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WER!}{T EEN\ 
VACCIN?' \ 
Een beschrijving van 
7 verschillende 
soorten 

Je kunt deze dagen geen krant of website openen of het gaat over 
vaccinatie. Medicijnfabrikanten en laboratoria werken er keihard 
aan om zo snel mogelijk een werkend vaccin tegen COVID-19 te 
krijgen. Of je nu zelf gevaccineerd zou willen worden of niet: belangrijk 
is de vraag of je weet hoe een vaccin werkt. Welke soorten zijn er? 
En wat immuniteit is eigenlijk? 

. "'-. Gezonde cel / 
V1rus -..". / 

Geïnfecteerde 
cel 

Zodra je met een virus besmet raakt, identi

ficeert je lichaam- tenminste, als je gezond 

bent - de antigenen ervan. Antigenen zijn de 

kenmerkende uitsteeksels aan de buiten

kant van het virus. Je lichaam gaat daar, ter 

bescherming, antilichamen voor aanmaken. 

BARRIÈRES 
De antilichamen aanmakendeB-cellen (zie 

figuur onder) zijn echter niet de enige barriè

re waar een virus doorheen moet om je ziek 

te kunnen maken. Er zijn er zeker nog vier. 

) De epitheliale barrière, die bestaat uit de 

bescherming die huid, slijmvliezen en 

longen bieden. 
) De Natura I Killer T-cellenbarrière (NKT). 

Deze cellen worden ondersteund door 

interferonen; dat zijn natuurlijke eiwitten 

die door geïnfecteerde cellen worden 

afgescheiden. Samen zorgen ze voor een 

sterke, effectieve afweerreactie waarbij 

geïnfecteerde cellen worden 'gelabeld ' 

B-cel 

Cytokinen 
(door T-cellen 
aangemaakt) \ Act ivering van 

de B-cel 

) Het complementsysteem, bestaande 

uit eiwitten die - als in een kettingre

actie - immuuncellen activeren zodra 

er een ziekteverwekker binnendringt. 

Het complementsysteem activeert ook 

vreetcellen (fagocyten) . Dat zijn cellen 

die ziektekiemen en dode of sterven

de cellen opslokken en verteren . Ze 

haken zich vast aan delen van binnen

dringende ziektekiemen . 

) Temperatuurverhoging of koorts, door

dat cellen cytokinen (IL-1) uitscheiden. 

Dit remt de virusvermenigvuldiging. 

Al deze systemen werken samen om ziekte

verwekkers te kunnen stoppen. 

VACCINATIESYMPTOMEN 
Met een vaccin proberen ontwikkelaars een 

natuurlijke immuunreactie actief uit te lok

ken, maar dan zonder dat je aan het echte, 

potentieel gevaarlijke virus wordt blootge

steld . Na een vaccinatie kan koorts optre

den. Koorts is, zoals hierboven beschreven, 

de natuurlijke reactie op een virus; en dus 

ook op een afgezwakt virus of een virus

deeltje in een vaccin. Je lichaam is dan druk 

bezig met de aanval hierop. Dit moet leiden 

tot het opbouwen van immuniteit. 

Na een vaccinatie duurt het meestal enkele 

weken voordat het lichaam voldoende 

verdedigende witte bloedcellen (T- en 

B-cellen) heeft aangemaakt tegen het 

virus waarvoor de inenting is bedoeld. 

Dat betekent dat je de ziekte alsnog kunt 

krijgen wanneer je vlak voor (of net na) de 

vaccinatie met het virus zou zijn besmet. 

Dan heeft je lichaam nog niet genoeg tijd 

gehad om bescherming op te bouwen. 
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Een vaccin kan, net als medicijnen, bijwer

kingen geven. Daarom eisen verschillende 

contro lerende instanties zoals de Wereld 

gezondheidsorganisatie, maar ook meer 

regionale toelatingsorganisaties als het 

Europees Geneesmiddelen Agentschap 

(EMA), uitgebreide rapportage na elke testfa

se. Er zijn vaak tientallen 'kandidaatvaccins ', 

die allemaal net een beetje anders zijn . Het 

merendeel valt in de test fase af. Hierdoor kan 

de ontwikkeling van een vaccin vele jaren 

duren; doorgaans 5 tot 10 jaar. 

