Een 14-jarig
meisje in Kenia
lijdt aan de
gevolgen van
polio.

UITROEIING INFECTIEZIEKTEN

Nooit
meer
BESMET?
Pokken en runderpest hebben
we uitgeroeid, maar andere
infectieziekten houden vooralsnog
koppig stand. Zullen we ooit alle
besmettelijke ziekten de wereld
uit krijgen?

Tim Vernimmen

A

li Maow Maalin, een 22-jarige Somaliër, was in
1977 de laatste aardbewoner die op natuurlijke
wijze besmet werd met het pokkenvirus, dat de mensheid
toen al duizenden jaren terroriseerde. Hij werkte in de keuken van een lokaal ziekenhuis en had eerder zelf mensen
ingeënt bij een vaccinatiecampagne. De man had dus al
lang gevaccineerd moeten zijn, maar dat was hij niet. Eerst
dacht de dokter dat hij malaria had, vervolgens kreeg hij de
eerder onschuldige diagnose van windpokken. Maalin ontving volop bezoek en mocht zelfs even naar huis, tot een
verpleger pokken vermoedde en hem liet afzonderen. Meer
dan negentig mensen die Maalin recent hadden ontmoet,
onder wie nóg enkelen zonder het kenmerkende, door het
vaccin veroorzaakte litteken, werden halsoverkop ingeënt.
Niemand werd ziek, en Maalin werd weer beter, en zo was
hij in zekere zin de man die het virus versloeg.
Hij zou daar echter nooit in geslaagd zijn zonder de hulp
van het bijzonder volhardende medische team onder leiding
van de Amerikaanse epidemioloog D.A. Henderson, die in
de jaren 1960 tegen zijn zin aan het hoofd kwam van een
campagne om de pokken uit te roeien. ‘In die tijd was ik er
niet van overtuigd dat dat haalbaar was’, geeft de inmiddels
86-jarige arts toe in een gesprek via Skype. ‘We hadden nauwelijks ervaring in ontwikkelingslanden, en we wisten zelfs
niet zeker waar de ziekte precies voorkwam. Ze bleek endemisch – voortdurend aanwezig – in minstens dertig landen.’
Henderson creëerde een uitgebreid netwerk om het virus
wereldwijd in de gaten te houden, en overal waar de pokken opdoken, werden naasten en buren van de slachtoffers gevaccineerd. Tot het virus ook Maalin verliet.
Twee jaar later, in 1979, verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de pokken officieel uitgeroeid. Het enthousiasme was groot, en in de maanden die volgden, vond
de ene bijeenkomst na de andere plaats om te bespreken
welke ziekte de volgende zou zijn om uit te roeien. Henderson was er geregeld bij, maar hij maakte zich niet erg
populair: hij had er een hard hoofd in. ‘Het idee leefde dat
het uitroeien van de pokken al bij al vrij eenvoudig was,
en dat we nu met tal van andere aandoeningen hetzelfde
konden bereiken. Dat werkt me nog steeds op de zenuwen.
De pokken uitroeien was helemaal niet zo makkelijk. Het
was bijzonder lastig, en het is meerdere keren zo goed als
mislukt. Maar het uitroeien van andere infectieziekten, zei
ik toen al, zal nog veel moeilijker zijn. En ik heb nog geen
ongelijk gekregen.’

