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Kritische vragen over vaccinatie: ‘Fact checks’ 
 
 
“Vaccinatie van vrouwen tegen HPV verhoogt de kans op baarmoederhalskanker.” 
 

 Niet waar 
o Eerder niet waar 
o Eerder wel waar 
o Waar 

 
Waarom zou de vaccinatie van vrouwen tegen HPV hun kans verhogen op het ontwikkelen 
van baarmoederhalskanker? 
Het HPV-vaccin zelf is een niet-levend vaccin en bevat geen genetisch materiaal van HPV. Er 
is dus geen enkele biologische verklaring hoe een HPV vaccin baarmoederhalskanker zou 
kunnen veroorzaken.  
Toch doen zulke verhalen momenteel de ronde. Een kritische blik leert hoe zwak de 
verkondigers van deze stelling hun bewering onderbouwen. 
In 2018 verscheen in het ‘Indian Journal of Medical Ethics’ een commentaar waaruit bleek 
dat een verhoogde incidentie van baarmoederhalskanker in Zweden in verband kon worden 
gebracht met HPV vaccinatie (Andersson et al., 2018). Het artikel werd echter onder een 
valse naam gepubliceerd en werd teruggetrokken door het tijdschrift na klachten van het 
‘Karolinska Institutet’ in Zweden, dat onterecht werd opgegeven als werkplaats van de 
auteur.  
Ook inhoudelijk toonde dit artikel grove wetenschappelijke fouten. Toch hebben twee Franse 
kankerspecialisten, Nicole en Gerard Delépine, zich door die valse beweringen laten 
inspireren om op een gelijkaardige manier verbanden te leggen tussen kankergegevens van 
Zweden, Noorwegen, Australië, en Groot Brittannië, en de hoge HPV-vaccinatiegraad in die 
landen. Hun bevindingen publiceerden ze in een boek, dat ze intussen zeer actief online 
promoten. Zoals hun voorganger bekijken ze enkel het verloop van globale 
bevolkingsgegevens over de tijd en houden ze er geen rekening mee of  en hoeveel vrouwen 
op elk moment een vaccin kregen aangeboden. Als we kijken naar de dataset van Australië 
waarnaar ze verwijzen (Figuur 1), is het duidelijk onterecht om hier een “meer dan 100% 
stijging van gerapporteerde baarmoederhalskanker tussen 2007 en 2014 bij 15-19 en 20-24 
jarigen” te claimen. Ten eerste worden geen cijfers voor 15-19 jarigen gerapporteerd, en ten 
tweede wordt bij de 20-24 jarigen het jaar 2007 als referentiejaar  genomen, een jaar dat 
historisch een zeer lage incidentie had in vergelijking met de jaren voordien. Dit is een 
klassieke vorm van “data picking”, en houdt ook geen rekening met de natuurlijke fluctuatie 
van de zeer lage kankerincidentie in deze leeftijdscategorieën. Zoals voor de situatie in  
Zweden, verwachten we pas een effect op bevolkingsniveau te zien nadat de gevaccineerde 

17e Valentijn Vaccinatiesymposium 2



leeftijdsgroepen de screeningsleeftijd bereiken. Voor Australië, als we ons enkel zouden 
baseren op gegevens van de 20-24 jarige cohorte, duurt het tot 2019 vooraleer de eerste 
gevaccineerde meisjes 24 jaar zijn geworden en volgens Australische richtlijnen zullen 
worden gescreend voor baarmoederhalskanker.  
Een bijzondere kanttekening hierbij is dat Drs Delépine enerzijds claimen dat het niet 
bewezen is dat het HPV-virus kanker veroorzaakt maar dat ze vast overtuigd zijn dat het 
vaccin dit wel doet. Ze roepen hierbij zelfs gevaccineerde vrouwen op om extra 
baarmoederhalskankerscreening te eisen.  
 
CONCLUSIE: Deze stelling is niet waar. Er is geen hogere kans op baarmoederhalskanker bij 
vrouwen die gevaccineerd werden tegen HPV. 
 
Figuur 1: Interpretatie van drs Delépine van de Australische bevolkingsgegevens.  

 
Referentie: Leeftijdsspecifieke incidentie van baarmoederhalskanker bij vrouwen volgens leeftijdsgroep, 
Australian Cancer Incidence and Mortality book 
 

 Andersson L. RETRACTED: Increased incidence of cervical cancer in Sweden: Possible link 
with HPV vaccination. Indian J Med Ethics. 2018;-(-):1-5. 
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“Een vrouw die al een HPV-besmetting heeft opgelopen, of een letsel, mag zich niet meer 
laten inenten tegen HPV.” 
 