In de loop va n de tijd zijn er verschillende 

soorten vaccins ontwikkeld. Je kunt daarin 

zeven soorten onderscheiden (de zevende 

is geen klass iek vacc in en wo rdt daarom 

apart beschreven in het kader): 

I. ~e,rzlilalfe, VOJ,CiV\S 
Deze vaccins bestrijden virussen en bacteriën 

en bevatten een verzwakte versie van een vi

rus of bacterie, zodatdie geen ernstige ziekte 

veroorzaakt bij mensen met een gezond im

muunsysteem. Omdat vaccins met verzwakte 

ziekmakers het dichtst in de buurt komen va n 

een natuurlijke infectie, functioneren ze als 

'goede leraren' zodat het immuunsysteem 

steeds slimmer wordt in het onderscheppen 

en afweren van virussen en bacteriën. 

Voorbeelden van deze vaccins zijn het bof-, 

mazelen- en rubellavaccin (BMR) en het 

waterpokkenvaccin. Personen met een niet 

optimaa l functionerend immuunsysteem, 

zoals patiënten die een chemotherapie on

dergaan, mogen deze vaccins niet krijgen. 

Dat is te gevaarlijk. 

Z. ~e,ïV\a.Ctivttr~e, va.CCiV\S 
Deze vaccins brengen een immuunreactie 

op gang tegen virussen en bacteriën. 

Ze zijn gemaakt door het erfelijk materiaa l 

van het virus te inactiveren. Het poliovac

cin is hier een voorbeeld van. Vaak zijn er 

van deze vaccins meerdere doses nodig om 

immunite it op te bouwen en te behouden. 

3. lo~oï~va.cciV\S 
Deze vaccins voorkomen ziektes die veroor

zaakt worden door bacteriën die gifstoffen in 

het lichaam produceren. Bij de vaccinproduc

tie worden de bacteriën gekweekt zodat ze 

gif gaan maken. Dit gif wordt door chemische 

behandeling onschadelijk gemaakt. Het heet 

dan toxoïd . Hier word je niet ziek van, maar 

het zorgt wel voor een goede afweerreactie. 

Het DTP-vaccin is hiervan een voorbeeld . Het 

bevat difterie- en tetanustoxoïden. 

~. Su\?ttvme,i~va.WV\S 
Deze vaccins bevatten slechts delen (sub

eenheden) va n het virus of de bacterie. Ze 

bevatten alleen de essentiële antigenen. 

Vaak gaat het uitsluitend om de eiwitten 

die dan van het oppervlak van de ziekte

kiem worden gehaald en niet het erfelijk 

materiaal. Hierdoor komen bijwerkingen 

minder vaak voor dan bij andere vaccins. De 

kinkhoestcomponent van het DKTP-vaccin is 

hier een voorbeeld van. 

5. Co~u~a.a.tva.cciV\S 
Deze vaccms bestrijden een heel specifiek 

type bacteriën waarvan de antigenen een 

buitenlaag hebben van koolhydraten (poly

sachariden). Deze buitenlaag 'verstopt' het 

antigeen, waardoor het voor het onontwik

kelde immuunsysteem van een jong kind 

moeilij k is om de bacterie te herkennen 

en erop te reageren . Conjugaatvaccins zijn 

effectief tegen dit soort bacteriën , omdat ze 

de polysachariden verbinden met antigenen 

waar het immuunsysteem juist heel goed op 

reageert. Deze koppeling leert het immuun

systeem op de buitenlaag te reageren en 

een immuunrespons te ontwikkelen. Een 

voorbeeld hiervan is het Hib-vaccin, dat 

bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking 

kan voorkomen. 

