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1.1 Hoe werken de COVID-19 vaccins? (1/7) 

S eiwit = spike eiwit = stekeleiwit = krooneiwit 

Antilichaam (antistof) tegen S eiwit 

Doelstelling van vaccinatie: 

1. Opwekken van neutraliserende antistoffen tegen S eiwit 

2. Opwekken van cellulaire immuniteit (CD4+ helper T cellen, 

CD8+ cytotoxische T cellen) 

3. Opwekken van immuungeheugen (T en B cellen) 

Correlaat van bescherming (immune correlate of protection)

is onbekend  



Onze cellen maken eiwitten

1. In de celkern wordt ons DNA 

overgeschreven naar boodschapper-RNA 

(mRNA)

→ 1 stukje DNA = 1 mRNA code

2. mRNA wordt uit de celkern 

getransporteerd

3. Het mRNA is het recept dat in onze cel 

kan worden vertaald naar een eiwit.

→ 1 MRNA code = 1 eiwit

4. Eiwit verlaat de cel

https://www.biologielessen.nl/images/Bovenbouw/DNA/Translatie/driestappentottranslatie.jpg

https://www.biologielessen.nl/images/Bovenbouw/DNA/Translatie/driestappentottranslatie.jpg


Een virus in onze cellen

1. Virus maakt zich vast en komt de cel 

binnen

2. Erfelijk materiaal van virus (RNA → DNA)

dringt in de celkern binnen

3. Erfelijk materiaal van het virus wordt 

dan ook overgeschreven, verlaat de 

celkern, en kan dan worden vertaald 

naar bouwstenen voor nieuwe virussen.

4. Nieuwe virussen verlaten de cel

→ andere cellen binnengaan

→ andere mensen besmetten

https://biologielessen.nl/Afbeeldingen/Begrippen_illustraties/V/Virus.jpg

https://biologielessen.nl/Afbeeldingen/Begrippen_illustraties/V/Virus.jpg


Ons afweersysteem

https://nl.wikipedia.org/wiki/Immuunsysteem

1. Reageert op prikkel (antigen)
→ bijvoorbeeld: S-eiwit

2. Bestaat uit meerdere 
onderdelen

 aanvaller direct doden

 antigen verwerken en 
aanbieden aan verschillende 
soorten cellen

 aanvaller doden

 aanmaak antistoffen (= 
eiwitten)
→ sleutel/slot principe

 hulptroepen

 geheugenfunctie → gewapend 
voor volgende keer

https://nl.wikipedia.org/wiki/Immuunsysteem


Hoe werkt een vaccin?

1. Vaccin bevat een antigen

1. Volledig virus (gedood, of 

afgezwakt)

2. Onderdeel van virus, of eiwit

3. Code om eiwit van virus te maken

→ ingepakt voor transport

2. Onderdelen afweersysteem gaan aan het 

werk

3. Afweersysteem wordt getraind voor als 

we het virus zelf tegenkomen

→ antistoffen zijn beschikbaar

→ geheugenfunctie zorgt voor sneller 

antwoord

https://www.demorgen.be/nieuws/de-race-naar-het-vaccin-heeft-mogelijk-geen-finish~bc88c4d6/

https://www.demorgen.be/nieuws/de-race-naar-het-vaccin-heeft-mogelijk-geen-finish~bc88c4d6/


En een mRNA vaccin?

1. Vaccin bevat een stukje mRNA van het 

virus

1. Volledig virus (gedood, of 

afgezwakt)

2. Onderdeel van virus, of eiwit

3. Code om eiwit van virus te maken

→ ingepakt voor transport

2. Cel neemt bolletje voor transport op en 

breekt dat af

→ mRNA komt vrij in de cel

→ niet in de celkern!