Polio
Dat klopt: met uitzondering van de dierenziekte runderpest,
die sinds 2011 officieel is uitgeroeid, zijn er na de pokken
geen ‘endemische’ infectieziekten meer van de aardbol
verdwenen – een ‘epidemische’ aandoening als het uit het
niets opgedoken SARS-virus bijvoorbeeld telt dus niet mee.
De mensheid heeft het nochtans niet opgegeven. Vooral de
Gates Foundation, gesticht door de voormalige softwaremagnaat Bill Gates en zijn vrouw Melinda, toonde zich het
afgelopen decennium ambitieus: in 2007 verbaasde ze de
medische wereld door aan te kondigen dat ze, met steun
van de WHO, malaria wil uitroeien, en sinds 2011 gooit ze
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ook jaarlijks een grote smak geld in de strijd tegen polio.
Na een geanimeerd etentje in het Four Seasons-hotel in
Washington kreeg het koppel Gates zelfs Henderson zover
dat hij zijn steun uitsprak, al heeft de twijfel inmiddels weer
toegeslagen.
Niet dat de poliocampagne nog geen succes heeft gehad:
sinds 1988, toen jaarlijks nog honderdduizenden kinderen verlamd raakten, zijn miljarden vaccins gegeven en is
de ziekte met meer dan 99 procent teruggedrongen. Maar
verdwenen is ze niet, en er zijn goede wetenschappelijke
redenen waarom dat geen verwondering hoeft te wekken,
aldus Henderson. ‘Het poliovirus verspreidt zich grotendeels ongemerkt, omdat lang niet iedereen die met polio
besmet raakt zichtbaar ziek wordt – dat was bij het pokkenvirus wel zo. Bovendien hadden we voor de pokken een
veel beter vaccin, dat hittebestendig was en dus niet koel
bewaard moest worden, en dat bovendien na één vaccinatie al immuniteit opleverde, wat allemaal niet geldt voor
de poliovaccins. Ik heb eind jaren 1980, begin jaren 1990
herhaaldelijk aangedrongen op de ontwikkeling van een

‘Ook in het Westen groeit de
weerstand tegen vaccinaties’
beter vaccin, maar toen een hooggeplaatste hoorde dat dat
zeker tien jaar zou duren zei hij ‘Tegen dan hebben we het
virus al lang uitgeroeid.’ Je ziet waar die denkwijze ons gebracht heeft ...’

Oraal vaccin
Dat er tal van problemen zijn met het poliovaccin geeft epidemioloog Nick Grassly grif toe. Hij doet aan het Imperial
College London ondersteunend onderzoek naar de efficiëntie van de vaccins. ‘Zeker in ontwikkelingslanden, waar er

veel andere besmettelijke ziekten in omloop zijn en jonge
kinderen geregeld met hevige diarree af te rekenen krijgen,
volstaat één dosis van het oraal toegediende vaccin dat daar
doorgaans gebruikt wordt meestal niet. Sommige kinderen
in India waren zelfs na meer dan vijftien vaccins nog steeds
niet immuun. Bovendien vermindert die immuniteit na verloop van tijd.’
Toch werd India begin dit jaar door de WHO poliovrij verklaard – het laatste geval dateert van januari 2011. Maar
Grassly en zijn collega’s leerden er op de valreep nog enkele
erg belangrijke lessen, zo beschreven ze onlangs in Science
en The Lancet.
‘Tot nog toe kreeg het orale vaccin de voorkeur’, legt Grassly uit. ‘Dat bevat een verzwakt maar levend virus en wordt
in de mond van het kind gedruppeld. Daardoor stimuleert
het ook de afweer in de darmen, waardoor de verspreiding
van het virus via de stoelgang sterk wordt afgeremd. Bovendien is het veel goedkoper en makkelijker toe te dienen, en
vermoeden we dat het zich soms ook op eigen houtje verspreidt naar mensen uit de omgeving, waardoor die ook
immuun worden.’ Dat is echter niet zonder gevaar, geeft
Grassly toe. ‘Nadat het vaccin wordt toegediend, moet het
afweersysteem zich haasten om het virus klein te krijgen
voor het te algemeen is geworden. Bij ongeveer één kind op
een miljoen mislukt dat, en treden alsnog verlammingsverschijnselen op – dat gebeurt enkele honderden keren per
jaar.’ In nog zeldzamere gevallen gaat het vaccinvirus zich
ook opnieuw verspreiden – in het noorden van Nigeria doet
er zo één de ronde. ‘Mede daarom wordt in het Westen,
waar polio nauwelijks nog voorkomt, een duurder, dood
vaccin gebruikt. Dat belemmert de verspreiding niet, maar
het beschermt wel tegen verlamming.’
Een vaccin dat kan ontsnappen is natuurlijk geen goed idee
als je een virus wil uitroeien. Daarom vaccineerden Grassly
en zijn collega’s in twee hardnekkige Indiase poliobolwerken, de steden Moradabad in Uttar Pradesh en Vellore in