HOE MAAK JE EEN VACCIN? 
Het vaccin voor COVID-19 kan op allerlei 
man ie ren worden gemaakt, zoa ls deze: Vacci ntypen: 

lsoleer het gen dat het spike-eiwit beschrijft en.. . .. voor een recombinant 
vector vaccin zet je het in 
een DNA-virusachtige 
zodat deze ook spike
eiwitten zal aanmaken. 

... voor een subeenheid
vaccin gebruik je het om 
een grote hoeveelheid 
spike-eiwitten te 
fabriceren. 

... voor een mRNA-vaccin 
zetje het in een RNA
virusachtige dat heel 
veel kopieën van het 
vspike-eiwitgen maakt. 

~. Recow.~iV\a.V\t vectorva.cciV\ 
Een dragervi rus (vaak een verkoudheidsvi

rus) wordt met behulp va n DNA-technieken 

zo aangepast dat het zich niet meer kan 

vermenigvuld igen. Dit dragervi rus bevat de 

erfelijke inform atie voor een eiwit va n het 

virus waa rtegen j e wo rd t ingeënt. Zodra het 

dragervirus je ce l binnen dri ngt , wordt de 

geneti sche informatie van dat andere virus 

afgelezen en worden die eiwitten gemaakt. 

Daar reageert het immuunsysteem op. 

INTERN GEHEUGEN 
Een vaccin zorgt ervoor dat je lichaam cellen 

produceert die de moleculaire eigenschap

pen van het virus 'onthouden ' om daarvoor 

een perfect passend anti lichaam te kunnen 

maken. Daardoor ben je een volgende keer 

snel ler beschermd als je weer met hetzelfde 

virus in aanraking komt. Neemt zo'n cel een 

virus waar, dan begint die direct met de 

aanmaak van de juiste antistoffen. 

Je lichaam is op deze manier voorzien 

van een heel uitgebreid, geavanceerd en 

groeiend afweersysteem. En dat is nodig 

ook! De hele dag adem je virussen in. 

Je wilt niet weten wat er allemaal aan 

ziekteverwekkers op je afkomt. Zonder d it 

geschonken afweersysteem kun je in deze 

vijandige wereld niet overleven. 
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Dit laat het volgende aan het immuunsysteem zien: 

Cellen die door het 
vaccin geinfecteerd zijn 
produceren het spike-
eiwit alsof ze geïnfecteerd 
zijn door het COVI0-19-virus. 

' I Antilichaam 
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Veel rond zwevende 
kopieën van het 
spike-eiwit. 
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Cellen die het, voor het 
spike-eiwit coderende gen, 
opgenomen hebben, 
produceren dit spike-eiwit 
en lijken zo gefnfecteerd 
te zijn. 
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WAT ZIJN HET EN WAT DOEN ZE? 

Een vaccintype dat volgens een totaal ander principe werkt dan de 

zes in het hoofdartikel beschreven soorten, is SAM. Dat staat voor 

'Self-Amplifying mRNA' en is een nieuw, zichzelf versterkend vaccin, 

gebaseerd op RNA (ribonucleïnezuur). RNA is een molecuul dat door 

cellen als tussenstap wordt gebruikt om op basis van DNA-sequenties 

eiwitten te maken. Het is dit soort mRNA-vaccins waarvan rond 

COVID-19 veel wordt verwacht. Hoe werken ze? 

MRNA-vaccins zijn gebaseerd op 

leeggemaakte virussen. Vaak zijn dit 

voor de mens ongevaarlijke virussen, 

zoals alfa- of adenovirussen. Men 

verwijdert de virulente genen, maar 

laat de sequenties zitten die een 

gen kunnen aansturen. In die 'lege' 

virussen plaatst men dan het gen dat 

verantwoordelijk is voor de aanmaak 

van een bepaald eiwit (in het geval 

van het COVID-19-virus is dat het 

zogenaamde spike-eiwit). Na inspuiting 

wordt dit gen door lichaamscellen, 

zoals spiercellen of witte bloedcellen, 

opgenomen. Die cellen gaan vervolgens 

de spike-eiwitten aanmaken die je 

normaal gesproken op de buitenkant 

van het coronavirus aantreft. Deze 

eiwitten worden dan door het lichaam 

herkend als vreemde indringers. Het 

gevolg is een immuunreactie. 

