dieren twee soorten
immuniteit onderscheiden:

1) aangeboren immuniteit en 2) verworven immuniteit. De

aangeboren immuniteit is niet specifiek gericht tegen één ziekteverwekker en wordt
hoofdzakelijk gevormd door intacte huid en slijmvliezen, en fagocyten. Fagocyten zijn een
bepaald type immuuncellen die allerhande vreemde cellen of delen ervan opruimen door
middel van fagocytose (omsluiting). De verworven immuniteit vormt een doelgericht
antwoord op een specifieke ziekteverwekker en komt enkel voor bij gewervelde dieren. Bij
verworven immuniteit spelen immunoglobulines (Ig) of antilichamen een belangrijke rol.
Immunoglobulines zijn eiwitten die worden aangemaakt door bepaalde cellen van het
immuunsysteem: de B-lymfocyten of B-cellen. Er bestaan verschillende soorten
immunoglobulines: immunoglobuline M (IgM), G (IgG), A (IgA), E (IgE) en D (IgD). In het
kader van vaccinaties spelen vooral IgM’s en IgG’s een rol. IgM’s stijgen het snelst in het
bloed na contact met een ziekteverwekker en blijven een paar weken in het bloed; IgG’s
stijgen trager, maar blijven veel langer in het bloed aanwezig (zie figuur 1A). IgM’s zijn
relatief grote eiwitten, het is het eerste type Ig dat een baby zelf kan produceren. IgG’s
zijn veel kleiner in omvang, zij kunnen tijdens de zwangerschap doorheen de placenta. Op
deze manier zijn baby’s de eerste maanden na de geboorte beschermd tegen bepaalde
infecties (figuur 1B).
Immunoglobulines zijn gericht tegen een bepaald antigeen (Ag). Een antigeen is vaak een
deel van een bacterie of virus, maar het kan bijvoorbeeld ook een deel van een bloedcel
zijn dat niet overeenkomt met het eigen bloedtype. Doordat immunoglobulines zich aan
antigenen binden, kunnen deze laatste geneutraliseerd worden. Een ander type
lymfocyten, namelijk de T-lymfocyten of T-cellen, spelen ook een belangrijke rol bij de
verworven immuniteit. Na contact met bepaalde antigenen, produceren zij stoffen die de
B-cellen doen rijpen waarna deze antilichamen produceren. Een aantal B-cellen evolueren
tot geheugencellen die in het lichaam aanwezig blijven en snel kunnen vermenigvuldigen
in het geval het lichaam opnieuw geconfronteerd wordt met hetzelfde antigeen waartegen
deze B-cel gericht is. Zij maken dan opnieuw dezelfde IgG’s aan.
Bij de toediening van een vaccin zijn er meestal twee types van immuunreacties: de
primaire reactie en de secundaire reactie. Nadat het vaccin is toegediend, duurt het
meestal drie tot vier weken voordat de IgG’s in het bloed een piek bereiken. Dit is de
primaire reactie. Wanneer een tweede dosis wordt toegediend (boosterdosis), is de reactie
meestal sneller en krachtiger (secundaire reactie; zie figuur 1A). Naast het aanmaken van
antilichamen en het activeren van andere immuuncellen als reactie op bepaalde antigenen
(actieve immunisatie), bestaat ook een andere vorm van immunisatie: wanneer iemand
rechtstreeks immunoglobulines toegediend krijgt, spreekt men van passieve immunisatie.
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VRAGEN TEKST 1
1. Wat is juist?
<A> Zowel het doormaken van koepokken als het vaccinatie-experiment van
Edward Jenner zijn een vorm van passieve immunisatie.
<B> Het doormaken van koepokken is een vorm van actieve immunisatie,
maar het vaccinatie-experiment van Edward Jenner is dat niet.
<C> Het vaccinatie-experiment van Edward Jenner is een vorm van passieve
immunisatie, maar het doormaken van koepokken is dat niet.
<D> Zowel het doormaken van koepokken als het vaccinatie-experiment van
Edward Jenner zijn een vorm van actieve immunisatie.