 Niet waar 
o Eerder niet waar 
o Eerder wel waar 
o Waar 

 
De huidige aanbeveling over HPV-vaccinatie (HGR n° 9181, juli 2017) zegt dat 
inhaalvaccinatie van jonge vrouwen en mannen van 15 tot en met 26 jaar op individuele basis 
kan worden aangeboden, volgens een schema van drie dosissen (0,1 of 2 en 6 maanden). Bij 
seksueel actieve personen die eventueel al besmet werden met één of meerdere HPV-
vaccintypes, moet de beslissing tot vaccineren gepaard gaan met de mededeling dat door 
HPV-vaccinatie enkel bescherming tegen de nog niet verworven HPV-vaccintypes kan 
worden gegarandeerd. Dit betekent dat HPV-besmette vrouwen of mannen wel degelijk 
mogen gevaccineerd worden tegen HPV. 
Belangrijk om weten is dat het HPV-vaccin geen impact heeft op bestaande laesies of de 
progressie ervan. Ook heropflakkering van mogelijke latente (niet detecteerbare) HPV 
infecties wordt niet beïnvloed door vaccinatie. Daarentegen staat wel dat vaccinatie auto-
inoculatie voorkomt, t.t.z. verdere lokale verspreiding en vorming van nieuwe laesies, 
mogelijk op plaatsen waar deze laesies meer aanleiding geven tot pre-kanker en kankers.  
Bovendien beschermt HPV vaccin niet alleen tegen types waarmee men nog niet in contact 
is geweest, maar ook tegen her-infectie door hetzelfde type. Antistoffen die door een 
natuurlijke infectie zijn opgewekt geven wellicht deze bescherming niet. De 
immunogeniciteit van de vaccins is excellent, ook bij vrouwen of mannen die reeds in contact 
zijn geweest met HPV types waartegen het vaccin beschermt.  
Wat weten we over de HPV-vaccinatie bij vrouwen met letsels? Twee klinische studies 
onderzochten de daling van het aantal recidieven na (chirurgische) behandeling van 
condylomen of hooggradige cervicale, vaginale of vulvaire dysplasieën. In de ene studie vond 
de vaccinatie plaats voordat de letsels verschenen (Joura et al.), in de andere na de 
behandeling ervan (Kang et al). In de eerste studie hadden jonge meisjes na dubbelblinde 
randomisatie een quadrivalent vaccin of een placebo ontvangen, en werden 2054 nadien 
behandeld voor hooggradige cervicale dysplasieën, of voor condylomen of hooggradige 
vulvaire of vaginale dysplasieën. In de vaccingroep was het aantal recidieven 2 jaar na de 
behandeling 65 % lager voor cervicale letsels en 35 % voor de andere letsels (condylomen, 
vulvaire of vaginale dysplasieën) dan bij de vrouwen die een placebo hadden gekregen. De 
tweede studie volgde 737 vrouwen op na conisatie van hooggradige cervicale dysplasieën in 
Zuid-Korea. Systematisch werd aan hen een vaccinatie met het quadrivalente vaccin 
voorgesteld. Na twee jaar was het risico op recidieven bij patiënten die het vaccin geweigerd 
hadden 7,2 % tegenover 2,5 % bij de 360 vrouwen die voor vaccinatie gekozen hadden. 
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Bovenstaande bevindingen zijn recent bevestigd door een prospectieve case-control studie 
waarbij het aantal recidieven bij 248 HPV-gevaccineerde versus 276 niet-gevaccineerde 
vrouwen werd vergeleken. Vaccinatie na chirurgische behandeling van cervicale dysplasieën 
verminderde de herval van 7% tot 1% (Ghelardi et al.). 
 
CONCLUSIE: HPV-vaccinatie van reeds HPV-besmette vrouwen heeft nut en kan zeker 
overwogen worden. 
 
 Joura, Elmar A., Suzanne M. Garland, Jorma Paavonen, Daron G. Ferris, Gonzalo Perez, 

Kevin A. Ault, Warner K. Huh, et al. « Effect of the Human Papillomavirus (HPV) 
Quadrivalent Vaccine in a Subgroup of Women with Cervical and Vulvar Disease: 
Retrospective Pooled Analysis of Trial Data ». BMJ (Clinical Research Ed.) 2012;344 
(mars): e1401. 

 Kang, Woo Dae, Ho Sun Choi, et Seok Mo Kim. « Is Vaccination with Quadrivalent HPV 
Vaccine after Loop Electrosurgical Excision Procedure Effective in Preventing Recurrence 
in Patients with High-Grade Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN2-3)? » Gynecologic 
Oncology 2013;130 (2): 264 ̻68. 

 Ghelardi A, et al. SPERANZA project: HPV vaccination after treatment for CIN2. Gynecol 
Oncol. 2018 Nov;151(2):229-234. doi: 10.1016/j.ygyno.2018.08.033. Epub 2018 Sep 6. 
PubMed PMID: 30197061. 

 Castellsague X, et al. End-of-study safety, immunogenicity, and efficacy of quadrivalent 
HPV (types 6, 11, 16, 18) recombinant vaccine in adult women 24–45 years of age. Br J 
Cancer 2011; 105(1):28–37. PubMed PMID: 21629249. Pubmed Central  

 Schiller JT, Davies P. Delivering on the promise: HPV vaccines and cervical cancer. Nat 
Rev Microbiol. 2004;2(4):343-7. 

 Olsson et al. Evaluation of quadrivalent HPV 6/11/16/18 vaccine efficacy against 
cervical and anogenital disease in subjects with serological evidence of prior vaccine 
type HPV infection.Hum. Vaccin. 2009, 696-704. 

 Skinner SR, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of the human papillomavirus 
16/18 AS04-adjuvanted vaccine in women older than 25 years: 4-year interim follow-up 
of the phase 3, double-blind, randomised controlled VIVIANE study. Lancet. 2014 Dec 
20;384(9961):2213-27. doi: 10.1016/S0140-6736(14)60920-X. Epub 2014 Sep 1. PubMed 
PMID: 25189358. 