MOGELIJK GEVAAR 
Er schuilt een mogelijk gevaar in dit 

vaccintype. Omdat er ook een repti

casegen aan werd toegevoegd, wordt 

er- zodra het vaccin in de cel is opgeno

men- heel veel van het spike-RNA 

aangemaakt. 

Hoe mRNA-vaccins werken 
Messenger-RN A-vaccins dragen de genetische instructies waarmee de ontvangende cel 
eiwitten kan maken die het immuunsysteem op scherp zetten. 

Coronavirus 

4. Viraal eiwit: Zit op het celoppervlak 
en stimuleert het immuunsysteem tot het 
aanmaken van antilichamen. 

Bronnen: Pfizer, Moderna, Bloomberg, Reuters 

1. RNA-vaccin: Messenger-RNA (mRNA) wordt 
gemaakt van DNA temp late: die bevat de sequen
tie met de code van het spike-eiwit van het vi rus. 
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Je wilt immers veel eiwitten aan

maken om een goede immuunrespons te 

hebben . Daarvoor heb je ook veel RNA 
nodig, dat in viraal eiwit kan worden 

vertaald . Maar het probleem is dat RNA 
in DNA kan worden omgezet door het 

enzym reverse-transcriptase (RT). Daarna 

kan dit door het zogenaamde integra

se-enzym (INT) worden geïntegreerd. Het 

RNA-vaccin kan dus als DNA in je genoom 

worden teruggezet. 

Veel wetenschappers gaan ervan uit dat 

deze RT- en INT-genen alleen in viru ssen 

voorkomen . Dat is niet zo. Er komen 

tienduizenden genen in het genoom voor 

die voor deze enzymen coderen. Dat 

betekent dat er een reële kan s bestaat 

dat veel RNA gaat integreren in bijvoor

beeld celcyclusgenen of in genen die de 

stofwisseling aansturen. Het resultaat? 

Een verhoogde kans op kanker en stof

wisselingsafwijkingen. 

Daar is nog niet op getest. Je zou dat 

kunnen doen in een dieren model, door 

muizen te vaccineren bijvoorbeeld , 

maar dat betekent dat je daarna het 

hele genoom van die muizen moet gaan 

analyseren (sequencen). Alle cellen van 

die muis zouden dan gescreend moeten 

worden . Een steekproef werkt niet. 

Maar zelfs met zulke onderzoeken heb je 

nog geen volledige zekerheid dat na een 
groot aantal jaren er geen problemen 

kunnen optreden. Muizen worden niet 

ouder dan twee jaa r. Daar kun je geen 

langetermijneffecten op bestuderen . 

De auteur van deze tekst is moleculair 
bioloog en deed 25 jaar onderzoek 
naar de genetische aspecten van wat 
virussen met lichaamscellen doen. 

DE VOOR- EN NADELEN 
VAN DE NIEUWE 
mRNA-TECHNOLOGIE 
Een aantal farmaceuten zet in op nieuwe mRNA-vaccins, 

terwijl andere beproefdere methodes willen gebruiken. 

