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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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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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FIGUREN TEKST 3
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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16. In het bloed van een 20-jarige student worden antilichamen tegen het
epstein-barrvirus (EBV) bepaald. Hieruit blijkt dat de IgM’s tegen EBV niet
detecteerbaar zijn, maar dat de IgG’s tegen EBV sterk aanwezig zijn. Wat kan
men hieruit besluiten?
<A> De student maakt nu een EBV-infectie door.
<B> De student is nog nooit in aanraking gekomen met het EBV.
<C> De student heeft in het verleden een EBV-infectie doorgemaakt.
<D> De student heeft in het verleden een EBV-infectie doorgemaakt en heeft
nu een acute opflakkering.
17. Bij de geboorte heeft een kind
<A> enkel niet-specifieke immuniteit.
<B> enkel specifieke immuniteit.
<C> noch specifieke, noch niet-specifieke immuniteit.
<D> zowel specifieke als niet-specifieke immuniteit.

18. Welke van volgende combinaties van stoffen in het bloed past bij een
persoon die een acute infectie met hepatitis B doormaakt?
<A> HBsAg: negatief; totaal anti-HBc: positief; anti-HBs: positief
<B> HBsAg: negatief; totaal anti-HBc: negatief; 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

19. Welk van onderstaande vaccins kan nog muteren?
<A> geïnactiveerd vaccin
<B> toxioïd vaccin
<C> geconjugeerd vaccin
<D> verzwakt, levend vaccin
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20. Onderstaande figuur toont aan dat rond dag 72

<A> voor antigeen A een primaire immuunreactie is opgetreden en voor
antigeen B een secundaire.
<B> zowel voor antigeen A als B een primaire immuunreactie is opgetreden.
<C> voor antigeen A een secundaire immuunreactie is opgetreden en voor
antigeen B een primaire.
<D> zowel voor antigeen A als B een secundaire immuunreactie is
opgetreden.

21. Passieve immunisatie wil zeggen dat je
<A> gevaccineerd bent met een geïnactiveerd vaccin.
<B> immunoglobulines toegediend krijgt.
<C> niet gevaccineerd bent.
<D> profiteert van de goede vaccinatiestatus van anderen rond jou.
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22. Verworven of specifieke immuniteit speelt een rol
<A> bij therapeutische én preventieve kankervaccins.
<B> bij therapeutische maar niet bij preventieve kankervaccins.
<C> bij preventieve maar niet bij therapeutische kankervaccins.
<D> noch bij therapeutische, noch bij preventieve kankervaccins.
23. Een bepaald onderzoek wijst uit dat het basisreproductiecijfer voor mazelen
12 is en voor ebola 2. Datzelfde onderzoek schat de vaccineffectiviteit voor
mazelen en ebola beide op 95%. Welke uitspraak is CORRECT?
<A> Mazelen en ebola zijn even besmettelijk.
<B> Voor mazelen moet men een groter percentage van de bevolking
vaccineren dan voor ebola om groepsimmuniteit te bereiken.
<C> Ebola is besmettelijker dan mazelen.
<D> Voor ebola moet men een groter percentage van de bevolking vaccineren
dan voor mazelen om groepsimmuniteit te bereiken.

24. Een huisarts ontmoet een kind van 13 maanden oud. Aangezien het gezin de
afgelopen maanden geregeld in het buitenland was, is er onzekerheid of de
vaccinatiestatus van het kind in orde is. Voor pneumokokken toont het
vaccinatieboekje dat het kind enkel op 7 weken een vaccin heeft gehad.
Welk van onderstaande adviezen is het MEEST CORRECT wat betreft de
vaccinatie tegen pneumokokken?
<A> Het kind krijgt het best zo snel mogelijk een vaccin tegen
pneumokokken, gevolgd door een volgende dosis 8 weken later.
<B> Het kind krijgt het best zo snel mogelijk een vaccin tegen
pneumokokken, gevolgd door een volgende dosis 4 weken later en een
daaropvolgende dosis 8 weken later.
<C> Het kind krijgt het best zo snel mogelijk een vaccin tegen
pneumokokken.
<D> Het kind krijgt het best zo snel mogelijk een dubbele dosis van het
pneumokokkenvaccin.
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25. De antilichamen die een moeder aan haar ongeboren baby doorgeeft,
<A> blijven levenslang in het bloed aanwezig.
<B> blijven een paar maanden in het bloed aanwezig.
<C> verdwijnen direct na de geboorte uit het bloed van de baby.
<D> verdwijnen direct na de geboorte en verschijnen enkele maanden later
opnieuw.
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