 Wheeler CM, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of the human papillomavirus 
16/18 AS04-adjuvanted vaccine in women older than 25 years: 7-year follow-up of the 
phase 3, double-blind, randomised controlled VIVIANE study. Lancet Infect Dis 
2016;16(10):1154–68. PubMed PMID: 27373900. 
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“We starten te vroeg met onze vaccinaties” 
 

 Niet waar 
o Eerder niet waar 
o Eerder wel waar 
o Waar 

 
Waarom moet er tijdig met vaccinatie gestart worden? 
Omdat we infecties die gevaarlijk kunnen zijn wanneer ze op jonge leeftijd worden 
opgelopen, vóór willen zijn. Het is immers niet mogelijk om het tijdstip van blootstelling aan 
een infectieziekte correct in te schatten. Omwille van dat onvoorspelbare is het bijzonder 
belangrijk om zich tijdig te laten inenten alvorens de ziekte op te lopen. Een kind het recht 
op bescherming tegen infectieziekten ontzeggen in zijn meest kwetsbare levensperiode gaat 
in tegen het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (art 24).  
Baby’s krijgen bij geboorte van de mama een voorraadje antistoffen mee, maar die 
verdwijnen op 2 à 4 maanden uit hun bloed. Borstvoeding valt zeker aan te moedigen maar 
kan dit niet compenseren. Bovendien heeft niet elke mama evenveel antistoffen om door te 
geven. Uit onderzoek is gebleken dat zuigelingen wel voldoende afweercellen hebben om 
doeltreffend te kunnen antwoorden op de toediening van een vaccin. 
De vaccins waarmee het Vlaams Vaccinatieprogramma op de leeftijd van 8 weken start, zijn 
gericht tegen infecties die vooral bij jonge baby’s levensgevaarlijk kunnen verlopen, zoals 
hersenvliesontsteking of kinkhoest, of zich levenslang kunnen nestelen en schade 
berokkenen, zoals chronische leverontsteking (hepatitis B). Van deze vaccins is meer dan één 
dosis nodig om genoeg bescherming te bieden, en om de afweer stap voor stap op te bouwen 
voor jonge baby’s. Hoe vroeger gestart, hoe korter de fragiele onbeschermde periode.  
Voor Rota virus vaccinatie is een tijdige start ook belangrijk voor de veiligheid: in studies is 
dit vaccin nooit toegediend na de leeftijd van 24 (Rotarix®)/32 (Rotateq®) weken, omdat er 
vermoedens zijn dat na die leeftijd de kans zou kunnen stijgen op een gevaarlijke 
nevenwerking in de darmen van het kind (invaginatie).  
In vele ontwikkelingslanden wordt al op de leeftijd van 6 weken gestart met vaccinaties, of 
zelfs al bij de geboorte voor sommige vaccins, omdat de besmettingskans daar hoger is, en 
pasgeborenen vaak extra vatbaar zijn door ondervoeding. 
 
CONCLUSIE: het basisvaccinatieschema start bewust vroeg, maar niet te vroeg. 
Wetenschappers beschouwen deze stelling als onwaar. 
 
 https://www.unicef.nl/files/20091116_kinderrechtenverdrag.pdf 
 Offit P et al. Addressing parents' concerns: do multiple vaccines overwhelm or weaken the 

infant's immune system? Pediatrics, 2002; 109: 124-129 
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 Rotavirus vaccination sheet, beschikbaar op 
http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/vaccinfosheets/en/ 

 Phadke et al. Association Between Vaccine Refusal and Vaccine-Preventable Diseases in 
the United States: A Review of Measles and Pertussis. JAMA. 2016 Mar 15; 315(11): 1149–
1158. 

 Leuridan et al. Measles outbreak in Europe: susceptibility of infants too young to be 
immunized. Vaccine. 2012 Sep 7;30(41):5905-13 

 
 
“Iemand met allergie mag niet worden ingeënt”  
 

