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NederlANdse sAmeNvATTiNg

introductie

Eind 18de eeuw verscheen de eerste wetenschappelijke publicatie over vaccina-
tie, toen nog “variolatie” genoemd. Al ruim voordien, ca. 400 jaar voor Christus, 
was het de Grieken opgevallen dat iemand die eenmaal de pokken had gehad, dit 
vervolgens de rest van zijn leven niet meer zou krijgen. Deze waarneming is in 
feite de basis voor vaccinatie, waarbij van dit principe gebruik wordt gemaakt. 
Rond het jaar 1000 na Christus probeerde men in China en India door het toedie-
nen van een gedroogde vorm van pus van personen met pokken een besmetting 
op te wekken die niet fataal was, maar wel bescherming voor pokken bood na-
dien. Via de Kaukasus bereikte deze strategie Turkije, waar het gunstige effect 
van variolatie in het begin van de 18de eeuw werd opgemerkt door de echtge-
note van de Britse ambassadeur in Constantinopel, Lady Mary Worthley Montagu. 
Zij liet haar kinderen varioleren en gaf bekendheid aan variolatie onder de Britse 
upperclass. Edward Jenner, Brits plattelandsdokter en zelf gevarioleerd in 1750 
als 8-jarige jongen, was in 1798 de eerste die publiceerde over zijn experimenten 
waarin hij koepokken i.p.v. de echte pokken toediende aan o.a. een 8-jarige jongen 
genaamd James Phipps. Dit bleek effectief om pokken te voorkomen, en tevens 
veel veiliger dan toediening van echte pokken. Jenner was echter niet de eerste 
die koepokken gebruikte om pokken te voorkomen. Benjamin Jesty, een veehou-
der in North Dorset, had al eerder opgemerkt dat melkmeisjes na het oplopen 
van koepokken geen pokken meer kregen, ondanks blootstelling aan pokken. Jesty 
bracht, 22 jaar vóór de experimenten van Jenner, met een breinaald koepokken in 
in de huid van zijn vrouw en zoons en zij bleken daarna beschermd voor pokken 
tijdens vele daaropvolgende blootstellingen. Nadat Jenner al uitgebreid was ge-
lauwerd als ontdekker van vaccinatie, werd in 1805 Benjamin Jesty alsnog geëerd 
voor zijn bijdrage aan de ontdekking van het beschermende effect van koepokken 
tegen pokken. De echtgenote van Jesty liet op zijn grafsteen ingraveren dat hij de 
eerste was die koepokken toediende ter preventie van pokken. Inmiddels is door 
vaccinatie pokken uitgeroeid en heeft vaccinatie geleid tot een enorme daling in 
sterfte aan en ziekte door diverse infectieziekten. Hiertoe behoort ook influenza, 
waartegen in de jaren ’40 van de vorige eeuw een vaccin werd uitgevonden dat 
nog steeds de basis vormt voor de huidige influenzavaccins.

de werking van vaccinatie

Om te voorkomen dat een micro-organisme het lichaam binnendringt en ziek 
maakt, beschikt het lichaam over een afweersysteem. Dit afweersysteem is op-
gebouwd uit verschillende componenten, die kunnen worden onderscheiden in 
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niet-specifieke en specifieke componenten van de afweer. De niet-specifieke af-
weer geeft een algemene bescherming tegen een micro-organismen. Voorbeel-
den hiervan zijn de huid die geen bacteriën naar binnen laat of de urinestroom 
naar buiten toe waardoor bacteriën moeilijk via de plasbuis de blaas kunnen be-
reiken. Als deze barrières zijn doorbroken zijn er niet-specifieke afweereiwitten 
(zoals complement) en niet-specifieke afweercellen (zoals macrofagen en neu-
trofiele granulocyten) die bescherming bieden, ongeacht de precieze structuur 
van het micro-organisme dat probeert binnen te dringen. Hiertoe behoren ook 
zgn. antigeenpresenterende cellen (APCs), die als stofzuigers de indringende 
micro-organismen opnemen en vervolgens deze in onderdelen aanbieden aan 
afweercellen van het specifieke afweersysteem. Het specifieke afweersysteem 
bestaat uit cellen die antistoffen maken specifiek gericht tegen een bepaald mi-
cro-organisme (B-lymfocyten, plasmacellen), afweercellen die geïnfecteerde li-
chaamscellen aanvallen (cytotoxische T-cellen, ofwel CD8+ T-cellen) en zgn. CD4+ 
T-cellen, die hulp bieden aan de B-lymfocyten en cytotoxische T-cellen om hun 
functie optimaal uit te voeren.

