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‘Een vaccin is niet bedoeld om een
snotneus te voorkomen’

De Gezondheidsraad komt volgende

maand met een advies over een derde prik

voor volledig gevaccineerde mensen.

Immunoloog Marjolein van Egmond van

Amsterdam UMC heeft daar zo haar

vraagtekens bij.

Richard de Boer

Leeuwarden | In de geschiedenis zijn
er al vaker pandemieën geweest,
maarniet eerderprobeerdenmensen
wereldwijd zo sterk in te grijpen in
het verloop ervan als bij de corona-
pandemie. Aande enekantwordt het
bereiken van groepsimmuniteit te-
gen het virus vertraagd door lock-
downs, en aan de andere kant wordt
geprobeerd deze immuniteit ver-
sneld te verkrijgen door middel van
vaccinaties. Het doel is hoe dan ook
om uiteindelijk die groepsimmuni-
teit te bereiken, hetzij door vaccina-
tie, hetzij door infectie.

Met een vaccinatiegraad van in-
middels zo’n 75 procent zijn we daar
in Nederland al heel ver mee, zegt
hoogleraar immunologie Marjolein
van Egmond van Amsterdam UMC.
Maar dat geldt nog lang niet voor de
rest van de wereld. „Australië is bij-
voorbeeld in anderhalf jaar tijd niet
veel opgeschoten. Het land zit conti-
nu in een lockdown en de vaccinatie-
campagne schiet niet op. Daar heb-
ben ze eigenlijk de tijd stilgezet, en
gaat de pandemie langer duren.”

Lagelonenlanden
Maar ook in armere delen van de we-
reld ishet eindevandepandemienog
niet in zicht. Terwijl de vaccins voor
de derde prik inNederland al in Euro-
pees verband zijn besteld,wordt er in
veel Afrikaanse landen nog niet of
nauwelijks gevaccineerd.

„Rijke landen hamsteren de vac-
cins waardoor lagelonenlanden er
bekaaid van afkomen. Als die pande-
mie daar blijft rondgaan, kan er toch
weer een variant opkomen waar we
allemaal last van krijgen.”

Het is vooral omdie reden dat Van
Egmond zich afvraagt of een derde
prik wel nodig is in Nederland. „Op
zich ben ik niet tegen een derde prik,

maar je moet wel het juiste moment
kiezen. Zodra er veel gevaccineerde
mensen in het ziekenhuis belanden,
kun je overwegen zo’n derde prik te
geven. Maar zolang dat niet gebeurt,
is het belangrijker om eerst andere
landen de gelegenheid te geven.”

Daarnaastmoet een overheid zich
altijd afvragen waar een vaccin nu
precies tegen beschermt. „Een vaccin
is niet bedoeld om een snotneus te
voorkomen. Moet je dan de hele be-
volking een derde prik geven, om
maar te voorkomen dat iemand
symptomen krijgt? Waar het uitein-
delijk om draait, is het voorkomen
van een ziekenhuisopname, een ic-
opname of een overlijden. Als je ziet
dat er veel volledig gevaccineerde ze-
ventigjarigen in het ziekenhuis te-
rechtkomen, kun je besluiten om die
groep weer te vaccineren. Zolang je
niet zo’n keiharde aanwijzing hebt
dat het vaccin is uitgewerkt, is een
derde prik nog niet nodig.”

Grijs gebied
Het RIVM schat dat zo’n 20 tot 25 pro-
cent van de bevolking inmiddels een
corona-infectie heeft gehad en daar-
mee ook een zekere immuniteit
heeft opgebouwd. Maar natuurlijke
immuniteit heeft in overheidsbeleid
niet hetzelfde gewicht als immuni-
teit door vaccinatie. Zo heeft het zo-
genoemde herstelbewijs voor wie
een infectie heeft gehad een beperk-
te geldigheidsduur, terwijl een vacci-
natiebewijs onbeperkt geldig is. Toch
tonenwetenschappelijke studies aan
dat een besmetting met het virus
juist voor een bredere immuunres-
pons zorgt dan alleen een vaccinatie.

De vraag wanneer je immuniteit
goedgenoeg is, is nogeengrijs gebied
in demedischewetenschap, zegt Van
Egmond. „We weten dat als je een
milde of asymptomatische infectie
hebt gehad, je een minder sterke af-
weerreactie hebt dan als je echt ziek
bent geweest. Daarom krijgen men-

sen die ziek zijn geweest toch één
prik om het afweersysteem te boos-
ten. Maar je kunt niet puur op basis
van je antistoffen weten of je goed
genoeg beschermd bent tegen coro-
na. Dat lees je pas af aan de geheu-
genrespons die mensen opbouwen
en die wordt geactiveerd als je weer
in contact komtmet het virus. Dat is
veel moeilijker temeten, want daar-
voor moet je eerst bij iemand een
stukje weefsel afnemen. Dat kun je
onmogelijk bij de hele bevolking
doen.”

Aangeboren afwijking
Uit schattingen van het RIVM blijkt
dat bij zo’n 700.000 Nederlanders
het vaccin niet werkt, omdat hun af-
weersysteem er niet of nauwelijks

op reageert. Het gaat hier bijvoor-
beeld om mensen met een aangebo-
ren afwijking van het immuunsys-
teem,kankerpatiënten,nier- en long-
transplantatiepatiënten en mensen
met hiv of het syndroom van Down.
Sommige van deze mensen zouden
wel baat kunnenhebben van eender-
de prik.

Voor deze groepen zijn er volgens
Van Egmond niet veel alternatieve
mogelijkheden voorhanden. „Wat
nogwel lijkt te helpenbijmensendie
zelf geen antistoffen aanmaken, is
het toedienen van antistoffen in een
vroege fase van de ziekte. Die anti-
stoffen moeten dan wel gekweekt
zijn in een laboratorium. En als je ze
te laat toedient, dan werkt het niet
meer. Dus timing is cruciaal.”
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