o Niet waar 
 Eerder niet waar 

o Eerder wel waar 
o Waar 

 
Een allergische reactie is een overdreven sterke afweerreactie van ons lichaam op stoffen 
waar we mee in aanraking komen. Dit hoeft niet heel ernstig te zijn. De meeste allergische 
reacties veroorzaken alleen wat huiduitslag en/of jeuk. Ernstige allergische reacties door 
vaccinaties zijn zeer zeldzaam. 
Stoffen waarvan bekend is dat ze een allergische reactie kunnen uitlokken zijn antibiotica, 
kippenei-eiwit en latex. In sommige vaccins kunnen hele kleine restjes (sporen) van 
antibiotica zitten die zijn gebruikt bij de productie van vaccins. Antibiotica die het vaakst 
allergische reacties veroorzaken (zoals penicillines, cefalosporines en sulfonamiden) worden 
niet in vaccins gebruikt. Sporen van neomycine, streptomycine, polymyxine b, gentamicine 
en kanamycine kunnen wel in bepaalde vaccins voorkomen. Iemand die ooit anafylaxie 
ontwikkelde op één van deze antibiotica mag niet meer worden ingeënt met een vaccin 
waarin één van die antibiotica voorkomt (absolute contra-indicatie). 
Sommige griepvaccins worden geproduceerd met behulp van eieren. Zo worden bebroede 
kippeneieren gebruikt voor de groei van vaccinvirussen bij de ontwikkeling van griepvaccins. 
Na virusgroei worden de vaccins zeer sterk gezuiverd maar heel kleine restjes van kippenei-
eiwit kunnen nog aanwezig zijn (in de orde van grootte van 0,000 000 01 mg of uitgedrukt in 
picogram). Omdat het over een extreem kleine concentratie kippenei-eiwit gaat, is er geen 
enkel risico om kinderen met kippenei-eiwit allergie te vaccineren met deze vaccins. 
Bij de productie van het mazelen-bof-rubella vaccin worden geen eieren maar cellen van een 
kippenembryo gebruikt (kippenembryofibroblasten) voor de groei van het vaccinvirus. Ook 
deze vaccins worden zeer goed gezuiverd na virusgroei, en mogen toegediend worden aan 
mensen/kinderen met een overgevoeligheid voor kippeneieren. Kortom, overgevoeligheid 
voor kippen-eiwit is geen reden om vaccins tegen mazelen-bof-rubella of griep niet te geven.  
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Wat latex- betreft: vooral kinderen die reeds herhaaldelijk heelkundige ingrepen hebben 
ondergaan, hebben een verhoogd risico op latex-allergie. De naaldbeschermers en stampers 
van vaccin-spuitjes worden soms vervaardigd uit rubber. Een review van de meer dan 
180.000 gemelde bijwerkingen na vaccinatie in Amerika toonde 28 gevallen bij wie mogelijks 
sprake was van anafylaxie bij personen met een gekende latexallergie. Net als CDC, geeft de 
HGR het advies om aan personen met een voorgeschiedenis van anafylaxie na contact met 
latex geen vaccin toe te dienen waarvan de naaldbeschermer of stamper latex bevat, tenzij 
de voordelen van de vaccinatie groter zijn dan de mogelijke bijwerkingen na vaccinatie. 
Enkel in geval van zeer ernstige allergische reactie (=anafylactische reactie of shock) op één 
van de bestanddelen van het vaccin is verdere toediening van dat vaccin tegenaangewezen. 
De frequentie van anafylactische reactie op een vaccin varieert van 1/600.000 tot 
1/1.000.000 en is dus zeer zeldzaam.  
 
CONCLUSIE: Na een ernstige allergische reactie (anafylaxie) op een vaccin of een 
bestanddeel van een vaccin, mag men dat vaccin niet meer toegediend krijgen. Dit is zeer 
zeldzaam. Andere allergieën vormen geen probleem. Daarom beoordelen wetenschappers 
deze stelling als grotendeels onwaar. 
 
 VWVJ standaard Vaccinaties (www.vwvj.be) 
 https://rijksvaccinatieprogramma.nl/bijwerkingen 
 University of Oxford – vaccine group: http://vk.ovg.ox.ac.uk/vaccine-ingredients#egg 

proteins 
 http://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/additives.htm 
 fiche HGR Preventie en aanpak van anafylactische shock bij vaccinatie van kinderen - 

fiche8802 
 http://www.bsaci.org/Guidelines/MMREggRecommendations.pdf  
 Fox AT et al. Clin Exp Allergy. 2014 Jul;44(7):999-1002  
 Andersen DV, Jørgensen IM. Dan Med J. 2013 Feb;60(2):A4573. 
 Theeten H, Van Damme P. Griepvaccin uit celcultuur: beter dan gekweekt op eieren? 

Domusmedica.be. 2011 
https://www.domusmedica.be/documentatie/huisartsnu/kortnieuws/3671-griepvaccin-
uit-celcultuur-beter-dan-gekweekt-op-eieren.html 

 Gagnon R, Primeau MN, Des Roches A, Lemire C, Kagan R, Carr S, et al. Safe vaccination 
of patients with egg allergy with an adjuvanted pandemic H1N1 vaccine. The Journal of 
allergy and clinical immunology. 2010;126(2):317-23. 

 Khakoo GA, Lack G. Recommendations for using MMR vaccine in children allergic to eggs. 
BMJ : British Medical Journal. 2000;320(7239):929-32. 
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“Vaccins aanbevolen tijdens de zwangerschap zijn veilig en werkzaam” 
 

o Niet waar 
o Eerder niet waar 
o Eerder wel waar 

 Waar 
 
Levend afgezwakte vaccins –zoals tegen mazelen-bof-rubella en varicella- mogen niet 
toegediend worden aan zwangere vrouwen. 
Momenteel wordt in België enkel vaccinatie met een kinkhoestbevattend vaccin en een 
griepvaccin aanbevolen tijdens de zwangerschap.  
Onderzoek heeft aangetoond dat het toedienen van geïnactiveerde vaccins tijdens de 
zwangerschap volkomen veilig is en dus niet schadelijk is voor zowel de zwangere vrouw als 
het ongeboren kind. Recente studies waarin grote groepen zwangere vrouwen werden 
opgevolgd na vaccinatie met een kinkhoestbevattend vaccin of een griepvaccin tijdens de 
zwangerschap toonden geen onverwachte nevenwerkingen in deze vrouwen of hun 
kinderen.  
Wanneer we kijken naar het immuunantwoord bij zwangere vrouwen na vaccinatie tijdens 
de zwangerschap zien we dat zwangere en niet-zwangere vrouwen evenveel antistoffen 
aanmaken na vaccinatie. Recent hebben zowel kinkhoestvaccinatieprogramma’s als 
griepvaccinatieprogramma’s tijdens de zwangerschap bewezen dat ze ziekte en 
hospitalisatie ten gevolge van deze ziektes bij zowel zwangere vrouwen als jonge zuigelingen 
doen dalen of voorkómen.  
 
