't Prikje maart 2005

IV

PNEUMOKOKKEN
Een vaccin dat niemand wil en nog minder mensen nodig hebben
Anita Petek-Dimmer
Vertaald uit: AEGIS Impuls, Nr 18, 2° kwartaal 2004
De medische overheidsinstanties willen een hoge vaccinatiegraad bereiken, vele artsen zijn er absoluut tegen,
en de meeste patiënten kennen het niet eens. We hebben het over het pneumokokkenvaccin.
Pneumokokken gelden in het taalgebruik van onze
medici als mede verantwoordelijk voor longontstekingen, middenoorontstekingen,
bloedvergiftiging
enz.
Maar niemand licht de patiënten in over het feit dat er
honderden oorzaken zijn de dezelfde etterige ontstekingen ook zonder pneumokokken kunnen veroorzaken.
Daarenboven bestaat er tot nu toe geen enkele ernstige
. studie die het nut en de werkzaamheid van dit vaccin
bewijst.
In het jaar 1881 ontdekten, los van mekaar, Georg Miller
Sternberg en Louis Pasteur voor het eerst de pneumokok.
In 1885 werd de bacterie geïsoleerd door
L. Fränkel. In 1911 werd het volledige-cel vaccin door Wright geproduceerd, en in 1930 door Francis en
Tillet het eerste polysaccharidenvaccin.
In 1928 ontdekte Fred Griffith dat
gedode kiemen met kapsel, die
samen met levende kiemen zonder
kapsel in muizen ingespoten werden, de niet ingekapselde kiemen
het vermogen gaven om een kapsel
~e produceren. Hij noemde dit proces "transformatie".
In 1944 identificeerden O.T. Avery,
C.M. MacLeod en M. McCarty het
transformerende beginsel van het
DNA. De ontdekking van deze drie onderzoekers was
het begin van de moleculaire genetica. Dit eerste bewijs
van een bacteriële transformatie werd met streptococcus pneumoniae uitgevoerd. Zie daarvoor het model op
afbeelding 1 (pag 23). S staat daarbij voor ongekapseld,
R voor ingekapselde vormen van de bacterie.
Toen penicilline ingang vond verloor het vaccin tegen
pneumokokken zijn belang. In 1964 wezen Austrian en
Gold op de sterfgevallen ten gevolge van pneumokokken. Daarop ontwikkelde men in 1977 in de USA het
eerste 14-voudige polysaccharidenvaccin, en in 1984
het tot nu toe gebruikelijke 23-voudige polysaccharidevaccin.
Pneumokokken zijn bacteriën van het soort streptococcus. Vroeger noemde men ze diplococcus pneumoniae.
Ze onderscheiden zich van andere streptokokken door
hun- uitzicht: ze komen altijd per twee voor- : vandaar
diplokokken -, door de samenstelling van het C-polysac-

