
 

HOE  WERKEN  VACCINS? 
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De voorbije maanden werden we bestookt met berichten en nieuwsjes over de 
vaccins tegen het coronavirus. Door de overdaad aan – soms foute – informatie, 
wordt het moeilijk om door de bomen nog het bos te blijven zien. Daarom probeert 
dit artikel duidelijkheid te brengen in de chaos. 
 

MET  DANK  AAN  DE  KOE 
Het woord vaccin is afgeleid van de wetenschappelijke naam van koepokken: 
“vaccinia”. En vaccinia bevat het Latijnse woord “vacca” of koe. Maar wat hebben 
vaccins te maken met een koe? Het antwoord vond ik in de Davidsfonds-uitgave van 
2017, “Pest en Cholera”. Jonathan Moore schreef het boek oorspronkelijk in het 
Engels en het vertelt de wereldgeschiedenis van de geneeskunde. Ook de rest van het 
boek is trouwens het lezen overwaard! 
Al in 430 voor Christus beschreef de Griekse historicus Thucydides de epidemie met 
pokken in Athene. Hij ontdekte dat men niet opnieuw ziek werd – ofwel minder 
ernstig – als men de ziekte al een keer had overleefd. 
In de 18de en 19de eeuw maakten de pokken wereldwijd vele doden. In de laatste fase 

van de infectie wordt het lichaam bedekt 
met pijnlijke, etterende zweren. Een koe die 
Blossom heette en een melkmeisje dat 
Sarah noemde, hebben indirect miljoenen 
levens gered. De Engelse arts Edward Jenner 
(1749-1823) merkte rond 1796 op dat de 
melkmeisjes die koepokken (vaccinia) 
hadden gekregen van geïnfecteerde uiers 
daardoor slechts een lichte uitslag kregen, 
niet ernstig ziek werden … en geen 
mensenpokken (variola) meer kregen. Hij 

besloot de proef op de som te nemen. Hij stak een puistje van de koepokken van 
Sarah door en kerfde het vocht in een wonde van James, de zoon van zijn tuinman. 
Die kreeg milde symptomen van de koepokken. Zes weken later besmette de arts de 
jongen met het vocht van een zweer van een slachtoffer van mensenpokken. De 
jonge James bleef gezond. De eerste vaccinatie was een feit, al kreeg ze pas later 
deze naam van Louis Pasteur, die zelf een vaccin tegen hondsdolheid ontwikkelde. In 
1980 verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie de pokken officieel als uitgeroeid. 
Dat was het resultaat van herhaalde en wereldwijde vaccinatiecampagnes. 
 

IMMUUMSYSTEEM 
Ons immuunsysteem herkent een virus als een vreemd lichaam. Maar als het een nog 
onbekend virus betreft, duurt het een tijd (tot een 10-tal dagen) vooraleer het 
immuunsysteem zijn werk doet. Antilichamen (eiwitten) blokkeren het virus en 
voorkomen dat het virus zich verder voortplant. T-cellen (witte bloedcellen) ruimen 



 

de geïnfecteerde cellen op. Eenmaal een virus herkend, wordt het genoteerd in de 
geheugencellen van het immuunsysteem en bij een latere aanval wordt het virus 
sneller opgemerkt. 

Vooral bij ouderen werkt het immuunsysteem 
langzamer. Daardoor heeft het virus de tijd 
om zich te vermenigvuldigen, wat voor een 
virus trouwens alleen kan door als parasiet 
gebruik te maken van menselijke (of dierlijke) 
cellen. Als het immuunsysteem dan toch in 
actie schiet, kan het soms te laat zijn. Als het 
immuunsysteem de strijd dreigt te verliezen, 
kan het in overdrive gaan, waardoor er te veel 
antistoffen worden gemaakt, die dan ook 

eigen lichaamscellen kunnen aanvallen. Bij besmetting met het coronavirus zijn vele 
patiënten ernstig ziek geworden door een dergelijke auto-immuunreactie, waarbij bv. 
longcellen werden vernietigd. 
 