CONCLUSIE: Er zijn voldoende gegevens dat griepvaccins en kinkhoestvaccins veilig zijn en 
werken bij toediening tijdens de zwangerschap. Dit zijn momenteel in België de enige 
aanbevolen vaccins bij zwangere vrouwen. Daarom wordt de stelling als grotendeels waar 
beoordeeld.  
 
 Munoz FM et al. Safety and immunogenicity of tetanus diphtheria and acellular pertussis 

(Tdap) immunization during pregnancy in mothers and infants: a randomized clinical trial. 
Jama. 2014;311:1760-1769. 

 Amirthalingam G et al. Effectiveness of maternal pertussis vaccination in England: an 
observational study. Lancet. 2014;384:1521-1528. 

 Maertens K et al. Pertussis vaccination during pregnancy in Belgium: Results of a 
prospective controlled cohort study. Vaccine. 2015;34:142-150. 
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“Immuniteit opgewekt door vaccins is beter dan natuurlijke immuniteit” 
 

o Niet waar 
o Eerder niet waar 

 Eerder wel waar 
o Waar 

 
Als je een infectieziekte op natuurlijke wijze doormaakt, en je komt er zonder teveel 
kleurscheuren van af, dan kan het zijn dat je levenslang beschermd blijft, bijv. na mazelen of 
rubella infectie. Je bouwt meestal ook meer antistoffen op dan na vaccinatie. Maar dit geldt 
niet voor elke infectieziekte: denk maar aan de griep die elke winter weer opduikt, of het trio 
klem, kinkhoest en kroep, waarvan je een natuurlijke infectie telkens opnieuw kunt 
doormaken. Het natuurlijk doormaken van een infectie garandeert dus niet steeds een 
levenslange immuniteit. En sommige vaccins, bijv. HPV-vaccin, wekken meer antistoffen en 
een betere bescherming op dan de infectie zelf. 
Bij het natuurlijk doormaken van een ziekte kies je de dosis waaraan je wordt blootgesteld 
niet, kies je het moment van blootstelling ook niet, en moet je er alle mogelijke gevolgen bij 
nemen: een zuigeling die kinkhoest doormaakt kan er aan overlijden, een puber die mazelen 
doormaakt kan er een paar weken ernstig ziek van zijn en er zelfs aan overlijden of een 
hersenletsel oplopen. Met een vaccinatie heb je de dosis en het tijdstip onder controle, en 
veroorzaak je niet de ernstige gevolgen van de vaccineerbare aandoening. 
Sommige vaccins geven zo goed als levenslange bescherming en bij andere moet je 
regelmatig een herhaling krijgen om je afweer te stimuleren. De vaccinatieschema’s in de 
Europese landen houden hier rekening mee en voorzien voor bepaalde vaccins 
herhalingsmomenten.  
De beslissing om vaccins te ontwikkelen en grote vaccinatieprogramma’s op te zetten tegen 
bepaalde infecties werd genomen in functie van hun ernst. Er worden dan ook geen vaccins 
ontwikkeld tegen banale verkoudheden, maar wel tegen een aantal aandoeningen die 
wereldwijd, maar ook in Europa, zorgen voor ernstige verwikkelingen, fataal kunnen 
verlopen en veel menselijk leed kunnen veroorzaken. Getuige hiervan de mazelen-
epidemieën in de laatste 10 jaar in Europa met meer dan 20.000 gevallen in 2017, en 
minstens 13 sterfgevallen, meestal bij gezonde kinderen en volwassenen. 
 
CONCLUSIE: Immuniteit na vaccinatie kost het individu minder risico dan immuniteit door 
natuurlijke infectie, en in sommige gevallen kan immuniteit door vaccinatie zelfs 
langduriger of sterker zijn dan na natuurlijke infectie. Daarom wordt de stelling als waar 
beoordeeld. 
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 Wendelboe AM, et al. Duration of Immunity Against Pertussis After Natural Infection or 
Vaccination. Pediatric Infectious Disease Journal, 2005, 24 (5): S58-S61 

 Stanley M. Preventing cervical cancer and genital warts - How much protection is enough 
for HPV vaccines? J Infect. 2016 Jul 5;72 Suppl:S23-8. 

 Kindengezin.be. Waarom vaccineren? https://www.kindengezin.be/gezondheid-en-
vaccineren/vaccinaties/waarom-vaccineren/ [Accessed 13 Dec. 2017]. 

 Wereldgezondheidsorganisatie. Six common misconceptions about immunization. 
http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/detection/immunization_misconceptions/
en/index5.html [Accessed 13 Dec. 2017]. 

 Hoecker, J. I'm concerned about my newborn's vaccination schedule. Why do infants need 
so many vaccines so quickly?. [online] Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/healthy-
lifestyle/infant-and-toddler-health/expert-answers/vaccination-schedule/faq-20058197 
[Accessed 13 Dec. 2017]. 