charide in de wand, en ook door hun gevoeligheid voor
gal. Bovendien zijn ze beta-haemolytisch, d.w.z. op cultuur vormen zich meestal grote doorzichtige velden om
de bacteriekoloniën heen. Eenkapsel omhult telkens
twee pneumokokken. Het materiaal van deze kapsels
bestaat uit suikermoleculen, en het beschermt de bacteriën tegen de macrofagen, witte bloedcellen die er op uit
zijn hen te vernietigen.
Op basis van de verschillende kapseltypes worden meer
dan 90 verschillende
serotypen
onderscheiden.
Volgens de Amerikaanse benaming worden de serotypen in volgorde van hun ontdekking als ziekteverwekker
gerangschikt, waarbij de laagste nummers de meest frequente ziekteverwekkers aanduiden.
Volgens het Deense systeem zijn de typen eerder volgens hun antigene verwantschap gerangschikt. Omwille
van zijn betere overzichtelijkheid
heeft het Deense systeem
het
gehaald in de geneeskunde.
De onderverdeling
van de types
wordt door hoofdletters weergegeven, de verschillende antigenen door
kleine letters (vb. 19A, 19B, 19C).
Het voorkomen van de verschillende
types verschilt van jaar tot jaar, van
plaats tot plaats, en volgens de leeftijd.
In sommige landen worden
types aangetroffen
die nergens
anders voorkomen
(Spiess,
H.,
Impfkompendium, Thieme Verlag, 5.
Auflage, 1999).
Pneumokokken zijn typische verwekkers van etter, en ze
zijn in staat om lobaire pneumonieën (die slechts één
longkwab aantasten), bronchopneumonieën, meningitis
(hersenvliesontsteking),
sepsis (bloedvergiftiging)
en
etterige ontstekingen in het gebied van neus-keel-oor en
ogen te veroorzaken.
De kolonies van ingekapselde stammen geven een slijmerige glans, waardoor ze ook al S-vorm (van smooth =
glad) aangeduid worden. Niet ingekapselde stammen
hebben deze glans niet. Ze zien er onder de microscoop ruwer uit. Daarom duidt men ze ook aan als
R-vormen (Rough = ruw). Enkel de S-vormen zijn ziekmakend, d.w.z. alleen die zijn gevaarlijk voor de mens.
Pneumokokken zijn zeer gevoelig aan koude, zure en
alkalische pH-waarden, en aan uitdroging. Ze komen
voor bij mensen, apen, ratten en cavia's. Daarom zien
ook onze wetenschappers het niet mogelijk dezebacteriën uit te roeien.

.'"
I5neumokokken kan men aantonen in de bovenste
luchtwegen van 40 tot 70% van alle gezonde mensen. Dat betekent dat de meeste mensen gezonde
kiemdragers zijn. Deze stammen zijn echter in de
regel niet ingekapseld, d.w.z. dat ze niet in staat zijn
bij ons een ziekte te veroorzaken.
.
Pneumokokken zijn dus geen zogenaamde obligate
pathogene kiemen en ze leiden pas tot. ziekte wanneer
er een verandering optreedt bij de gastheer. Pas wanneer er stoornissen optreden in de lokale en alqernene
afweersystemen ontstaat er kans op ziekte.
Dergelijke stoornissen kunnen bijvoorbeeld bestaan aan
de slijmvliezen, tekorten zijn in de humorale afweer, of
een falen van de milt of een nierbeschadiging.
Kinderen onder de vijf jaar kunnen door pneumokokken
een hersenvliesontsteking, een bloedvergiftiging of een
oorontsteking oplopen.
Een longontsteking begint normaal met hoge koorts, rilkoorts, een droge prikkelhoest, en stekende pijnen in de
borst. Hier mogen we niet vergeten te vermelden dat
een longontsteking door honderden verschillende bacteriën of virussen kan uitgelokt worden, en een pneumokokkeninfectie slechts één van de vele mogelijkheden is.
Ook in dokterskringen geeft men toe dat een pneumokokkenpneumonie (een longontsteking veroorzaakt door
pneumokokken) intussen zeer goed te controleren is
met antibiotica. (Hofmann, F., Impfen, ecomed, 5.
Auflage, 1998).
Epidemies van pneumokokkeninfecties zijn onmogelijk
omdat de meeste gezonde mensen grager zijn van de
bacterie, en de afweercapaciteit van gezonde mensen
tegen pneumokokken zeer groot is.
Dat wil zeggen: een gezonde mens kan niet ziek worden
door pneumokokken. De enige epidemies die mogelijk
zijn, zijn nosokomiale
infecties,
(Thomssen
R.;
Schutzimpfungen, 2001), dit zijn infecties die men in een
ziekenhuis opgelopen heeft. Omdat in ziekenhuis in
principe zieke mensen verblijven, dus mensen met een
verzwakte weerstand, zijn deze ook vatbaarder voor dergelijke ziekten.
De pneumokokkeninfectie wordt zelden van mens op
mens overgedragen, meestal zijn het endogene infecties. Dat wil zeggen dat ze in het eigen lichaam ontstaan
zijn. Hoe de verwekker uit het gebied van de neus-keelholte in het middenoor, de sinussen, de longen of in het
bloed terechtkomen is voor de geneeskundigen een
raadsel (Hahn et al, Medizinische Mikrobiologie und
Infektiologie, Springer, 4. Aufl. 2001).
Pneumokokken vermenigvuldigen zich zowel in aanwezigheid als in afwezigheid van zuurstof (oeroob en anaeroob). Een incu.batietijd bestaat er in de eigenlijke Zint
van het woord niet, omdat de bacterie slechts in een
aangepaste, beschadigde omgeving gevaarlijk kan wor-.
den. Dat wil dus zeggen dat er met een gezonde mens
niets kan fout lopen. Net zoals met alle andere bacteriën of virussen.
Immuniteit ontstaat enkel tegen het type waardoor men
ziek geworaêiî··is:- Precieze gegevens over het voorko-