Westerse weigeraars
Het zijn niet enkel Boko Haram en de Taliban die een broertje dood hebben aan
vaccins. Ook in het Westen zijn er opmerkelijk veel mensen die er vriendelijk voor
bedanken, vaak zelfs hogeropgeleiden, die
dus bezwaarlijk zomaar als simpele zielen
kunnen worden weggezet. Nochtans is
hun vrees voor de kwalijke gevolgen van,
bijvoorbeeld, het BMR-vaccin (wat staat
voor Bof, Mazelen, Rodehond) grotendeels
ongegrond en zeker zwaar overdreven.
Slechts één op ongeveer een miljoen kinderen reageert gevaarlijk hevig op het vaccin, en voor de vaak aangehaalde link met
autisme is er geen enkel bewijs – de studie die in 1998 in het vakblad The Lancet
verscheen, was frauduleus. Wie zijn eigen
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kinderen niet laat vaccineren, brengt bovendien ook anderen in gevaar: hoe meer
ongevaccineerde kinderen, hoe meer uitbraken van besmettelijke ziektes.
Hoe komt het dat mensen dan toch vlakaf
weigeren om hun kinderen te laten inenten? ‘Verzet tegen vaccinatie is zo oud als
de vaccins zelf’, vertelt Saad Omer (Emory
University). ‘Al in 1853 werd in Londen de
Anti-Vaccination League opgericht tegen
verplichte vaccinatie tegen de pokken, en
deden er omzendbrieven tegen vaccinatie
de ronde.’ Maar het internet heeft uiteraard niet geholpen. ‘Mensen hebben het
gevoel dat de ziektes niet meer voorkomen – wat niet klopt – en dus informeren
ze zich nauwelijks over de risico’s ervan.

Maar ze zoeken wel naar informatie over
de gevaren van vaccins, en wie daar online naar zoekt, vindt de gruwelijkste dingen – zij het dat ze meestal ook gruwelijk
onwaar zijn. ‘Ik heb zelf wat onderzoek
gedaan’, schrijven mensen dan op zo’n
forum, waarmee ze bedoelen dat ze een
beetje hebben rondgesurft en enkele artikels hebben gevonden die bevestigen wat
ze al dachten te weten. Het spijt me zeer,
maar als wetenschapper noem ik dat niet
‘onderzoek doen’. De wetenschappelijke
consensus dat vaccins veilig zijn, steunt
op een zorgvuldig verzamelde bewijslast,
en wordt dus niet zomaar omvergeworpen
door een enkele sensationele studie – zeker geen valse.’

Waar komt polio nog voor?
Dankzij vaccinatiecampagnes is het aantal (gerapporteerde) gevallen van polio de afgelopen decennia sterk gedaald. Jammer genoeg ‘ontsnapt’
het virus in de vaccins in zeldzame gevallen, en infecteert het ook op die manier mensen.
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Tamil Nadu, bij wijze van experiment ook kinderen met het
dure vaccin. ‘Daaruit bleek tot onze verrassing dat het dode
vaccin bij kinderen die al een oraal vaccin gehad hebben
de immuniteit van het spijsverteringsstelsel wél stimuleert
en zo de verspreiding afremt – het doet dat zelfs efficiënter
dan een nieuwe dosis van het orale vaccin.’ Dat is erg goed
nieuws, denkt Grassly. ‘Het kan leiden tot een strategie voor
de laatste fase van de campagne. Zodra we er zeker van
zijn dat alle ‘wilde’ virussen verdwenen zijn, willen we het
gebruik van het orale vaccin in twee weken tijd wereldwijd
beëindigen, en alle kwetsbare populaties vervolgens nog
één keer inenten met het dode vaccin. Dat zal vermoedelijk
volstaan om de vaccinvirussen klein te krijgen. Dat is duur,
maar niet langer onbetaalbaar.’

Politieke hindernissen

wordt opgedrongen voor een ziekte waarmee ze zelden of
nooit te maken krijgen, terwijl ze voor het overige aan hun
lot worden overgelaten. ‘Vertrouwen is cruciaal’, weet hij.
Dat vertrouwen werd zwaar geschaad toen de Verenigde
Staten in de maanden voor het doden van Osama bin Laden een valse vaccinatiecampagne opzetten in Abbottabad,
Pakistan, om het DNA van Bin Ladens kinderen te pakken
te krijgen. Een list die inmiddels al heel wat levens gekost
heeft. ‘Dat was absoluut onvergeeflijk’, zegt D.A. Henderson. ‘Voor zoiets bestaan er geen excuses.’ Ook voor Saad
Omer was het een klap. ‘De grootste helden van de vaccinatiecampagne zijn niet mensen zoals ik, maar de jonge vrouwen die elke dag hun leven wagen om in dergelijke gebieden
kinderen in te enten. Of er een direct verband was, weet ik
niet, maar er zijn sindsdien meerdere vrouwen vermoord.’