 
 

“Niet iedereen is na vaccinatie beschermd” 
 
o Niet waar 
o Eerder niet waar 

 Eerder wel waar 
o Waar 

 
Het antwoord op deze vraag is complex omdat dit afhangt van wie gevaccineerd wordt en 
met welk vaccin. 
In het algemeen zijn vaccins doeltreffender dan eender welk geneesmiddel. De meesten die 
gevaccineerd worden zullen beschermd zijn via vaccinatie, en bij sommige vaccins in het 
vaccinatieschema in België is dit bijna 100%. Na twee dosissen mazelen-bof-rubella 
vaccinatie zal meer dan 95% beschermd zijn tegen mazelen. Dus een klein percentage kan 
nog vatbaar zijn voor mazelen, ondanks vaccinatie. Deze mensen moeten dan kunnen 
rekenen op de groepsimmuniteit, om zo onrechtstreeks beschermd te zijn. 
Voor een aantal infecties is het mogelijk om groepsimmuniteit te bereiken door voldoende 
mensen immuun te maken door vaccinatie, zodat de ziekte niet langer kan circuleren en dus 
ook niemand kan besmetten bij wie een vaccinatie slechts gedeelteijk of helemaal niet 
gewerkt heeft (doorgaans een klein percentage mensen). 
Voor sommige vaccins weten we dat de bescherming niet levenslang is, en daarom zijn 
herhalingsdosissen in het vaccinatieschema voorzien.  
Ook de leeftijd of de medische situatie van bepaalde gevaccineerden kan ervoor zorgen dat 
de doeltreffendheid van een vaccin bij hen lager is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij 
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ouderen of bij mensen met een chronische aandoening. Over het algemeen reageren jonge 
mensen beter op vaccins dan oudere mensen. 
Toch is het bij ouderen of zieke mensen vaak nog steeds beter om deze mensen in te enten, 
dan niet in te enten, want zelfs bij 50 of 60% doeltreffendheid heb je meer winst dan bij niets 
doen. 
 
CONCLUSIE: De meeste vaccins kunnen niet alle gevaccineerden beschermen, bescherming 
verschilt per vaccin en per gevaccineerde. Bij de vaccins in het basisprogramma is de kans 
op bescherming wel heel hoog, als ze op de aanbevolen leeftijd worden toegediend. 
 
 http://vk.ovg.ox.ac.uk/disease-vaccinated-populations 

 
 
“Vaccineerbare ziekten zijn behandelbaar”. 

 
o Niet waar 

 Eerder niet waar 
o Eerder wel waar 
o Waar 

 
De selecte groep van infectieziekten waartegen vaccins werden en worden ontwikkeld, 
kunnen bij voorheen gezonde mensen zware verwikkelingen veroorzaken of fataal verlopen 
ondanks behandeling. Dit omdat een specifieke behandeling niet mogelijk is, of niet snel 
genoeg kan werken.  
Snel evoluerende aandoeningen zijn bijvoorbeeld infecties met meningokokken, 
pneumokkoken, tetanus of difterie: ondanks behandeling is het sterftepercentage 
aanzienlijk, bv. meer dan 30% bij tetanus, zelfs in industrielanden. En ook als men een 
ernstige pneumokokken of meningokokken infectie overleeft, kunnen de restletsels van een 
hersenvliesonsteking of septicemie (bloedvergiftiging) aanzienlijk zijn, met doofheid, 
mentale retardatie, of amputatie van een of meerdere ledematen.  
Voor virale aandoeningen zoals mazelen, griep, hepatitis B of ebola bestaat geen specifieke 
therapie, uitzieken is de boodschap met soms een fataal verloop als gevolg. De behandeling 
van pre-cancereuze letsels ten gevolge van HPV-infectie kan kanker niet altijd voorkomen, 
en kan wel verwikkelingen veroorzaken (bijv. zwangerschapscomplicaties). Rotavirusinfectie 
is in ons land wel goed behandelbaar bij gezonde kinderen, maar kan door zijn enorme 
besmettelijkheid veel ziektelast verzoorzaken.  
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CONCLUSIE: de infectieziekten die geselecteerd werden voor de ontwikkeling van de 
huidige of toekomstige vaccins (ebola, HIV, hepatitis C, zika, …) zijn aandoeningen die we 
liever vòòr willen zijn via vaccinatie, dan dat we ze moeten uitzieken of proberen te 
behandelen. De gevolgen kunnen immers op individueel of op bevolkingsniveau bijzonder 
ernstig of grootschalig zijn.  
  
 http://www.cdc.gov/vaccines 

 
 
“Je kan autisme krijgen door vaccinatie” 
 

 Niet waar 
o Eerder niet waar 
o Eerder wel waar 
o Waar 

 
Beweren dat je autisme ontwikkelt door vaccinatie is een leugen. Maar het is begrijpelijk dat 
ouders hierover bezorgd zijn: diverse websites en artikels beweren immers dat er een relatie 
is tussen het MBR-vaccin en het optreden van autisme. Al deze bronnen verwijzen naar een 
hypothese die in 1998 werd gepubliceerd door dr A. Wakefield in The Lancet (vol 351, n° 
9103, p637-641). Deze hypothese is nooit bevestigd. Meer nog, dit onderzoek van dr 
Wakefield vertoonde ernstige fraude: het ‘wetenschappelijk’artikel werd in 2010 uit The 
Lancet gehaald (en van de Lancet website, wat hoogst uitzonderlijk is) en dr Wakefield mag 
voor de rest van zijn leven geen geneeskunde meer uitoefenen in het Verenigd Koninkrijk. 
Zijn medische licentie werd permanent ingehouden door de ‘General Medical Council’. Een 
belangrijk en meetbaar gevolg van zijn hypothese was een daling van de 
mazelenvaccinatiegraad in het Verenigd Koninkrijk van meer dan 90% naar minder dan 65% 
waardoor er eind jaren 1990 tot begin deze eeuw verschillende mazelen-epidemieën zijn 
geweest in Engeland. Begin deze eeuw werden er dan ook grootschalige epidemiologische 
onderzoeken bij gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen opgezet, die geen enkele 
invloed toonden van mazelenvaccinatie op het ontwikkelen van autisme. Aangezien deze 
mythe regelmatig weer op duikt, blijven wetenschappers de mogelijke link tussen vaccins en 
autisme bestuderen en verschijnen jaarlijks verschillende nieuwe resultaten die de 
afwezigheid van enige link verder bevestigen.  
Kortom, ouders mogen gerust zijn – de MBR-vaccinatie veroorzaakt geen autisme. Wel dient 
men te beseffen dat de leeftijd waarop de diagnose van autisme voor het eerst kan gesteld 
worden, vaak de leeftijd is waarop de eerste dosis MBR-vaccin wordt toegediend. Dit geeft 
dan de perceptie alsof het vaccin autisme zou kunnen veroorzaken.  
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CONCLUSIE: Uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar mazelen- en andere vaccins 
heeft geen oorzakelijk verband aangetoond tussen vaccinatie en het ontwikkelen van 
autisme. 