WERKING  VAN  VACCINS 
Alle later ontwikkelde vaccins hebben dezelfde doelstelling: het immuunsysteem 
vooraf trainen om het virus vlugger te herkennen en te vernietigen. Daarbij wordt 
steeds gebruik gemaakt van een antigen van het virus, dit is een stof waartegen het 
immuunsysteem antistoffen aanmaakt. Dat antigen kan een dood virus zijn, een 
verzwakt virus of een onderdeel van het  virus. Ondertussen bestaan er vaccins tegen 
een 33-tal ziekten. 
 

De voorbije decennia is veel onderzoek gedaan naar de erfelijke eigenschappen, die 
bij de levende wezens (mensen, dieren, planten) af te lezen zijn in de kern van de 
cellen, nl. in het DNA (Desoxyribo Nucleic Acid). Sommige virussen, zoals bv. het 
adenovirus, hebben ook een DNA. Maar bij de meeste andere virussen, o.a. bij het 
coronavirus, zijn de erfelijke eigenschappen opgeslagen in een ander nucleïnezuur, 
het RNA (Ribo Nucleic Acid). 

De nieuwe vaccins maken gebruik van een 
stukje van de genetische code van het 
RNA van het coronavirus, nl. van het 
mRNA, of de boodschapper (messenger) 
om S-eiwit aan te maken. De S staat voor 
spikes, Engels voor de spijkers (stekels) 
waarmee het virus is bedekt. Deze spikes 

zijn essentieel voor het virus omdat het hiermee binnendringt in  menselijke cellen 
om zich te vermenigvuldigen. 
Maar het mRNA is niet stabiel en kan op zichzelf geen menselijke cellen binnen 
dringen. Daarom verpakken de zgn. RNA-vaccins het mRNA in een vetmantel 
(nanopartikel). De vaccins van Pfizer-BioNTech en Moderna werken zo. Deze vaccins 
moeten worden bewaard op erg lage temperaturen. 
De vaccins op basis van een recombinant virus voegen de genetische code van het 
mRNA om S-eiwit van het coronavirus te maken, toe aan het DNA van een adenovirus 



 

of een ander zwak virus. AstraZeneca, Johnson&Johnson en Sputnik V doen dit. Deze 
vaccins zijn stabieler en kunnen worden bewaard op minder lage temperaturen. 
 

In vergelijking met de klassieke vaccins, zijn de nieuwe vaccins met de moderne 
methoden sneller en goedkoper te produceren en ook gemakkelijker aan te passen 
bij mutaties van het virus (= verandering van een erfelijke eigenschap). 
 

INENTEN VAN VACCINS 
Bij het inenten van RNA-vaccins, dringt het mRNA van het coronavirus, dankzij de 
vetmantel, binnen in de spiercellen rond de inentingsplaats. 
Bij vaccins op basis van een recombinant virus dringt het DNA van het zwakke virus 
de spiercellen binnen tot in de celkern en daar wordt, door overschrijving van de 
genetische code, het mRNA van het coronavirus gevormd. 
Het mRNA geeft dan de boodschap af om S-eiwit of spikes te vormen op de 
buitenkant van de menselijke cel. Het immuunsysteem herkent deze spikes als 
lichaamsvreemd en ruimt de geïnfecteerde cellen op. Let wel: er worden bij dit 
proces geen volledige viruscellen aangemaakt; enkel de spikes (S-eiwit) of een stukje 
van het virus. In de geheugencellen van het immuunsysteem is ondertussen 
opgeslagen dat het S-eiwit van het coronavirus gevaarlijk is en moet worden 
opgeruimd. 
Na inenting met een vaccin, duurt het meerdere dagen vooraleer voldoende 
antistoffen zijn aangemaakt. Ook daarna is nog steeds infectie met het echte 
coronavirus mogelijk. Maar het immuunsysteem herkent het coronavirus nu snel als 
dusdanig aan zijn spikes en maakt het virus snel onschadelijk. Daardoor kan het virus 
zich maar beperkt vermenigvuldigen, zodat geen ernstige ziekte (of de dood) wordt 
veroorzaakt en de kans verkleint dat andere mensen worden besmet. Op deze wijze 
wordt het virus afgeremd en uiteindelijk uitgeroeid. 
 