▼ Het
pokkenvirus,
dat de mensheid
duizenden
jaren heeft
geterroriseerd,
werd in 1977
uitgeroeid.

Er wordt momenteel dan ook met hernieuwde moed gewerkt om het virus er in de laatste endemische landen onder te krijgen. ‘In de Nigeriaanse staten Borno en Yobe is
net een campagne afgerond, en binnenkort komen ook de
stammengebieden langs de Pakistaans-Afghaanse grens
opnieuw aan de beurt’, weet Grassly. Het zijn niet toevallig
conflictgebieden. ‘De laatste hindernissen zijn eerder politiek dan logistiek.’ Al speelt niet enkel de onveiligheid de
campagne parten: de lokale bevolking staat vaak erg wantrouwig tegenover de westerse weldoeners.
Hoe dat komt, en wat eraan te doen valt, dat is het onderzoeksdomein van epidemioloog Saad Omer, die in Pakistan opgroeide maar inmiddels verbonden is aan de Emory
University in Atlanta (VS). ‘De laatste virussen zijn veel
moeilijker klein te krijgen dan alle vorige samen’, vertelt
hij, ‘en niet alleen omdat ze zich in weerbarstige gebieden
bevinden – ook in het Westen groeit de weerstand naarmate mensen vergeten hoe vreselijk het virus tekeerging
toen het nog algemeen was.’ Daar komt nog bij, vertelt
Omer, dat de mensen in de betrokken gebieden heel wat
andere problemen hebben, ook op gezondsheidsvlak, en
zich begrijpelijkerwijze afvragen waarom hen een vaccin
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En wat met religieuze bezwaren tegen vaccinatie? Omer
vindt niet dat het zijn taak is om mensen te vertellen dat
dat verkeerd is. Het is zaak religieuze en andere leiders te
proberen overtuigen. ‘Als we het ergens over eens kunnen
raken, laat het dan zijn dat het vermijden van kinderverlamming een erg nobel doel is.’ Verder verwacht hij veel heil van
wetenschappelijk bewijs. ‘Mensen die vaccinaties weigeren
wordt vaak verweten dat ze wetenschappelijk bewijs negeren, maar de strategieën om dergelijke mensen te overtuigen zijn ook vaak eerder op buikgevoel dan op onderzoek
gebaseerd. Daar willen we verandering in brengen: veldwerkers moeten beter voorbereid en ondersteund worden
om de twijfelaars te leren overtuigen. Want de hardnekkige
weigeraars vormen slechts een kleine kern.’

Malaria
Rest nog de vraag of het niet beter zou zijn te investeren in
basisgezondheidszorg, sanitaire infrastructuur en armoedebestrijding in plaats van fanatiek achter één enkel virus
aan te gaan? ‘Dat zou inderdaad veel problemen tegelijk oplossen’, geeft Grassly toe, ‘polio inclusief.’ De ziekte wordt
immers verspreid via de stoelgang. ‘Helaas is het heel wat
moeilijker om dat allemaal te bewerkstelligen dan om simpelweg vaccins toe te dienen, die inmiddels al miljoenen