3. Cel vertaalt mRNA code naar S-eiwit

4. S-eiwit = antigen → afweerreactie start

http://translate.bio/wp-content/uploads/2018/06/MOA.png

http://translate.bio/wp-content/uploads/2018/06/MOA.png


Van Riel & De Wit, Nature Materials, 2020; 19: 810-812

Klassieke vaccinplatformen Nieuwe generatie vaccinplatformen 

AstraZeneca-Oxford (7,5M)

Johnson & Johnson* (5M) 

GSK-Sanofi Pasteur
Pfizer-BioNTech (5M + 7,5M) 

Moderna (2M)

Curevac* (2,9M)

* Studies die ook in België lopen 

1.1 Hoe werken de COVID-19 vaccins? (3/7) 



COVID-19 vaccins: enkele kenmerken 

Pfizer-BioNTech Moderna Oxford-AstraZeneca

Bestanddelen 30 µg mRNA voor S-ewit + 
lipid nanopartikels (LNP) 

100 µg mRNA voor S-eiwit + 
lipid nanopartikels (LNP)

5 x 1010 vp ChAdOx1
nCoV-19

Toedieningsweg In de spier van de bovenarm In de spier van de bovenarm In de spier van de bovenarm 

Aantal dosissen 2 2 2

Interval 21 dagen (3 weken) 28 dagen (4 weken) 4-12 weken

Langetermijn bewaring 6 maanden op -70°C 6 maanden op -20°C 6 maanden op 2-8°C

Kortetermijn bewaring 5 dagen op 2-7°C 28 dagen op 2-7°C Idem 

Verpakking Flacons met 5 dosissen Flacons met 10 dosissen Flacon met 10 dosissen 

Volume/dosis 0,3 ml 0,5 ml 0,5 ml 

1.1 Hoe werken de COVID-19 vaccins? (7/7) 
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1.2 Hoe verloopt de vaccinontwikkeling?  

- Wat verloopt op dezelfde manier? 

- Fasen: preklinisch bij dieren, klinisch (I, II, III) 

bij de mens, kwaliteitstests van het vaccin  

- Totaal aantal deelnemers in de studies  (20 000 – 45 000)

- Post-marketing surveillance 

- Wat verloopt anders? Hoe werd tijd gewonnen? 

- Prioriteit! $$$!

- Nieuwe generatie vaccins: snellere productie 

- Grootschalige productie vroeg gestart 

- Inkorten van administratieve stappen 

- Gebruik van gegevens van andere vaccins (zelfde platform)

- Parallel verloop van fase I, II, en III 

- Gegevens van bijwerkingen tot 2 maanden na vaccinatie 

(anders tot 6 à 12 maanden)

- ‘Rolling review’ 



1.2 Gaat het niet te snel? 

- Wat verloopt anders? 

- Gegevens beschikbaar van bijwerkingen tot 2 maanden na vaccinatie (anders tot 6 à 12 maanden)

➔ Bijwerkingen na vaccinatie: 

- Frequente lokale (pijn, roodheid, zwelling, jeuk) en algemene bijwerkingen (koorts, spierpijn, rillingen, 

hoofdpijn, vermoeidheid) tijdens de eerste dagen na vaccinatie   

- Laattijdige bijwerkingen (> 6 weken na vaccinatie) zijn zéér uitzonderlijk* 

- Zeer zeldzame bijwerkingen (< 1/10 000): worden niet in klinische studies gedetecteerd, goede 

monitoring van de veiligheid na registratie!      

*CDC Vaccine Injury Table, 
https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/d/injury-table.pdf 

Wegen de gekende en mogelijke voordelen van het vaccin op 

tegen gekende en mogelijke risico’s van het vaccin, 

op basis van de huidig beschikbare evidentie? 
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Pfizer-BioNtech

Pollack et at. NEJM 2020; DOI: 10.1056/NEJMoa2034577

https://doi.org/10.1056/NEJMoa2034577


Moderna

Baden et al, NEJM 2021; DOI: 10.1056/NEJMoa2035389

https://doi.org/10.1056/NEJMoa2035389


AstraZeneca

Voysey et al, Lancet 2021; DOI: 10.1016/S0140-6736(20)32661-1

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32661-1


En tegen ernstige infectie

 Ernstige klachten en/of ziekenhuisopname

 Tijdens studies: zeer weinig gevallen
→ exacte cijfers nog niet bekend

 Pfizer-BioNtech: 10 gevallen, waarvan 1 bij gevaccineerden

 Moderna: 30 gevallen, waarvan 0 bij gevaccineerden

 AstraZeneca: 18 gevallen, waarvan 2 bij gevaccineerden (1x dag zelf, 1x dag 10)

 Zeer recente gegevens (Schotland)

 Spectaculair minder ziekenhuisopnames bij gevaccineerden

 Ook na één dosis

 Ook bij mensen 65+ en ouder

 Zowel met Pfizer als met AstraZeneca



2. Hoe lang beschermen de vaccins tegen COVID-19? 

- Hoe lang is men beschermd? 