Als het specifieke afweersysteem tegen een bepaald micro-organisme al eens 
eerder een afweerreactie heeft gemaakt, ontstaan er tevens geheugencellen. 
Hierdoor kan bij een nieuwe blootstelling aan dit micro-organisme het afweer-
systeem sneller optreden door binnen een korte termijn de geheugencellen van 
het specifieke afweersysteem in actie te laten komen. Verder zullen bij een her-
haalde blootstelling kwalitatief betere afweercellen en antistoffen geproduceerd 
worden dan bij een eerste blootstelling. Op dit geheugen is het principe van vac-
cinatie gebaseerd. Door het afweersysteem reeds voordat een bepaald micro-
organisme is binnengedrongen kennis te laten maken met (onderdelen van) dit 
micro-organisme door ermee te vaccineren, kan men het afweersysteem alvast 
laten oefenen om een specifieke reactie hiertegen te maken. Bij werkelijke bloot-
stelling aan het micro-organisme heeft het afweersysteem vervolgens sneller en 
effectiever de verdediging paraat.

Om infectie met influenzavirus te voorkómen zijn vooral de vorming van antistof-
fen door het specifieke afweersysteem tegen eiwitten op het oppervlak van het 
influenzavirus (hemagglutinine en in mindere mate neuraminidase) van belang. 
Omdat de oppervlakte-eiwitten van influenza (vrijwel) jaarlijks enigszins veran-
deren en met grotere tussenpozen geheel veranderen, dient het influenzavaccin 
elk jaar aangepast te worden aan deze veranderingen. Naast antistoffen blijken 
ook cytotoxische T-cellen en CD4+ T-cellen een rol te spelen bij het voorkómen 
van influenza. De cytotoxische T-cellen en CD4+ T-cellen zijn niet alleen tegen 
oppervlakte eiwitten van influenza gericht, maar ook tegen interne eiwitten en 
structuren van influenza. Een vaccin dat goed deze cellen stimuleert, maakt dat 



217

C
ha

pt
er

 11

jaarlijkse aanpassing van het vaccin misschien niet meer nodig is, omdat deze 
interne eiwitten niet een jaarlijkse verandering ondergaan. Bovendien zou een 
dergelijk vaccin bescherming kunnen bieden aan personen die niet in staat zijn 
om antistoffen te produceren, bijvoorbeeld omdat de antistofproducerende cel-
len onvoldoende aanwezig zijn door een aangeboren afweerstoornis of door me-
dicatie zijn verdwenen.

Uit bovenstaande blijkt dat voor het verkrijgen van het beoogde effect van vac-
cinatie, nl. een gerichte afweerreactie oproepen, er een adequaat functionerend 
afweersysteem moet zijn. Dit brengt met zich mee dat bij personen met een min-
der goed functionerend afweersysteem vaccinatie ter preventie van een infectie 
in veel gevallen minder effectief zal zijn dan bij gezonde personen. Anderzijds zijn 
het juist personen met een verminderd functionerend afweersysteem die veel 
baat zouden kunnen hebben bij vaccinatie, omdat zij een verhoogd risico lopen 
infecties te krijgen en deze infecties vaak ernstiger verlopen dan bij mensen met 
een normale afweer.

