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Deltavariant werkt als een derde prik
Belgische infectioloog wijst op
versterking van immuniteit bij
gevaccineerden
Richard de Boer

Leeuwarden | Dat de deltavariant
van het coronavirus nu rondgaat, is
eigenlijk een groot voordeel voor gevaccineerden. Dat stelt infectioloog
en hoogleraar immuunpathologie Jeroen Van der Hilst van de Universiteit
van Hasselt in België. „Mensen die gevaccineerd zijn en in contact komen
met de deltavariant worden meestal
niet ziek, of hebben alleen milde
klachten. Maar ze krijgen daarmee
wel een geweldige versterking van
hun immuniteit.”
Volgens Van der Hilst werkt de
deltavariant als een ‘boostershot’, oftewel een derde prik. Dat merkt hij
onder meer bij het personeel van de
twee Belgische ziekenhuizen waar
hij als infectioloog werkt. „Bij personeel dat in contact is geweest met besmette patiënten geven PCR-tests
meestal een negatief resultaat, maar

hun afweerstoffen blijken wel enorm
omhoog te gaan.”
Veel coronamaatregelen, zoals die
bijvoorbeeld op basisscholen gelden,
hebben als doel te voorkomen dat besmettingen overslaan van jongeren
op ouderen. Maar dat beleid is nog gebaseerd op een vorige fase van de
pandemie, stelt Van der Hilst. „We
hebben de afgelopen weken met de
versoepelingen in Nederland een
soort experiment gezien waarin jongeren massaal zijn besmet in het uitgaansleven, en je ziet dat daar heel
weinig van doorgegeven wordt aan
oudere leeftijdsgroepen.”
Immuniteit
Terwijl overal in Nederland de deltavariant de kop opsteekt, zijn er op
Urk amper positieve gevallen getest.
Dat komt volgens Van der Hilst omdat een groot deel van de Urker jongeren al eerder met corona geïnfecteerd is geweest en natuurlijke immuniteit heeft opgebouwd.
Onderzoek van bloedbank Sanquin op Urk wees in april uit dat 38
procent van de donors immuniteit
had opgebouwd na een corona-infec-

tie. Dat percentage was destijds bijna
twee keer zo hoog als het landelijke
gemiddelde.
Platte curve op Urk
Van der Hilst ziet de nagenoeg platte
besmettingscurve die Urk momenteel heeft als voorbode voor de rest
van Nederland. „Als het virus nu
rondgaat bij jongeren hebben we
waarschijnlijk een rustig najaar. Uiteindelijk zal de immuniteit naar de
100 procent gaan. Wie zich niet laat

vaccineren, zal vroeger of later een
keer een natuurlijke infectie krijgen.”
Het RIVM adviseert aan mensen
die corona hebben doorgemaakt om
voor een betere bescherming tenminste nog één Pfizer-prik te halen.
Maar natuurlijke infectie beschermt
op zichzelf al minstens zo goed tegen
ernstige ziekte en ziekenhuisopname als twee Pfizer-prikken, stelt Van
der Hilst.
„Met een vaccin maak je afweer-

stoffen en afweercellen tegen één
specifiek stukje van het virus, het spike-eiwit. Als je een natuurlijke infectie doormaakt, maak je een afweerreactie tegen een heleboel stukken van
dat virus. Allicht dat zo’n natuurlijke
infectie beter beschermt. Dat is eigenlijk iets wat we allang weten van
andere virale infectieziekten, en we
zien het nu ook bevestigd worden in
onderzoeken.”
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