men van pneumokokkenintecties zijn onbekend omdat
tussen 60 en 80 % van de gevallen geen bacterieaemie
geven (Schmitt, Schitzimpfungen,
2003, Infomed).
Bacterieaemie betekent dat tijdelijk bacteriën in het
bloed kunnen aangetoond worden, die echter geen
andere organen infecteren of zich in het bloed vermenigvuldigen.
De cijfers over infecties en sterftecijfers in het duitstalige
gebied zijn dus enkel schattingen. Zo zouden er in
Duitsland alleen al elk jaar zo'n 10 000 mensen aan een
pneumokokkeninfectie sterven. De milt speelt bij het
ontlopen van een pneumokokkeninfectie een belangrijke
rol. Dit is een goed doorbloed orgaan dat het bloed filtert. Vooral omkapselde bacteriën worden in de milt uitgefilterd en geëlimineerd.
De gangbare geneeskunde adviseert patiënten met
asplenie (het ontbreken van een milt), met sikkelcelanaemie of na verwijdering van de milt na ongeval om antibiotica te nemen als voorzorgsmaatregel.
Het is echter niet duidelijk hoe lang deze profylaxe moet
volgehouden worden. De adviezen variëren van minstens twee jaar tot levenslang (Mc Mullen M et al, BMJ
307 (1993) 1372-1373). Voor geen van deze adviezen
vindt men voldoende argumenten in de literatuur, maar
desondanks wordt de patiënten deze maatregel opgedrongen (Reid MM, Lancet 344, (1994),970-971).
Pneumokokkeninfecties
verwekker

