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Het afweersysteem en vaccins

Een korte uitleg in tijden van Corona



75 en 200 miljoen mensen in Europa

Pest

(zwarte dood)

Mazelen

Pokken

Kinkhoest

Tyfus

~80-95% inheemse bevolking

Pandemieën zijn niet nieuw



Is Covid-19 gewoon een griepje?

Griep

Covid-19

van Egmond, eigen ontwerp





Hoe verloopt de pandemie?



Hoe verloopt de pandemie?

‘Intelligente’
Lockdown’

Gedeeltelijke
Lockdown

Harde
Lockdown

Avond
klok



Hoe verspreidt SARS-CoV-2 zich?
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• Direct: grote druppels en aërosolen (medische 
handelingen)

• Indirect: via contact besmette oppervlakten 
(aanwijzingen)

• Aërosolen: nog geen direct bewijs maar onder 
bepaalde omstandigheden plausibel

• Meeste besmettelijke periode: net voor start symptomen- 5 dg
• Incubatietijd: 2-14 dg (meestal 5-6)



Belangrijkste maatregelen?

Contact vermijden met elkaar!

Thuiswerken

Geen bezoek

Horeca dicht

Winkels dicht

Niet reizen

Avondklok

……etc

Hygiene

1.5 meter afstand

Handen wassen

In elleboog hoesten

Mondkapjes

……etc

De oplossing: vaccinatie



‘Levenscyclus’ virus

Daarom lastig te bestrijden



Het nut van vaccineren
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Het nut van vaccineren: 2 prikken
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 Vaccins zijn maar kort

aanwezig

 Kans op lange termijn

bijwerkingen is Klein

Auto immuniteit?



Het afweersysteem: B cel + antilichamen



Het afweersysteem: T cel



Hoe werken de vaccins?

van Egmond,

eigen ontwerp, Biorender

SARS-CoV-2

Pfizer

Moderna

Curevac

AstraZeneca/Oxford

Janssen (Johnsen & Johnson)

Sputnik

Sanofi

Novavax

+ adjuvantia

RNA vaccins

vector vaccins

eiwit vaccins



Korte termijn bijwerkingen

Korte termijn (bij)werkingen:

Pijnlijke injectieplek

Koorts

Hoofdpijn

Spierpijn

‘Grieperig’ Korte termijn bijwerkingen:

Allergische reactie

(Anafylaxie)

Pfizer:1: 90.000

Moderna 1: 400.000



Effectiviteit

Gemiddelde ‘Wild type’ Britse Zuid-Afrikaanse Braziliaanse

Pfizer 94 % 94 %

Moderna 94,5 % 94,5 %

AstraZeneca 60 % 60 %

Janssen (J&J) 66 % 72 % 57 %

Novavax 89,3% 95,6 % 85,6 % 60 %

Sanofi ?

?

66 %  ?

?

?

?

?

? ?

Mutanten Beeld: Science Photo Library
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Alle vaccins beschermen 85-100% tegen zeer ernstige COVID-19 (ziekenhuisopname en overlijden)



Vaccinatie strategie



Wanneer is het virus weg?



Conclusies

- COVID-19 ≠ griep (geen groepsbescherming)

- Goede vaccins geven T en B cel responsen

- Boosten geeft betere afweerrespons

- Vaccins kunnen korte termijn bijwerkingen geven

- Kans op lange termijn bijwerkingen is klein

- RNA vaccins passen geen DNA aan

- Huidige vaccins werken gedeeltelijk tegen mutanten