De invoering van zo'n nieuwe technologie gaat altijd 

gepaard met compromissen . Bij de invoering van nieuwe 

vaccins is dat niet anders. Om hierin je standpunt te kunnen 

bepalen, worden de voor- en nadelen van de nieuwe 

mRNA-vaccins op een rij gezet: 

PRO 
) Adjuvanten zijn stoffen die ontworpen zijn om het 

immuunsysteem te stimuleren. Dankzij mRNA-technologie 
kan het gebruik van adjuvanten tot een minimum worden 

beperkt (hoewel ze er nog steeds in zitten ). In wezen maakt 
een adjuvant het immuunsysteem wakker zodat het op zoek 

gaat naar lichaamsvreemde antigenen . Momenteel zijn 

aluminiumzouten een vee lgekozen hulpstof in vaccins. Een 

ander veelvoorkomende adjuvant is squaleen , dat uit de lever 

van bepaalde haaien wordt verkregen. Voor RNA-vaccins zijn 

wellicht helemaal geen adjuvanten meer nodig. In die zin is 

het een 'schonere' techniek. 
) In aansluiting hierop: de noodzaak van conserverings

middelen, zoals kwik, vervalt. Omdat RNA zo kwetsbaar is 
(het breekt honderd keer sneller af in water dan DNA), moet 

het sowieso bij zeer lage temperaturen worden opgeslagen. De 

toevoeging van extra conserveringsmiddelen is hierdoor niet 

meer nodig. 
) Wetenschappers kunnen nu in een paar dagen een kandidaat

vaccin verkrijgen. Het grootste deel van de tijd zit niet meer 

in de ontwikkeling ervan, maar in de testfase. Dat is een 

vooruitgang, die positieve economische gevolgen zal gaan 

hebben. 

CONTRA 
) Je weet niet of er op de lange termijn problemen zullen 

zijn met deze vaccins. Er zijn veel voorbeelden van genees

middelen die elke testfase doorstonden, maar die pas na 
gebruiksgoedkeuring vreselijke neveneffecten lieten zien. 

Dat kun je overigens zeggen van elk nieuw product dat op de 

markt verschijnt, op elk gebied in de samenleving. Maar er is 

natuurlijk een verschil tussen een broodrooster en een vaccin. 

Daarom geven bedrijven die vaccins maken zo veel miljoenen 

euro's uit aan veiligheidstests. 
) Alleen Modernaheeft voor testdoeleinden de HEK 293-cellijn 

ingezet, die is afgeleid van een abortus in 1973 (inmiddels is 

duidelijk dat ook Astraleneea's vaccin is getest op weefsel van 

een geaborteerde baby, -red). Je kunt niet garanderen dat op 

kweek gezette foetale cellen niet ergens in de aanvoerketen 

zijn gebruikt, of dat ze op een andere manier bij een 

belangrijke stap in de ontw ikke ling van het vaccin zijn 

ingezet. Wel kun je er zeker van zijn dat er geen 

'babylichaamsdelen' in het vaccin zitten . 

) Door de extreem lage bewaartemperatuur van het 
vaccin zal het op veel plaatsen ter wereld moeilijk zijn te 

verspreiden. Het Moderna-vaccin is echter (naar verluidt) 

stabiel bij normale vriezertemperaturen en kan een maand 

goed blijven in de koelkast. 
) Er is geen manier om te weten te komen of de vaccins 

tijdens het bewaar- en verveersproces niet zijn afgebroken 

of ontbonden. Omdat ze zo instabiel zijn - RNA is een 

gevoelig molecuul- is dat een serieus prob leem, want dan 

werken ze niet of onvoldoende. 
) Het vaccin za l bij sommigen een lichte koorts, rillingen 

en een huiduitslag rond de injectieplek veroorzaken. 

Het is mogelijk dat iemand zich na de injectie een 

dag of twee slecht voelt. Dat wijst op een krachtige 

immuunreactie. Het lichaam zet dan alle middelen in om 

een waargenomen indringer aan te vallen. De symptomen 

zijn echter niet van COVID-19 zelf, want door immunisatie 

kun je de ziekte niet krijgen. Er is namelijk geen compleet 

virus in het vaccin aanwezig. 

Dit zijn enkele vertaalde passages uit een recent artikel van 
CM/ over mRNA-vaccins. Het complete artikel vind je hier: 
https:jjcreation.comjrna-vaccines 