en de verschuivingen

bij de

Steeds weer waarschuwen onderzoekers, en vooral epidemiologen, ons voor het uitroeien van verscheidene
virussen en bacteriën. Ook de antroposofische artsen
zien daarin meer nadeel dan voordeel. In Finland zijn de
haemophilusbacteriën door een ambitieuze massa-vaccinatiecampagne eind de tachtiger jaren verdrongen
geworden. In plaatst daarvan treden sindsdien steeds
meer infecties met pneumokokken op, die veel gevaarlijker zijn (Baer M et al, Lancet 11.3.1995; 345:8. 661).
Dat de haemophilusbacteriën door het vaccineren verdwenen zijn betekent niet dat het vaccineren
een
beschermende werking gehad heeft.
Het milieu in het lichaam van de gevaccineerden heeft
zich veeleer zodanig veranderd dat zo'n lichaam de ziekte niet meer kan doormaken en de ziekteverwekker zich
een ander terrein uitzoekt.
De gevaccineerden
zijn
miasmatisch zwakker geworden. Reeds in 1996 waarschuwde prof. Sternberger voor een dergelijke verschuiving in ziekteverwekkers, ook bij ons in midden-Europa.
Omdat wij gelijkaardige omgangsvormen,
zeden en
gebruiken hebben, "kan met reden aangenomen worden
dat we ons ook in Oostenrijk de pneumokok op de hals
zullen halen in plaats van de Hib." (Prof. Sternberger H.,
Ärzte-Woche 24.4.1996). Volgens zijn verklaringen is er
in Finland na invoering van de Hib-vaccinatie een symmetrische toename van pneumokokken-infecties
ontstaan. Nu reeds is de trend van een verschuiving in
ziekteverwekkers ook in andere landen duidelijk zichtbaar geworden.
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Volgêns een onderzoek in Zweden zijn ook daar na
invoering van de Hib-vaccinatie de pneumokokkeninfecties significant toegenomen (Ekdahl K et al; Scand J
Infect Dis, 1998; 30(3):257-262).
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Deze zogenoemde verschuivingen tussen verwekkers is
in de medische literatuur ook voor vele andere vaccins
beschreven. Als voorbeeld wil ik hier slechts kort wijzen
op de mazelenencephalitis.
In Beieren werd vastgesteld dat toen deze encephalitis
een neerwaartse trend kende, deze afname tegelijkertijd
vervangen werd door een toename van windpokken- en
herpes encephalitiden.
Vooral de meningitis van "onbekende oorsprong" nam
snel toe (Windorfer A., et al, Bundesgesundheitblatt
1993; 3:3:87).
Per slot van rekening waren er in totaal niet minder
gevallen van hersenvliesontsteking,
alleen de oorzaak was anders.
En welke moeder vraagt er naar de oorzaak als haar
kind ziek is? Het enige wat voor haar belangrijk is, is dat
haar kind terug gezond wordt.
Als men deze tendens herkent, en bovendien bewijzen
heeft dat het niet alleen over een theorie gaat, dan
vraagt men zich toch af waarom onze overheden zich
niet met alle geweld tegen de vaccinatie keren.
Bij het artsenkorps heerst een ander beeld. Wie het verslag
doorneemt
van
een
zitting
van
de
Oostenrijkse
vaccinatiecommissie
maakt zich druk
over die paar collega's.
"Ondanks het intensieve voorlichtingswerk
van het
Oostenrijkse Groene Kruis voor preventieve geneeskunde is het tot vandaag niet gelukt om bij de bevolking en
bij de behandelende artsen een voldoende bewustzijn te
vormen van de algemene noodzaak van pneumokokkenvaccinatie", zo staat het in het verslag (Zitting van de
vaccinatiecommissie van het OSR, 8.5.2001).
Ook in de rest van het duitstalig gebied blijft het enthousiasme van actieve artsen voor de pneumokokkenvaccinatie beperkt.
En niet in het minst omdat, in tegenstelling tot de andere gangbare vaccins, er over het pneumokokkenvaccin
alleen maar lofbetuigingen in de medische vakliteratuur
te lezen zijn. Ook omdat elke arts er zich natuurlijk van
bewust is dat deze ziekten ook door andere bacteriën
veroorzaakt worden.
In een onderzoek in Zuid-Afrika kwamen nog meer zorgwekkende feiten aan het licht. Daar werd gemeld dat er
bij de gevaccineerden een toename vastgesteld werd
van andere pneumokokkenstammen dan deze welke in
het vaccin voorkwamen (Mbelle N et al, J Infect Dis,
1999,180(4): 1171-1176).
Men neemt aan dat door massavaccinatie
er een
selectie, en daarmee verbonden een uitbreiding van
het gamma ongevoelige
pneumokokkenstammen
plaatsvindt.