WEINIG BIJWERKINGEN 
De meerderheid van de 
bijwerkingen van de vaccins zijn 
mild en gaan spontaan over, 
zoals een rode zwelling of jeuk 
op de injectieplaats, spierpijn, 
lichte koorts of vermoeidheid. 
Eigenlijk zou men ongerust 
moeten zijn als men de dagen 
na de inenting helemaal niets 
voelt, want dat zou er kunnen 
op wijzen dat het immuun-
systeem zijn werk niet doet. 
Allergische reacties zijn 
zeldzaam. Dergelijke reacties 
treden op enkele minuten 
nadat het vaccin is toegediend. 
Daarom wordt gevraagd om na de inenting nog een tijdje te blijven, zodat medische 
opvolging mogelijk is. 



 

Het vaccin AstraZeca blijkt wel even goed te 
werken als de andere beschikbare vaccins. Maar 
eerst waren er problemen met het leveren van de 
beloofde dosissen van het vaccin aan de Europese 
landen. En later bleken er in uiterst zeldzame 
gevallen ernstige nevenwerkingen op te treden. 
Maar ook voor dit vaccin oordeelden de Wereld-
gezonheidsorganisatie (WO) en het Europees 
Geneesmiddelenagentschap (EMA) dat deze 
uiterst zeldzame  complicaties niet opwegen 
tegen de aantoonbare gunstige effecten van de 
vaccinatie voor miljoenen inwoners. 

 

Van de meeste vaccins zijn twee dosissen nodig, die met een tussentijd worden 
toegediend. Daardoor wordt het immuunsysteem extra getraind en verhoogt de 
effectiviteit van het vaccin, zelfs tot meer dan 90 %. Op dit moment is nog niet 
geweten hoelang de vaccins bescherming bieden, maar verwacht wordt toch 
minstens een jaar (zoals bij het griepvaccin). Na vaccinatie, blijft het noodzakelijk  de 
coronamaatregelen te volgen. Pas wanneer er genoeg mensen gevaccineerd en 
beschermd zijn, kunnen de coronamaatregelen worden versoepeld. 
 
 

VRAGEN  EN  NONSENS 
Over de vaccins worden allerlei verhalen en nonsens verspreid. Veel weerstand kan 
worden verklaard door vrees voor het nieuwe. 
 

De vaccins tegen het coronavirus werden snel ontwikkeld. Dit komt door de snellere 
technieken die konden gebruikt bij het bereiden van de nieuwe vaccins, maar ook 
omdat de laboratoria prioriteit gaven aan het maken van deze vaccins. En de 
laboratoria moesten deze keer niet op een tijdrovende zoektocht naar budgetten. 
De vaccins wijzigen de erfelijke eigenschappen van de menselijke cellen niet. De 
geïnfecteerde cellen worden opgeruimd, zodat geen gevolgen op lange termijn te 
verwachten zijn. 
 

Een onjuiste stelling is dat alleen senioren en personen met onderliggende ziekten 
dienen ingeënt, omdat jongeren een natuurlijke weerstand hebben tegen het virus, is 
niet correct. Als jongeren geen vaccin krijgen, heeft het virus immers vrij spel om zich 
te vermenigvuldigen onder de jongeren en ook andere bevolkingsgroepen te 
besmetten. 
 

Sommigen stellen dat eerder moet worden geïnvesteerd in geneesmiddelen voor al 
zieke mensen dan in vaccins. Er moeten natuurlijk ook goede geneesmiddelen 
worden ontwikkeld. Maar voorkomen is nog altijd gemakkelijker dan genezen. 
 
Het schrijven van dit artikel heeft me nog meer overtuigd: ik heb ondertussen al mijn 
tweede inspuiting met een vaccin tegen coronavirus ontvangen. 
 