2. Vaccinatie werkt in het lichaam vooral via de productie van
<A> IgA’s.
<B> geheugencellen.
<C> fagocyten.
<D> antigenen.

3. Wanneer een baby via de placenta antilichamen van de moeder in het bloed
krijgt, is dit een
<A> primaire immuunreactie.
<B> secundaire immuunreactie.
<C> vorm van actieve immunisatie.
<D> vorm van passieve immunisatie.
4. ‘Vaccineren’ betekent het toedienen van
<A> immunoglobulines.
<B> één of meerdere antigenen.
<C> geheugencellen.
<D> fagocyten.
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5. Welke stelling is juist? Ongewervelde dieren hebben

<A> zowel aangeboren als verworven immuniteit.
<B> aangeboren, maar geen verworven immuniteit.
<C> noch aangeboren noch verworven immuniteit.
<D> verworven, maar geen aangeboren immuniteit.
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Figuur 2A: Aanbevolen vaccinatieschema voor kinderen tot 14 jaar volgens Kind
en Gezin
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Figuur 2B: Enkele principes van inhaalvaccinaties
Regel 1: Het is beter iemand als niet gevaccineerd te beschouwen dan ten onrechte te
denken dat hij/zij wel gevaccineerd is.
Regel 2: Een onderbreking impliceert niet het herbeginnen van de hele reeks vaccins, noch
het toevoegen van bijkomende dosissen.
Regel 3: De kwaliteit van de verkregen immuniteit hangt af van de vereiste minimumleeftijd
bij een eerste dosis, van het minimuminterval tussen twee dosissen en van het ontvangen
aantal dosissen. Dosissen die te vroeg werden toegediend dienen opnieuw toegediend te
worden.

Figuur 2C: Proportie van de bevolking die gevaccineerd moet worden (Vc) om
tot groepsimmuniteit te komen