 
 Plotkin S, Gerber, J. and Offit, P. Vaccines and Autism: A Tale of Shifting Hypotheses. Clin 

Infect Dis. 2009 Feb 15; 48(4): 456–461. Clinical Infectious Diseases. 
https://academic.oup.com/cid/article/48/4/456/284219#3555443 [Accessed 24 Jan 
2019]. 

 Spencer JP, Trondsen Pawlowski RH, Thomas S. Vaccine Adverse Events: Separating Myth 
from Reality. Am Fam Physician 2017,95:786-794.  

 Di Pasquale A, Bonanni P, Garçon N, Stanberry LR, El-Hodhod M, Tavares Da Silva F. 
Vaccine safety evaluation: Practical aspects in assessing benefits and risks. Vaccine. 2016 
Dec 20;34(52):6672-6680. 

 Jain A, Marshall J, Buikema A, Bancroft T, Kelly JP, Newschaffer CJ. Autism occurrence by 
MMR vaccine status among US children with older siblings with and without autism. 
JAMA. 2015 Apr 21;313(15):1534-40. 

 Rivm.nl. (2017). Feiten en fabels over mazelen en vaccinatie - RIVM. 
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vrag
en/Infectieziekten/Feiten_en_fabels_over_mazelen_en_vaccinatie [Accessed 14 Dec. 
2017]. 

 Aap.org. (2017). Vaccine Hesitant Parents. https://www.aap.org/en-us/advocacy-and-
policy/aap-health-initiatives/immunizations/Pages/vaccine-hesitant-parents.aspx 
[Accessed 14 Dec. 2017]. 

 WHO Vaccine Safety netwerk communication eLibrary (vaccine safety communication 
resources) het doel van deze communicatie databank is  kennis uit te wisselen met 
gezondheidswerkers, beleidsmensen en iedereen die vragen hebben bij de mogelijke 
nevenwerking van vaccins. https://www.vsc-library.org/   

 
 
”Er zit formaldehyde in een vaccin, dat is giftig” 
 

 Niet waar 
o Eerder niet waar 
o Eerder wel waar 
o Waar 

 
Tijdens het productieproces van vaccins worden stoffen toegevoegd als bewaringsmiddel, 
zoals formaldehyde, om bijbesmetting met kiemen te vermijden en toxines te inactiveren. 
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Vaccins worden bij het afvullen in spuiten of flesjes grondig gereinigd maar reststoffen 
kunnen in zeer kleine hoeveelheden achterblijven. 
Deze resthoeveelheid in vaccins is zeker niet schadelijk: ook het menselijk lichaam bevat een 
kleine hoeveelheid formaldehyde die nodig is voor de stofwisseling in het lichaam. 
Formaldehyde zit ook in veel fruit en groente, en houdt daar op een natuurlijke manier de 
groei van bacteriën en schimmels tegen.  
De hoeveelheid natuurlijke formaldehyde in het bloed van een 8 weken oude baby (ongeveer 
1.1 mg in totaal) ligt meer dan 10 keer hoger dan de hoeveelheid aanwezig in vaccins (minder 
dan 0.1 mg).  
Bij een orale inname van 50-100 mg/kg per dag kan formaldehyde een mogelijk schadelijk 
effect hebben op het lichaam. Een vaccin van 0.5 ml bevat tussen 0.05 en 0.1 mg 
formaldehyde. Ter vergelijking, in een peer van 100 gram zit gemiddeld 5 mg formaldehyde 
(50 mg/kg). Rekening houdend met het feit dat formaldehyde in het ene geval wordt 
ingespoten in de spier en in het andere via de mond binnenkomt, blijkt dat het eten van een 
peer 19 tot 38 keer meer formaldehyde in het lichaam brengt dan een vaccin! Bovendien 
wordt fruit vaak dagelijks gegeten en een vaccin slechts een paar keer in het leven 
toegediend. 
CONCLUSIE: Een vaccin kan zeer kleine hoeveelheden formaldehyde bevatten, maar veel 
minder dan de natuurlijke blootstelling, en zeker geen dosis die schadelijk of giftig kan zijn, 
zelfs bij herhaalde toediening. 
 
 http://vk.ovg.ox.ac.uk/vaccine-ingredients#formaldehyde 
 Plotkin SA, Orenstein W and Offit PA. Hoofdstuk 7 in “Vaccines”, 7de editie, 2018. 

Philadelphia, PA: Elsevier. 
 