doelstellingen van het onderzoek beschreven in dit proefschrift

De onderzoeken beschreven in dit proefschrift zijn uitgevoerd bij personen met 
een verminderde afweer, waarbij wij verschillende aspecten van de afweerre-
actie voor en na toediening van influenzavaccinatie hebben onderzocht. Het be-
treft hierbij verschillende categorieën van afweerstoornis. Ten eerste hebben 
we onderzoek gedaan naar influenzavaccinatie bij patiënten met een aangebo-
ren (primaire) afweerstoornis. In dit proefschrift zijn dat patiënten bij wie het 
afweersysteem onvoldoende antistoffen produceert, een zgn. hypogammaglo-
bulinemie. Door dit tekort aan antistoffen is bij deze patiënten de kans verhoogd 
op het oplopen van bijholteontstekingen, longontstekingen, maag/darm infecties, 
maar ook op auto-immuunziekten en sommige vormen van kanker. Bovendien 
blijkt bij een groot deel van de patiënten met een hypogammaglobulinemie ver-
oorzaakt door de aandoening “common variable immunodeficiency” er niet alleen 
een tekort te zijn aan antistoffen, maar ook van niet goed functionerende afweer-
cellen. Deze patiënten wordt geadviseerd zich jaarlijks te laten vaccineren tegen 
influenza, echter de vraag is hoe effectief dat is bij hun ondermaats functione-
rende afweersysteem. Daarom werd dit door ons onderzocht. Ten tweede onder-
zochten we de effectiviteit en veiligheid van influenzavaccinatie bij patiënten met 
een verworven (niet-aangeboren, secundaire) afweerstoornis. In dit proefschrift 
zijn twee patiëntengroepen bestudeerd met verschillende auto-immuunziekten: 
systemische lupus erythematodes en reumatoïde artritis. Beide ziektes worden 
veroorzaakt door een ontregeling van het afweersysteem, waardoor de afweer 
lichaamseigen cellen aanvalt. De ziekten zelf kunnen leiden tot verminderd func-
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tioneren van de afweer, bijvoorbeeld door een tekort aan (bepaalde soorten van) 
witte bloedcellen of van complementeiwitten. Ook wordt de afweer verminderd 
bij deze ziekten door het gebruik van afweeronderdrukkende medicijnen, met als 
doel om de afweer die zich tegen de eigen organen heeft gekeerd tot rust te 
brengen. Voorbeelden van deze medicijnen zijn prednison, methotrexaat, TNFα-
blokkers en rituximab. Rituximab is een medicament dat leidt tot totale verwij-
dering uit het bloed van B-lymfocyten, die essentieel zijn voor de productie van 
antistoffen. Door het gebruik van afweeronderdrukkende medicatie worden deze 
patiënten echter ook vatbaarder voor infecties. Daarom wordt ook aan patiënten 
met een secundaire afweerstoornis geadviseerd om zich jaarlijks te laten vac-
cineren tegen influenza, maar ook voor hen geldt dat onzeker is hoe effectief 
dit is. Bovendien is de veiligheid van vaccinatie van speciaal belang bij patiënten 
met een auto-immuunziekte, omdat verondersteld wordt dat door stimulatie van 
het afweersysteem door vaccinaties ook de aanwezige auto-immuunziekte kan 
verergeren.

De doelstelling van het onderzoek beschreven in dit proefschrift was het ver-
krijgen van meer inzicht in de effectiviteit en veiligheid van influenzavaccinatie 
bij patiënten met een primaire (aangeboren) en secundaire (verworven) afweer-
stoornis, en tot het komen van goed onderbouwde aanbevelingen voor vaccinatie 
van deze patiëntengroepen. 

Uitkomsten van de in dit proefschrift beschreven onderzoeken

Deel 1 van dit proefschrift beschrijft het onderzoek dat we uitvoerden bij patiën-
ten met een primaire afweerstoornis waarbij er sprake is van een aangeboren 
tekort aan antistoffen, een zgn. hypogammaglobulinemie. Patiënten met een hy-
pogammaglobulinemie blijken onvoldoende in staat te zijn om na een influenza-
vaccinatie beschermende antistoffen tegen influenza te vormen (hoofdstuk 2). 
Ook toonden we aan dat de patiënten die lijden aan een “common variable im-
munodefeciency”, een vorm van hypogammaglobulinemie, ook in mindere mate 
in staat zijn een tegen influenza gerichte afweerreactie door afweercellen als cy-
totoxische T-cellen en CD4+ T-cellen op gang te brengen na influenzavaccinatie 
(hoofdstuk 3). Daarom lijkt het verstandig bij deze patiënten niet te vertrouwen op 
alleen een influenzavaccinatie ter bescherming van influenza, maar aanvullende 
maatregelen te nemen: vaccineren van de huisgenoten en verzorgenden van deze 
patiënten en vroegtijdig behandelen met medicijnen tegen influenza bij een ver-
denking op een infectie met influenza.