(Otfit P., Neil L., Vaccines, Wiley Publ, 1999). Dit feit is
niet alleen vast te stellen bij de Hib-vaccinatie, maar ook
bij vele andere. Opmerkzame artsen zijn zulke dingen
ook opgevallen.
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Het vaccin tegen pneumokokken

Zoals reeds vermeld is het eerste vaccin tegen pneumokokken reeds bijna 100 jaar oud. In 1911 werd het ontwikkeld. Toen ging het om een vaccin dat de hele bacterie bevatte.
De huidige vaccins zijn qua samenstelling helemaal
anders dan hun voorgangers. Wij maken tegenwoordig
onderscheid tussen polysaccharidevaccins en geconjugeerde vaccins tegen pneumokokken.
Een immuunreactie kan volgens de verklaringen van
onze immunologen zowel door proteïnen (eiwitten) als
door suikerketens veroorzaakt worden. Deze suikers
bevinden zich hoofdzakelijk
in de mantel van de
bacteriën,
men noemt dat ook de polysaccharidenmantel.
Vooral bij kinderen onder twee jaar blijkt echter het
immunologisch antwoord op deze suikers zeer slecht te
zijn, terwijl bij hen de B-cel-afhankelijke immuniteit nog
niet zo sterk uitgesproken is.
Daarom koppelt men de suikers met aangepaste eiwitten. Daardoor moet dan een immuunreactie optreden.
Als eiwit wordt meestal het difterie- of tetanustoxine
gebruikt, of het eiwit van de meningitisbacterie. Dergelijk
vaccins noemt men dan geconjugeerde vaccins.
Op deze basis wordt bij ons voor de vaccinatie tegen
pneumokokken in de eerste twee levensjaren
een
geconjugeerd vaccin gebruikt. Na het tweede levensjaar
gebeurt de vaccinatie met een niet-geconjugeerd combinatievaccin.
De huidige polysaccharidevaccins bevatten gezuiverd
kapselantigeen van de 17 of 23 belangrijkste typen
pneumokokken.
Deze kapselpolysacchariden worden
apart gecultiveerd en na reiniging in het vaccin samengevoegd in hoeveelheden van 50 ~g ieder.
Het huidige 23-voudige vaccin bevat slechts 25 I-lg polysaccharide van elk polysaccharide per dosis. Als oplosmiddel dienen 0,5 mi fysiologisch serum met een 0,25 %
fenoloplossing ter bewaring.