𝑉𝑐 =

1 − 1⁄𝑅0
𝐸

Waarbij R0 = basisreproductiegetal en E= vaccineffectiviteit (mate waarin het toedienen
van een vaccin een persoon ook werkelijk immuun maakt tegen de ziekte)
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TEKST 2: Soorten vaccins en epidemiologie
Er kunnen vier verschillende types vaccins onderscheiden worden. Een eerste groep zijn
de levende, verzwakte vaccins. Deze vaccins bevatten een sterk verzwakte versie van een
virus of bacterie die zich niet meer kan vermenigvuldigen in een menselijk lichaam en dus
geen ziekte kan veroorzaken. Het voordeel is dat één of twee kleine dosissen van het
vaccin volstaan; het nadeel is echter dat het virus of de bacterie in het vaccin nog kan
muteren na inspuiting in het lichaam, wat betekent dat het vaccin mogelijk niet meer
werkt of dat het net weer ziekteverwekkend wordt. Een levend, verzwakt vaccin is niet zo
efficiënt wanneer een baby nog moederlijke antilichamen in het bloed heeft. Een voorbeeld
van een levend, verzwakt vaccin is het ‘sabin’ poliovaccin. Een tweede groep vaccins zijn
de dode of geïnactiveerde vaccins: virussen of bacteriën worden geïnactiveerd door
verhitting of toevoeging van chemicaliën zoals formaldehyde, waarbij de structuur van de
moleculen op het oppervlak van het virus of de bacterie behouden blijft. Bij dergelijke
vaccins zijn vaak meerdere toedieningen nodig om effectief te zijn, maar ze hebben het
voordeel dat ze zelfs toegediend kunnen worden aan mensen met een verzwakt
immuunsysteem. Een voorbeeld hiervan is het ‘salk’ poliovaccin. Een derde type vaccins
zijn de toxioïde vaccins; dit type vaccin kan worden gemaakt wanneer het gaat om
bacteriën die ziekte veroorzaken door het uitscheiden van toxines, zoals bijvoorbeeld het
tetanustoxine. Het vaccin bevat dan het geïnactiveerde toxine. Ten slotte zijn er de subunit
en geconjugeerde vaccins: dit zijn respectievelijk vaccins die enkel fragmenten van een
virus of bacterie bevatten en vaccins die samengesteld worden uit verschillende deeltjes
van de celwand van bacteriën die gebonden worden aan een dragereiwit. Een voorbeeld
van een geconjugeerd vaccin is het pneumokokkenvaccin voor kinderen.
In figuur 2A is het basisvaccinatieschema voor kinderen in Vlaanderen weergegeven. Het
volgen van dit vaccinatieschema wordt heel sterk aanbevolen door de overheid, maar
enkel het poliovaccin is wettelijk verplicht. Zuigelingen en mensen met een verzwakt
immuunsysteem zijn vaak onvoldoende beschermd tegen sommige aandoeningen. In dat
geval kan men gebruik maken van het principe van groepsimmuniteit. Vaccinatie werkt
immers ook op groepsniveau. Wanneer iedereen rondom de kwetsbare persoon
gevaccineerd is, is deze persoon ook beschermd, gewoonweg omdat het erg
onwaarschijnlijk is dat hij of zij met de ziekte in contact zal komen. Kinderen of
volwassenen die niet in orde zijn met hun vaccinatieschema, kunnen inhaalvaccins krijgen.
Dit gebeurt volgens een aantal basisprincipes (zie figuur 2B).
Om te berekenen welke proportie van de populatie gevaccineerd moet worden om
groepsimmuniteit te verkrijgen voor een bepaalde infectieziekte, baseert men zich op het
basisreproductiegetal (R0) van deze ziekte. Dit getal is het gemiddeld aantal nieuwe
besmettingen veroorzaakt door een eerste geval van de ziekte in een bevolking zonder
voorafgaande immuniteit en zonder voorzorgsmaatregelen toe te passen. De grootte van
dit getal hangt onder meer af van de duur van de besmettelijke periode, van de kans om
iemand te besmetten tijdens één contact en van het aantal onbesmette personen die per
tijdseenheid in contact komen met de eerst besmette persoon. Als R0<1, dan zal de infectie
verdwijnen uit de populatie; als R0>1, dan kan ze uitgroeien tot een epidemie. Via de
formule weergegeven in figuur 2C, kan men een schatting maken van de proportie van de
populatie die gevaccineerd moet worden (Vc) om groepsimmuniteit te verkrijgen.
Aangezien vaccins zelden 100% effectief zijn en dus soms niet tot immuniteit leiden, speelt
ook vaccineffectiviteit (E) een rol.
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VRAGEN TEKST 2
6. Wanneer de vaccinatiegraad voor een bepaalde ziekte in een populatie daalt,
<A> zal de groepsimmuniteit stijgen.
<B> zal de vaccineffectiviteit dalen.
<C> zullen gezonde personen minder kans hebben om de ziekte door te
maken.
<D> zullen verzwakte personen meer kans hebben om de ziekte door te
maken.

7. Het vaccin dat Jenner toediende (tegen pokken) leek het meest op een
<A> verzwakt, levend vaccin.
<B> dood of geïnactiveerd vaccin.
<C> geconjugeerd of subunit vaccin.
<D> toxioïd vaccin.

8. Welk vaccin tegen volgende ziekteverwekkers is meest waarschijnlijk een
verzwakt, levend vaccin?
<A> hepatitis B virus
<B> mazelen virus
<C> pneumokokken
<D> Hemophilus influenzae type b