In deel 2 wordt het onderzoek beschreven naar influenzavaccinatie bij patiënten 
met een secundaire afweerstoornis t.g.v. auto-immuunziekten en de behande-
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ling met afweeronderdrukkende medicatie. Hoofdstukken 4 en 5 betreffen beide 
studies naar effect van influenzavaccinatie bij patiënten met systemische lupus 
erythematodes, waarbij in hoofdstuk 4 zowel antistofproductie tegen influenza 
en afweer door afweercellen werd onderzocht. De antistofproductie na influen-
zavaccinatie bleek lager te zijn in vergelijking met gezonde controlepersonen. 
Ook de afweerreactie tegen influenza door specifieke afweercellen van het im-
muunsysteem bleek zich na vaccinatie minder goed te hebben ontwikkeld, in het 
bijzonder als de patiënten prednison of azathioprine gebruikten, twee afweeron-
derdrukkende medicamenten. Met als doel de antistofproductie tegen influenza 
na vaccinatie te verbeteren, werd in hoofdstuk 5 in plaats van één maal nu twee 
maal tegen influenza gevaccineerd. De tweede, zgn. boostervaccinatie, vond vier 
weken na de eerste vaccinatie plaats. Helaas had dit geen toegevoegde waarde bij 
de onderzochte patiënten, met uitzondering van de patiënten die het jaar ervoor 
niet voor influenza waren gevaccineerd. Zij hadden wel extra baat bij een tweede 
influenzavaccinatie.

Een ander groep patiënten met een secundaire afweerstoornis die we onderzoch-
ten waren reumapatiënten die waren behandeld met rituximab (hoofdstukken 6 
en 7). Rituximab leidt tot het verdwijnen uit het bloed van B-cellen, die een sleutel-
rol spelen bij antistofproductie, maar ook een rol vervullen bij het aanbieden van 
(onderdelen van) micro-organismen en andere lichaamsvreemde substanties aan 
CD4+ T-cellen. Daarom werden zowel de antistofproductie als de afweer door af-
weercellen bestudeerd bij met rituximab behandelde reumapatiënten (hoofdstuk 
6). Er werden twee groepen gevormd: een groep van patiënten die 4-8 weken te-
voren met rituximab waren behandeld en geen aantoonbare hoeveelheden B-cel-
len meer in hun bloed hadden, en een groep patiënten die 6-10 maanden tevoren 
met rituximab waren behandeld, het tijdstip waarop doorgaans de B-cellen weer 
in het bloed terugkeren. Patiënten die met rituximab waren behandeld waren niet 
in staat een beschermende hoeveelheid antistoffen tegen influenza te maken. Bij 
het deel van de patiënten die 6-10 maanden tevoren rituximab hadden ontvangen 
was wel enige stijging van de hoeveelheid antistoffen tegen influenza door de 
vaccinatie, maar nog altijd onvoldoende om bescherming te bieden tegen influ-
enza. Ook de afweercellen bleken bij patiënten met rituximab-behandeling niet zo 
goed te functioneren tegen influenza als bij gezonde personen (hoofdstuk 7). Bo-
vendien bleek dat bij de patiënten die rituximab gebruikt hadden de stimulatie van 
de afweercellen met een algemene stimulus, waarop de afweercellen doorgaans 
signaalstoffen gaan produceren, te leiden tot een verminderde afweerreactie ten 
opzichte van gezonde personen. Hieruit kan afgeleid worden dat het verstandig is 
reumapatiënten te vaccineren met influenzavaccin een aantal weken voordat de 
behandeling met rituximab wordt gestart.
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Een vertaling van de onderzoeksresultaten van de bovengenoemde studies (en 
vele andere) naar de praktijk werd gemaakt in deel 3 van dit proefschrift. Namens 
de European League Against Rheumatism (EULAR) werden door een team van 
internationale experts op het gebied van reumatologie, klinische immunologie, 
nierziekten, infectieziekten, kinder-reumatologie/immunologie en klinische epi-
demiologie aanbevelingen opgesteld, gebaseerd op de beschikbare wetenschap-
pelijke medische literatuur (hoofdstuk 9). Gezocht werd naar literatuur over alle 
auto-immuun reumatsche aandoeningen in combinatie met alle in Europa beschik-
bare vaccins. Bovendien werd de invloed van afweeronderdrukkende medicatie 
op de effectiviteit en veiligheid van deze vaccins bij deze patiënten nagegaan. 
Om te komen tot de 13 aanbevelingen werden acht belangrijke vragen opgesteld 
t.a.v. vaccinatie bij patiënten met een auto-immuun reumatische aandoening. De 
antwoorden op deze vragen, voor zover mogelijk gebaseerd op de wetenschap-
pelijke bewijzen in de medische literatuur, zijn terug te vinden in hoofdstuk 8.