Het enige momenteel toegelaten 7-valente geconjugeerde pneumokokkenvaccin, Prevenar van Wyeth,
bestaat volgens de gegevens van de producent uit een
steriele vloeistof van mantelsacchariden van type 4, 6B,
9V, 14, 18C, 19F en 23F.
leder van deze sacchariden is apart aan het difterieproteïne CRM 197 gebonden. Ieder serotype werd op een
soja peptine groeiboden gekweekt. De aparte polysacchariden werden gereinigd door centrifugeren, uitval,
ultrafiltreren en zuil-chromatografie gereinigd. Daarna
worden de polysacchariden chemisch geactiveerd om
In 1990 werd in de USA de Hib-vaccinatie ingevoerd.
saccharide te vormen, die dan rechtstreeks met de eiwitPr.ecie~ .vanaf datmoment zijn pneumokokken demeest-drager
CRM 197 gebonden wordt, om opnieuw een su itréquenfs oorzak van hersenvliesontsteking geworden
kerverbinding te vormen.
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CRM 197 is volgens de producent een niet-giftige variante van het difterietoxine, die uit de difteriebakteriestam C7 werd geïsoleerd (beta 197), gekweekt op
Casamino zuren en op een gistextract medium.
CRM 197 werd door ultrafiltratie, afscheiden van aminozuur-sulfaten en een ionen-uitwisselingchromatografie
gereinigd.
Provenar bevat 2 lIg van ieder saccharide van de zeven
serotypen, ongeveer 20119 van de CRM 197 dragerproteïne en 0,125 mg aluminium per 0,5 mi dosis onder
vorm van aluminiumfosfaat.
Momenteel bestudeert
men een combinatievaccin
bestaande uit difterie, tetanus, kinkhoest, polio, hib,
hepatitis B en Prevenar (AAP, committe on Inf. Disease,
Pediatrics; 106:362-366,2000).
Daardoor kan binnenkort reeds het eerste zevenvoudige
vaccin ter beschikking staan. Aan de kinderartsen, laat
staan aan de ouders wordt niet gevraagd of er vraag
bestaat naar dergelijk vaccin.
Wat te gebeuren staat weten we uit ervaring, de Hlbvaccinatie is daarvoor een goed voorbeeld: voor de
invoering van het vaccin hadden niet eens alle kinderartsen deze ziekte ooit gezien; vandaag heet het dat het
vaccin "honderden gevallen per jaar" voorkomen. Met
de pneumokokken in een combinatievaccin is een
gelijkaardig scenario te verwachten.
Prevenar is voor het eerst toegelaten in de USA in februari 2000. Volgens de bijsluiter mag het vaccin toegediend worden aan baby's van na de zesde week tot en
met het negende levensjaar.
Pneu-Immune, een 23-valent vaccin tegen pneumokokken, bevat van ieder van de 23 serotypen van pneumokokkus pneumoniae telkens 25 I1ggereinigde mantelpoIysacchariden.
Men heeft voor het vaccin de types 1, 2, 3,4, 5, 6B, 7F,
8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17A, 18C, 19F, 19A,
20, 22F, 23F en 33F geselecteerd. Als bewaarmiddel is
0,01 % Thiomersal gekozen, de producent is Wyeth
Lederle.
Het vaccin Pneuma 23 van Aventis Pasteur was indertijd (december 2003) het enige pneumokokkenvaccin
zonder Thiomersal.
De 23-voudige vaccins zijn toegelaten vanaf het derde
levensjaar. Kinderen en volwassenen krijgen dezelfde
dosis van 0,5 mI.
Tot voor enkele jaren werd aan de gevaccineerden
enthousiast meegedeeld dat een eenmalige inenting
levenslang "bescherming" bood tegen pneumokokken.
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Deze euforie is intussen reeds bekoeld.
Vandaag de dag worden herhalingsinentingen om de vijf
jaar aanbevolen.
Waarbij belangrijk is dat deze tijdsgrens niet naar onder
mag verschoven worden; het vaccin mag dus zeker niet
vroeger herhaald. Meer daarover verder in deze tekst.

Vaccinatie adviezen

In Duitsland wordt het vaccin aanbevolen voor volgende
risicopersonen:
aangeboren of verworven immuuntekorten met T- of B-cel restfunctie, zoals bijvoorbeeld
hypogammaglobulinaemie,
complementdefecten,
anatomische of functionele asplenie, sikkelcelanaemie,
ziekten van de bloedvorm ende organen, kankers, HIVinfecties, na beenmergtransplantatie.
Bij chronische ziekten, zoals bijvoorbeeld hart- en vaatziekten, aandoeningen van de ademhalingswegen,
diabetes en andere stofwisselingsziekten, nietinsufficëntie
of nefrotisch syndroom, liquorfistels, voor orgaantransplantatie en voor het instellen van een immuunsuppressieve therapie.
Bij vroeggeborenen en bij kinderen met laag geboortegewicht (minder dan 2500 g), bij zuigelingen en kinderen
met groeistoornissen of zenuwaandoeningen, zoals hersenverlamming of epilepsie.
In Oostenrijk wordt het vaccin aanbevolen aan alle risicogroepen en aan alle personen boven de 60 jaar.
Sinds 2003 beveelt men ook aan alle kinderen
vanaf 1 jaar met verhoogd risico ten gevolge van een
aandoening te vaccineren.
In Zwitserland wordt het vaccin geadviseerd voor alle
risicogroepen, evenals voor kinderen die voor de 32e
zwangerschapsweek geboren worden, bij een geboortegewicht onder 1500 g, bij kandidaten voor een cochleaimplantatie (elektronisch gehoorapparaatje dat ingebouwd wordt in het oor), bij dragers van dergelijk
implantaat of bij misvorming van de schedelbasis.
In alle duitstalige landen wordt dit vaccin aanbevolen,
maar is dus niet verplicht.