9. Welke stelling in verband met R0 is correct?
<A> Hoe kleiner R0, des te moeilijker zal de infectie onder controle te krijgen
zijn.
<B> R0 hangt af van de vaccineffectiviteit.
<C> R0 is een maat voor de graad van besmettelijkheid van een infectie.
<D> R0 wordt groter als men ontsmettingsstrategieën toepast.
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10. In een gesloten gemeenschap zijn de afgelopen jaren enkele gevallen van
virusziekte Y opgedoken. Een gezondheidswerker wil deze gemeenschap
mobiliseren om zich te laten vaccineren om zo te vermijden dat het tot een
epidemie zou komen. Hij weet dat het vaccin tegen ziekte Y een effectiviteit
heeft van 90% en dat het basisreproductiecijfer van ziekte Y 5 is. Hoeveel
procent van de bevolking moet minimaal een vaccin tegen ziekte Y krijgen?
<A> 72%
<B> 80%
<C> 88%
<D> 94%
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Figuur 3A: Het hepatitis B-virus

Figuur 3B: De concentratie hepatitis B antigenen en antilichamen in het bloed
in functie van de tijd

Legende:
HBsAg: hepatitis B-surface antigeen
HBeAg: HBe-antigeen
anti-HBs: antistoffen tegen HBsAg
anti-HBe: antistoffen tegen HBe-antigeen
IgM-anti-HBc: IgM immunoglobulines tegen HBcAg
totaal anti-HBc: totaal antistoffen tegen HBcAg
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TEKST 3: Hepatitis B en kankervaccins
Het hepatitis B-virus (HBV) bestaat uit een enveloppe met het hepatitis B-surface antigeen
(HBsAg) en een kern met het hepatitis B-core antigeen (HBcAg) en het HBe-antigeen
(HBeAg) (zie figuur 3A). HBV wordt overgedragen via bloed en seksueel contact en
veroorzaakt een leverontsteking (=hepatitis). De tijd tussen besmetting en het krijgen
van symptomen is meestal 4 weken tot 6 maanden. Bij 90% van de volwassenen en 60%
van de kinderen verloopt een acute infectie echter zonder symptomen. Tussen mensen
die besmet raakten zijn er grote verschillen in virusconcentratie in het bloed en daarmee
in de mate van besmettelijkheid. Vooral de concentratie HBeAg in het bloed is een indicatie
van de graad van besmettelijkheid. HBcAg is niet opspoorbaar in het bloed. Tegen de
verschillende HBV-antigenen kan het lichaam antilichamen ontwikkelen. Die verschijnen
niet allemaal gelijktijdig (zie figuur 3A en 3B). Indien na een infectie een HBsAg
seroconversie optreedt (d.w.z. als anti-HBs verschijnt in het bloed en HBsAg verdwijnt uit
het bloed), is er sprake van levenslange immuniteit. Men spreekt van chronische hepatitis
B indien HBsAg langer dan 6 maanden in het bloed aantoonbaar blijft. Het risico op een
chronische infectie varieert van 90% bij pasgeborenen, tot 25-30% bij kinderen jonger
dan 5 jaar en <5% bij volwassenen. Bij 15-25% van de patiënten met chronische hepatitis
B ontstaat uiteindelijk levercirrose en/of leverkanker na 5 tot 25 jaar. Er zijn efficiënte en
betrouwbare vaccins beschikbaar tegen HBV. Na een geslaagde vaccinatie zijn enkel antiHBs antilichamen aantoonbaar, terwijl bij een natuurlijke immuniteit (d.w.z. door het
doormaken van de ziekte) antilichamen tegen de drie antigenen aantoonbaar zijn.
Doordat het hepatitis B-vaccin beschermt tegen een virus dat op termijn kanker kan
veroorzaken, is het hepatitis B-vaccin ook te beschouwen als een soort vaccin tegen
kanker. De meeste kankers ontstaan echter niet door toedoen van een virus.
Wetenschappers staan voor de uitdaging om het model van immuunrespons tegen een
virale infectie te gebruiken om vaccins te ontwikkelen voor kankers die niet veroorzaakt
worden door virussen. Vele kankercellen produceren namelijk ook antigenen waardoor ze
door het immuunsysteem opgeruimd kunnen worden. Naast preventieve kankervaccins
(het voorkomen van kanker door het voorkomen van een bepaalde infectie), werkt men
ook aan therapeutische kankervaccins. Er zijn twee grote types therapeutische vaccins:
autologe en allogene vaccins. Autologe vaccins zijn gepersonaliseerde vaccins die gemaakt
worden van de eigen cellen van een individu (kankercellen of cellen van het
immuunsysteem). Bij een autoloog kankercelvaccin, neemt men cellen van een tumor weg
die men vervolgens buiten het lichaam aanpast zodat ze een sterk doelwit vormen voor
het immuunsysteem. Deze cellen worden nadien opnieuw ingespoten, waarna ze een
reactie van het immuunsysteem uitlokken, waardoor ze samen met de andere
kankercellen in het lichaam uitgeschakeld worden. In een ideale situatie ontstaan
geheugencellen die kunnen reageren wanneer de kankercellen opnieuw de kop zouden
opsteken. Bij een autoloog immuuncelvaccin neemt men een bepaald type immuuncellen
bij een patiënt af en laat men deze cellen buiten het lichaam reageren met een
kankerantigeen in combinatie met een immuuncelstimulator, waarna men de behandelde
immuuncellen terug in het lichaam brengt. De behandelde immuuncellen vormen een
signaal voor andere immuuncellen om de kankercellen aan te vallen. Op dit ogenblik is
een dergelijk autoloog immuuncelvaccin tegen prostaatkanker op de markt. Allogene
kankervaccins zijn gemaakt van niet-lichaamseigen kankercellen die in een laboratorium
gekweekt worden. Allogene kankervaccins zijn veelbelovend omdat ze goedkoper kunnen
worden geproduceerd dan autologe kankervaccins. Op dit ogenblik is echter nog geen
enkel allogeen vaccin voldoende effectief bevonden om het op de markt te brengen.
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VRAGEN TEKST 3
11. Welke stelling is FOUT?
<A> Tegen bepaalde kankercellen kan het lichaam immunoglobulines
ontwikkelen.
<B> Tegen bepaalde kankercellen kan het lichaam antigenen ontwikkelen.
<C> Tegen bepaalde kankers kan men zich laten behandelen met een vaccin.
<D> Bepaalde kankers ontstaan door een virus.