Conclusies en een blik op de toekomst

De respons op influenzavaccinatie is gestoord bij patiënten met een humorale 
primaire afweerstoornis, patiënten met systemische lupus erythematodes en pa-
tiënten met reumatoïde artritis. Dit geldt zowel voor de productie van antistoffen 
als voor de afweer door specifieke afweercellen. Daarom zouden bij patiënten 
met een primaire humorale afweerstoornis huisgenoten en verzorgenden ge-
vaccineerd moet worden, zodat de kans verkleind wordt dat influenza door deze 
personen overgebracht wordt op de patiënt. Ook dienen deze patiënten bij een 
verdenking op infectie met influenza hiervoor behandeld te worden.

Patiënten met systemische lupus erythematodes dienen influenzavaccinatie te 
ontvangen, waarbij overwogen kan worden om een boostervaccinatie toe te die-
nen bij patiënten die in het jaar ervoor geen influenzavaccinatie hebben ontvan-
gen.

Vaccinatie voor influenza lijkt de eerste vier tot acht weken na behandeling met 
rituximab niet zinvol. Daarom zou een influenzavaccinatie toegediend moeten 
worden vóór het starten van de behandeling met rituximab. Aangezien voor alle 
patiënten met reumatoïde artritis jaarlijkse influenzavaccinatie wordt aanbevo-
len, en rituximab pas wordt toegediend in de fase dat andere reumabehandelin-
gen onvoldoende effect hebben gehad, zou dit gemeengoed moeten zijn.

Onderzoek is nooit klaar, over het algemeen werpt het meer vragen op. In de 
toekomst zou onderzoek zich moeten richten op het verkrijgen van een beter 
inzicht in de werkelijke hoeveelheid influenza infecties bij patiënten met een 
afweerstoornis en ook hoe ernstig die gevallen verlopen. Aangezien influenza-
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vaccinatie minder effectief blijkt te zijn bij de patiëntengroepen beschreven in 
dit proefschrift, zijn nieuwe vaccinatie strategieën nodig om de effectiviteit van 
influenzavaccinatie bij deze patiënten te vergroten. De ontwikkeling van nieuwe 
influenzavaccins die op andere wijze het afweersysteem stimuleren of van an-
dere toedieningswijzen, om zo een krachtigere respons op te wekken, is in volle 
gang. Zeker bij patiënten met auto-immuunziekten is nog meer inzicht nodig in de 
veiligheid van vaccinatie. De huidige beschikbare onderzoeken betreffen te kleine 
aantallen patiënten om met voldoende zekerheid te kunnen stellen dat vaccinatie 
bij patiënten met een auto-immuunziekte veilig is, alhoewel deze onderzoeken 
wel alle in dezelfde richting wijzen, nl. dat de bijwerkingen niet toegenomen zijn. 
Tot slot verschijnen er met grote regelmaat nieuwe afweerdrukkende medica-
menten op de markt, die gebaseerd zijn op nieuwe werkingsmechanismen. Ken-
nis van de effectiviteit en veiligheid van vaccinatie tijdens gebruik van deze nieu-
were middelen is uiteraard ook noodzakelijk.

Kortom, wordt vervolgd…




