In vijf minuten – vaccinatie
Inentingen: van pokkenkorsten in je neus tot de meest steriele injectienaald,en van een doodnormaal
griepje tot de uitheemse gele koorts.
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Ere wie ere toekomt
Edward Jenner wordt vaak geroemd als ‘vader van de vaccinatie’. In 1798 bewijst hij dat het
doormaken van een koepokkeninfectie beschermt tegen menselijke pokken. Zijn
koepokkenvaccinaties worden daarom beschouwd als de start van de wetenschappelijke benadering
van vaccinatie. Maar dat is niet helemaal terecht. In China, India, Perzië en Turkije werd op dat
moment al eeuwenlang inoculatie toegepast. Hierbij werden de gevaarlijke korsten of etter van
menselijke pokken bij gezonde mensen in de neus gestopt of in de huid gekrast. Bovendien deden
drie Nederlanders rond 1700 al de ontdekking dat kalveren door inentingen kunnen worden
beschermd tegen koepokken. Waarschijnlijk was Jenner van beide ontwikkelingen op de hoogte. Zijn
verdienste is dus voornamelijk dat hij uitging van het minder gevaarlijke koepokkenvaccin en zo een
veilige manier vond om mensen te vaccineren.

Prikweerstand
• Al bij de eerste koepokkenvaccinaties door Edward Jenner was er tegenstand. Op de afbeelding van
de ‘Anti Vaccine Society’ uit 1802 staat Jenner in het midden te vaccineren. Bij de mensen rechts, die
al zijn gevaccineerd, groeien er (lichaamsdelen van) koeien uit het lichaam. Hier was men toentertijd
echt bang voor.
• Ook tegenwoordig is er nog tegenstand. In 1998 suggereert Andrew Wakefield een verband tussen
het vaccin tegen bof, mazelen en rodehond en autisme, waardoor de vaccinatiegraad, vooral in het
Verenigd Koninkrijk, enorm daalt. Ondertussen is duidelijk dat er geen enkel wetenschappelijk
bewijs is voor het verband.
• In 2009 staan er op het internet allerlei geruchten over de veiligheid van het vaccin tegen
baarmoederhalskanker, helemaal als een Engels meisje vlak na de vaccinatie overlijdt. Niet door het
vaccin, maar aan een tumor, zo blijkt later. Hoewel er verder ook geen ernstige bijwerkingen bekend
zijn, haalt slechts 45 procent van de Nederlandse meisjes het vaccin.

Vaccinatie in het nieuws
Januari 2011: Bill Gates geeft aan dat hij zijn inspanningen om polio uit te roeien wil opvoeren. De
ziekte kan binnen drie jaar zijn uitgeroeid in alle landen van de wereld, op één na. De miljardair laat
in het midden welk van de vier landen waar polio nu nog voorkomt (India, Pakistan, Nigeria en
Afghanistan) over drie jaar de ongelukkige is.
Februari 2011: Opinieleider Maurice de Hond beweert dat de griepprik de kans op griep niet
verkleint. De Hond vroeg vijftienduizend Nederlanders met en zonder griepprik of zij griep hadden

gehad, en de percentages verschilden nauwelijks van elkaar. De Hond pleit dan ook voor een
onafhankelijk onderzoek naar het nut van de vaccinatie.
Maart 2011: Vanaf 1 maart wordt er een nieuw pneumokokkenvaccin gebruikt dat beschermt tegen
tien typen pneumokokken, drie meer dan het oude vaccin. Pneumokokken kunnen leiden tot
hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging of longontsteking. Door het oude vaccin daalde het aantal
infecties met 51 procent, het nieuwe vaccin kan nog meer ziekte voorkomen.

Verschillende vaccinaties:
• Actieve immunisatie: Je lichaam moet aan het werk. Het vaccin bevat een ongevaarlijke vorm van
de infectieziekte, waardoor je op een veilige manier kennis maakt met de ziekte en immuun wordt.
Daarna ben je lange tijd beschermd.
• Passieve immunisatie: Het vaccin bevat niet de infectieziekte zelf, maar antistoffen tegen de ziekte.
Dit is sneller (want je lichaam hoeft zelf niets meer te doen), maar beschermt ook minder lang (want
de antistoffen verdwijnen vanzelf weer).

Van pokkenbriefje tot pokkenvrije wereld
Bijna 200 jaar. Zoveel tijd zat er tussen de ontwikkeling van het eerste pokkenvaccin en de uitroeiing
van pokken. De pokkenvaccinatie was het eerste publieke vaccinatieprogramma in Nederland, en dat
ging niet zonder slag of stoot.
1798: Edward Jenner ontwikkelt het eerste veilige vaccin tegen pokken.
1823: De indirecte vaccinatieplicht wordt ingevoerd. Alleen kinderen met een door de vaccinateur
ondertekend ‘pokkenbriefje’ worden toegelaten op lagere scholen.
1857: Door te weinig effect wordt de indirecte vaccinatieplicht weer afgeschaft.
1872: Na een grote pokkenepidemie wordt de indirecte vaccinatieplicht opnieuw ingevoerd.
1900: De Leerplichtwet wordt ingevoerd: kinderen tot twaalf jaar zijn verplicht onderwijs te volgen.
In combinatie met de vaccinatieplicht is dit het begin van het publieke vaccinatieprogramma.
1928: Na hevige discussies over een vermeend verband tussen de pokkenvaccinatie en
hersenontsteking wordt de indirecte vaccinatieplicht opnieuw afgeschaft.
1939: Het voorstel om kinderen op jongere leeftijd te vaccineren (met minder kans op
hersenontsteking) wordt opgenomen in de Inentingswet. De vaccinatieplicht vervalt. De
vaccinatiegraad neemt in de komende jaren steeds meer toe.
1975: De pokken zijn bijna uitgeroeid; de Inentingswet wordt ingetrokken.
1981: De Wereldgezondheidsorganisatie verklaart de wereld officieel pokkenvrij

Ik ga op vakantie en ik neem mee terug…
Iedereen neemt wel een souvenirtje mee van vakantie; een foto van dat geweldige uitzicht, kruiden
uit die heerlijke keuken of een kledingstuk typisch voor die cultuur. Als je niet uitkijkt, kun je echter
ook met een heel ander aandenken thuiskomen. Denk aan hondsdolheid, hepatitis A of gele koorts.
En je hoeft echt niet naar één of andere uithoek te reizen om zo’n ziekte op te lopen. Hondsdolheid

komt voor in Turkije, in Oost-Europa kun je in aanraking komen met hepatitis A en in Azië is er een
verhoogd risico op gele koorts. Gelukkig kun je voor al deze ziekten een reizigersvaccinatie halen.

‘Ik geloof niet in vaccinatie’
In Nederland wijzen twee groepen mensen vaccinaties af vanwege principiële overtuigingen:
1. Een deel van de bevindelijk gereformeerden ziet vaccinatie als ontkenning van de goddelijke
voorzienigheid. Leden van deze groep wonen veelal bij elkaar (in de ‘Bijbelgordel’) en in dit gebied
komen soms nog epidemieën voor.
2. Antroposofen geloven dat ziekte een versterkend effect heeft op lichaam en geest. Een natuurlijke
infectie verdient daarbij volgens sommigen de voorkeur boven vaccinatie. Ook op antroposofische
scholen zijn er af en toe epidemieën.

‘Je kunt evengoed een slager vragen naar de waarde van vegetarisme als een dokter naar de waarde
van vaccinatie’ - George Bernard Shaw, Ierse schrijver
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