Antibiotica-resistentie

Pneumokokkeninfecties zijn goed te behandelen met
antibiotica. Tot voor enkele jaren reageerde de bacteriën op gewone penicilline.
Door het ondoordachte en veel te frequent gebruik van
antibiotica bij onschuldige infecties ontstaat er wereldwijd een dramatische toename aan resistentie tegen
deze medicamenten.
Er zijn landen waar de resistentie tegen penicilline reeds
meer dan 50% bedraagt, zoals bijvoorbeeld Frankrijk en
Hongarije (Medical Tribune, Nr. 42, 16.10.2002).
.. _._--~--

kokken, te genezen.
Om hier druk op de artsen zelf uit te oefenen worden cijfers opgegeven waarvoor niet alleen elke grondslag ont- Denke men daarbij alleen nog maar aan de onuitputtelijke schat die de homeopathie ons biedt.
breekt, maar die zelfs volledig verzonnen zijn .
. Zo wordt er in de medische tijdschriften steeds weer
over de hoge penicilline resistentie in het Duitstalig
Afbeelding 1 : Transformatie van de pneumokokken
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Tot nu toe hadden we het alleen over het inzetten
van antibiotica. In de natuurgeneeskunde bestaan
er bovendien nog vele andere methoden en middelen om de aandoeningen, verwekt door pneumo-L-----------------------'
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GRIEPVACCINATlE
Het is volop griepseizoen, en dat laat zich voelen. Hét moment voor de voorstanders van
vaccinatie om te wijzen op het nut, of zelfs de noodzaak van inenten.
Nut?

Noodzaak? De feiten wijzen in een heel andere richting.

Op donderdag 10 maart op het TV-nieuws van TF1 (20h) meldde de presentator dat er
zich in een grote Franse stad een merkwaardige griepepidemie voordeed in een
bejaardentehuis. Op twee weken tijd waren 13 bejaarden overleden aan de griep. Ze
waren allemaal, zonder uitzondering, ingeënt i!!
In eigen land werd hetzelfde vastgesteld in een home voor verwarde ouderlingen.
artsen zagen geen enkel verband met de vaccinatie ...

De

Een verpleegster uit eigen land meldde ons dat op hun dienst slechts één op drie collega's zich hadden laten inenten tegen griep. De rest had het verzuimd, niet zozeer uit principe, maar omdat de inentingsuren overlapten met
drukke diensturen. Nu bleek dat de ingeënte collega's veel meer uren afwezigheid lieten optekenen wegens griep
dan alle anderen. "Volgend jaar", zo voegde ze er aan toe, "laat bij ons gegarandeerd niemand zich nog inenten
tegen griep. En dan zal het niet meer bij toeval zijn IU

IBax,er haalt bakzeil
Soms loopt het wel eens écht fout met nieuwe vaccins. Dat mocht de Amerikaanse firma Baxter ondervinden. Bij
het uittesten van een nieuw griepvaccin viel op dat er wel erg veel gevaccineerden plots leden aan koorts en andere symptomen. Griep, zeg maar. Ondanks de vergevorderde studies werd het project stopgezet. Ofwel moet men
van scratch opnieuw beginnen, ofwel het hele idee afblazen en zich met nog lucratievere zaken bezig houden. Dat
is tenminste wat sommige adviseurs de aandeelhouders van Baxter adviseerden.
Zo zie je maar weer waar de echte beslissingen genomen worden: niet op een ministerie, maar op een aandeelhoudersvergadering.
In ieder geval deed het nieuws van het mislukte vaccin de.Êangelen van Baxter op de beurs van New York prompt
40 dollarcent zakken. - - _.....-_
.... _---- ---