 
“Een chronisch ziek kind of volwassene mag niet gevaccineerd worden” 
 

 Niet waar 
o Eerder niet waar 
o Eerder wel waar 
o Waar 

 
Kinderen en volwassenen met een chronische ziekte zijn vaak extra vatbaar voor infecties, 
die bij hen ook vaker verwikkelingen veroorzaken. Suikerziekte, en aandoeningen van het 
zenuwstelsel of van de longen, zoals mucovicidose, betekenen bijvoorbeeld een extra risico 
bij influenza of pneumokokken infecties.  
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Tijdige vaccinatie is daarom bij hen extra belangrijk, om deze infecties te voorkomen. Het is 
zelfs nuttig om ook tegen ziekten te vaccineren die niet in de basisvaccinatiekalender zijn 
opgenomen. 
Een groep die bijzonder vatbaar is voor infecties zijn patiënten met stoornissen van het 
afweersysteem (o.a. HIV infectie of bloedziekten) of patiënten die medicatie krijgen die het 
afweersysteem onderdrukt, o.a. voor chronisch inflammatoire aandoeningen zoals 
reumatoïde artritis, de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa of psoriasis. Bij hen verlopen 
infecties als mazelen, windpokken of pneumokokken ernstiger dan bij gezonde mensen. 
Helaas gaat het onderdrukken van de afweer vaak gepaard met een verminderd immuun 
antwoord op vaccinaties. Toch wordt vaccinatie geadviseerd vanwege het verhoogde risico 
op infecties en/of een ernstiger verloop ervan. Zelfs met een verminderde werking van 
vaccins valt er nog winst te bereiken bij deze kwetsbare patiëntenpopulatie.  
Bij de patiënten met een onderdrukt afweersysteem: 

- zijn vaccinaties op zichzelf niet verantwoordelijk voor een destabilisering of 
opflakkering van inflammatoire (auto-) immuunziekten 

- is de toediening van geïnactiveerde vaccins veilig 
- betekent de toediening van levende vaccins mogelijk een risico, dat met de 

behandelend arts moet besproken worden 
- moet men niet alleen het basisvaccinatieschema in acht nemen maar vaak ook 

bijkomende ziekte-specifieke vaccinaties geven zoals influenza- en 
pneumokokkenvaccins 

Voor de meest voorkomende chronische ziekten zijn specifieke vaccinatie-aanbevelingen 
beschikbaar (zie advies HGR 8561). 
 
CONCLUSIE: Alle chronisch zieken mogen gevaccineerd worden, al mogen sommigen niet 
alle vaccins krijgen. 
 
 HGR nr. 8561. Advies Hoge Gezondheidsraad, Vaccinatie van immunogecompromitteerde 

en chronisch zieke kinderen en volwassenen (versie 2012)(update verwacht in 2018). 
Online beschikbaar op https://www.zorg-en-gezondheid.be/adviezen-vaccinatie-hoge-
gezondheidsraad 

 Pandolfi et al. Immunization coverage and timeliness of vaccination in Italian children 
with chronic diseases. Vaccine 2012;30(34):5172-8 
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“Er zit aluminium in vaccins” 
 

o Niet waar 
o Eerder niet waar 
o Eerder wel waar 

 Waar 
 
Aluminium is een van de meeste gebruikte hulpstoffen in vaccins, vaak onder de vorm van 
aluminiumverbindingen zoals aluminiumsulfaat of aluminiumhydroxide. Deze verbindingen 
zorgen ervoor dat ons afweersysteem beter (sneller en krachtiger) antwoordt op het vaccin 
waardoor de werkzaamheid toeneemt. Zo kan dan ook de hoeveelheid antigeen die wordt 
toegediend verlaagd worden.  
 
In de afgelopen 80 jaar, waarin aluminiumverbindingen wereldwijd op grote schaal zijn 
gebruikt in vaccins, zijn er geen schadelijke gevolgen geconstateerd van het gebruik van 
aluminium in vaccins bij mensen. 
Aluminium zit in de lucht, ons voedsel en ons drinkwater. Per dag krijgen we ongeveer 5-10 
mg aluminium binnen via onze ademhaling en ons maagdarmkanaal. Aluminium veroorzaakt 
alleen problemen bij veel hogere doseringen. De Food and Drug Administration heeft in 1993 
een schatting van de dagelijkse inname van aluminium in voedsel (inclusief 
zuigelingenvoeding) per kg per dag gemaakt: dat varieert van 0.10-0.12 mg/kg/dag. Het 
minimale risiconiveau voor orale inname ligt volgens de FDA (controleorgaan voor voedsel 
en geneesmiddelen in de VSA) op 1 mg/kg/dag gedurende > 365 dagen. Aluminium uit 
vaccins (0.1-0.5 mg per dosis, naargelang het vaccin) wordt langzaam door het lichaam 
opgenomen. Uit huidige berekeningen blijkt dat mede daardoor de concentratie aluminium 
in het lichaam na vaccinatie ver onder de toelaatbare niveaus blijft. 
 
CONCLUSIE: Veel vaccins bevatten aluminium, dat is waar. Maar de hoeveelheid in een 
vaccin is veel lager dan het minimale risiconiveau en vormt daarom geen 
gezondheidsrisico, zelfs na herhaalde toediening. 
 
 https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/wat-zit-er-in 
 http://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/additives.htm 
 Offit A and Jew K. Addressing Parents' Concerns: Do Vaccines Contain Harmful 

Preservatives, Adjuvants, Additives, or Residuals? Pediatrics 2003; 112 (6 ):1394-1397 
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