12. Welke stelling is correct?
Allogene kankervaccins zijn
<A> gericht tegen virussen die kanker kunnen veroorzaken.
<B> duurder dan autologe kankervaccins.
<C> preventieve vaccins.
<D> gemaakt van lichaamsvreemde cellen.

13. Welke combinatie van stoffen in het bloed wijst op het feit dat een persoon
genezen is van een hepatitis B-infectie die hij enkele jaren tevoren heeft
doorgemaakt?
<A> HBsAg: negatief; totaal anti-HBc: negatief; anti-HBs: positief
<B> HBsAg: negatief; totaal anti-HBc: positief; anti-HBs: positief
<C> HBsAg: positief; totaal anti-HBc: positief; IgM anti-HBc: negatief; antiHBs: negatief
<D> HBsAg: positief; totaal anti-HBc: positief; IgM anti-HBc: positief; antiHBs: negatief
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14. Bij een infectie met hepatitis B is er bij kinderen in vergelijking met
volwassenen
<A> een grotere kans dat zowel de infectie symptomen geeft als dat ze
chronisch wordt.
<B> een grotere kans dat de infectie symptomen geeft maar een kleinere
kans dat ze chronisch wordt.
<C> een kleinere kans dat de infectie symptomen geeft maar een grotere
kans dat ze chronisch wordt.
<D> een kleinere kans dat zowel de infectie symptomen geeft als dat ze
chronisch wordt.

15. Wat doet men het best wanneer men snel wil weten of een moeder met
acute hepatitis B een gevaar vormt voor haar kind?
<A> HBeAg bepalen
<B> HBcAg bepalen
<C> anti-HBs bepalen
<D> anti-HBc bepalen
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