- Nog onbekend 

- Opvolgstudies 

- Hoge concentraties antistoffen en immuungeheugen

- Andere onbeantwoorde vragen m.b.t. bescherming: 

- Wat is het effect op asymptomatische infectie (transmissie)?  → eerste resultaten zijn veelbelovend

- Effect op ernstige infectie?  → spectaculaire resultaten uit Schotland

- Bescherming in groepen die niet geïncludeerd waren in de studies?  
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3. Wat zijn de bijwerkingen? (4/4) 

- Goed gedocumenteerd: duizenden gevaccineerden in klinische studies 

→ bijsluiters: zie https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccins/beschikbare-vaccins

- Lokale en algemene bijwerkingen: vooral milde en matige klachten, voorbijgaande aard (24-72u) 

- mRNA vaccins: dosis 2 > dosis 1; adenovirale vectoren: dosis 1 = dosis 2

- Na goedkeuring: geneesmiddelenbewaking (USA: VAERS; EU: EudraVigilance; BE: FAGG)

- Regelmatige updates (29/1: Comirnaty: consistent met veiligheidsprofiel, geen nieuwe nevenwerkingen)

- Eventuele zeldzame reacties (<1/10,000)

- Algemeen aandachtspunt is goede vaccinatietechniek. Meerderheid van de ‘vaccine injury claims’ in de US zijn 

te wijten aan een verkeerde toediening → goede opleiding van vaccinatoren! 

Unicef website 2007-2009

https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccins/beschikbare-vaccins
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5.1 Mag iemand die een COVID-19 infectie heeft 
doorgemaakt gevaccineerd worden? 

Ja. 

Antistoffen worden niet gecontroleerd voor vaccinatie 

Geen studiegegevens van personen die een symptomatische COVID-19 infectie 

hebben doorgemaakt

Bescherming na infectie is beperkt in tijd, vaccinatie geeft bredere bescherming

Let op: even wachten als je nu ziek bent (geen koorts; na COVID-19 2 weken 

wachten)



5.2 Mogen mensen met chronische ziekten en kinderen 
gevaccineerd worden?

- Mensen met chronische ziekten: JA 

- 15-40% van de studiedeelnemers zijn mensen met risicofactoren (obesitas, chronisch hartlijden, 

longlijden, diabetes type II, …)

- Geen gegevens bij mensen met onderdrukt immuunsysteem → advies behandelende arts 

- Studies bij kinderen zijn lopende (12-17 j → 5-11 j → 0-4 j): op dit moment dus NIET



5.2 Wat met (wens tot) zwangerschap en borstvoeding?

- Tijdens de studies met vaccins → geen gegevens

- Studies gepland/lopend bij zwangere vrouwen  

- ADVIES Hoge Gezondheidsraad (versie 21/01/2021):

zeer weinig gegevens beschikbaar → momenteel geen systematische vaccinatie

gegevens uit dierproeven tonen geen enkel effect

ook in theorie geen risico (vaccin in bovenarm, lokale klieren, snel afgebroken)

→ op individuele basis te overwegen in functie van het risico op besmetting of op ernstige ziekte 

(gezondheidswerkers, co-morbiditeit, …), in overleg met (behandelende arts)

- Wie zwanger wil worden: 2 maanden wachten = maximale veiligheid, maar…

- Geen gegevens over vrouwen die borstvoeding geven, maar geen argumenten voor mogelijke risico’s

→ vaccinatie kan, bij vrouwen van prioritaire groepen (Hoge Gezondheidsraad, 21/01/2021)



5.3 Mogen mensen met allergie gevaccineerd worden? 

- Geen duidelijke signalen van allergie tijdens de klinische studies  

(0,63% vaccingroep versus 0,51% placebogroep) 

- Advies Hoge Gezondheidsraad / FDA: 

- Niet vaccineren indien allergisch aan een van de bestanddelen 

van het vaccin → doorverwijzing allergiespecialist

- Bij andere, zeer ernstige allergie: individuele risico-inschatting 

door de behandelend arts

- Geen bestanddelen in het vaccin met een verhoogd risico op 

anafylactische reactie (feedback Prof. dr. Hilde Lapeere) 

- Op elke vaccinatiesite: medisch toezicht, auto-injector met 

adrenaline (Epipen), antihistaminica (bv. cetirizine)

- Voor iedereen: 15 minuten wachten na vaccinatie

Uit: Zorgpad anafylaxie UZ Gent 



5.4 Hoe worden de veiligheid en werkzaamheid verder opgevolgd? 

- Lopende studies gaan verder (regelmatige updates om goedkeuring EMA te behouden): 

- Veiligheid 

- Duurzaamheid van de bescherming 

- Bescherming tegen ernstige ziekte, tegen asymptomatische ziekte (impact op verspreiding)  

- Nieuwe studies bij kinderen, risicopopulaties  

- Bijkomende evaluatie van  

- Effectiviteit

- Epidemiologische studies (bv. (test-negative) case control studies)* 

- Veiligheid  

- FDA, CDC in USA (VAERS, VSD, …) 

- EMA in EU 

- FAGG in België: www.eenbijwerkingmelden.be, kwaliteitstesten van het vaccin 

* Patel et al. JAMA 2020; 324: 1939-40

http://www.eenbijwerkingmelden.be/


5.5 Kunnen deze vaccins je eigen DNA veranderen?  

Neen.

mRNA vaccins 

Het mRNA dringt de celkern – waar je DNA zich bevindt – niet binnen  

mRNA kan zich ook niet integreren in je eigen DNA 

Het mRNA is slechts kortstondig aanwezig, het degradeert snel (< 24u) 

Virale vector (adenovirus) 

Het DNA dringt de celkern binnen maar adenovirus integreert niet in 

het genoom van de gastheer.  

Moderna
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6. Vaccinatietwijfel: toch actueel (2019)

 Air pollution and climate change

 Noncommunicable diseases

 Global influenza pandemic

 Fragile and vulnerable settings

 Antimicrobial resistance

 Ebola and
other high-threat pathogens

 Weak primary health care

 Vaccine hesitancy

 Dengue

 HIV



6. Vaccinatietwijfel: website WHO

 Vaccinatietwijfel …

 dreigt de (enorme) vooruitgang op het vlak van bestrijding van 

vaccineerbare aandoeningen om te keren

 Vaccinatie …

 is één van de meest kosten-effectieve manieren om ziekte te voorkomen

 voorkomt 2-3 miljoen overlijdens per jaar

(met hogere dekkingsgraad kunnen dat er nog 1,5 miljoen meer worden)

 Voorbeeld: mazelen (30% meer gevallen wereldwijd, 

ook in landen die dicht bij eliminatie waren)

COVID-19 overlijdens:

>2,5 miljoen
www.worldometers.info

(25/02/2021)

http://www.worldometers.info/


VACCINATIETWIJFEL: DRIE MECHANISMEN
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COMPLACENCY

̶ “gemakzucht, zelfgenoegzaamheid, 

gebrek aan actie”

̶ Vaccinatie = niet nuttig

̶ twijfels over de gevaren van de infectieziekten

̶ andere, belangrijker prioriteiten in gezondheid

Paradox: dit wordt in de hand gewerkt door het succes van 

vaccinatieprogramma’s

slide 
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CONVENIENCE

̶ “gemak of comfort van vaccinatie”

̶ Vaccinatie = onvoldoende comfortabel 

(vnl. op vlak van organisatie)

̶ beschikbaarheid vaccins

̶ kostprijs (CAVE: “gratis” = zonder waarde?)

̶ toegankelijkheid vaccinatoren/vaccinatiemomenten

̶ middelen voor promotie van vaccinatie

̶ respect voor culturele/religieuze/… gevoeligheden

slide 
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CONFIDENCE

̶ “vertrouwen in vaccinatie”

̶ (perceptie van)

̶ doeltreffendheid en veiligheid

̶ bekwaamheid, motivatie, voorbeeldfunctie van 

vaccinatoren (of andere experts)

̶ evidence-based beslissingen door de overheid

56
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Samengevat in 3,5 minuten…