Als we dan toch bezig zijn ...
... zullen we dan meteen deze ziekten ook uitroeien? Dat zal helaas niet
zo simpel zijn.
Dracunculiasis wordt veroorzaakt door de parasitaire Guineaworm. Er
bestaat geen vaccin of medicijn, maar besmetting kan worden voorkomen
door een verbeterde toegang tot zuiver drinkwater. De worm heeft vermoedelijk geen andere eindgastheren en zou dus uitsterven als hij geen
mensen meer kan besmetten. De campagne wordt momenteel gedwarsboomd door onrust in Mali en Zuid-Soedan, maar heeft goede kans tot
slagen – zelfs Donald Henderson gelooft erin.
Mazelen en rodehond wereldwijd uitroeien zal niet eenvoudig zijn, maar
het leek haalbaar, tot een frauduleuze studie over een mogelijke link tussen het vaccin en autisme roet in het eten gooide. In Amerika, Noord- én
Zuid-, zijn beide ziekten sinds 2009 volledig verdwenen; in Europa zitten
ze nu weer in de lift. Een ingebeelde bedreiging maakt veel Europeanen
blijkbaar blind voor de gevaren waaraan ze hun kinderen van de weeromstuit wél blootstellen.
Hersenvliesontsteking kan door tal van verschillende organismen veroorzaakt worden, en zelfs voor enkele erg algemene hebben we vooralsnog geen vaccin – daar zijn we dus nog niet van af.
Kinkhoest maakt jaarlijks honderdduizenden doden en kunnen we dus
zeker missen, maar het is erg besmettelijk en het vaccin bestaat uit meerdere inentingen, wat het moeilijk maakt om mensen in alle uithoeken van
de aardbol te immuniseren.
Tuberculose maakt elk jaar miljoenen dodelijke slachtoffers en nog veel
meer mensen zijn chronisch ziek. Het enige bestaande vaccin geeft echter
maximum zo’n 20 procent bescherming en bovendien worden de bacteriën die de ziekte veroorzaken langzamerhand resistent tegen antibiotica.
Slaapziekte wordt veroorzaakt door parasitaire eencelligen van het geslacht Trypanosoma die zich ook in veel andere dieren thuis voelen – uitroeien wordt momenteel als onhaalbaar beschouwd.
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▲ Ali Maow Maalin was in 1977 de laatste mens die op
natuurlijke wijze besmet werd met het pokkenvirus.

levens gered hebben. Bovendien wordt de infrastructuur
die tijdens de poliocampagne is opgebouwd nadien gebruikt om mensen te vaccineren tegen andere aandoeningen, zoals mazelen en Japanse encephalitis. Zo kunnen de
uitroeiingscampagnes, die veel donors aantrekken, dus ook
helpen om minder tot de verbeelding sprekende problemen
aan te pakken.’
Bovendien kan het uitroeien van infectieziekten ook rechtstreeks bijdragen tot een opleving van de economie en een
verbetering van de basisgezondheidszorg, denkt malariaexpert David Smith van de Johns Hopkins University in Baltimore (VS). ‘Malaria is zo alomtegenwoordig dat de ziekte
weegt op de economische activiteit en op de gezondheidszorg. Artsen vertellen me dat het lijkt alsof ze in Afrika alleen maar malaria behandelen. Neem die ziekte daar weg,
door muskietennetten te verdelen, de muggen uit te roeien
en mensen zo snel mogelijk medicijnen te geven, en de lucht
klaart op.’ Bovendien blijkt malaria de grootste moeite te
hebben om gebied te heroveren. ‘Er wordt vaak gezegd dat de
campagne om malaria uit te roeien in de jaren 1950 en ‘60
mislukt is. Maar uit onze analyse blijkt dat de meeste gebieden waar de ziekte toen werd uitgeroeid nog steeds malariavrij zijn – blijkbaar vindt de ziekte zelden de weg terug.’
Wil dat zeggen dat malaria onherroepelijk op weg is naar
de uitgang? ‘Oh heavens’, zegt Smith, ‘alles wat men de afgelopen vijf jaar gedaan heeft om malaria uit te roeien is gepraat. Geld is het grootste probleem. We hebben drie tot vijf
keer zoveel nodig, en dan kan het lukken. Maar zelfs al kost
het ons vijftig jaar lang elk jaar tien miljard dollar, dan nog
lijkt het me een uitstekende deal.’
Ali Maow Maalin overleed vorige zomer. Hij werd 58. Sinds
2004 was hij betrokken bij verschillende vaccinatiecampagnes om in Somalië het poliovirus uit te roeien. Tegen
twijfelaars vertelde hij hoe hij zelf had geaarzeld om een injectie te vragen, en hoe hem dat bijna het leven had gekost.
Dat deed hij ook vorig jaar, tijdens alweer een uitbraak in
een gevaarlijke regio van het chaotische land. Maalin liep
in volle campagne malaria op, en die werd hem ten slotte
fataal. Het laatste geval van polio meemaken, zoals hij had
gehoopt, bleek hem niet gegund. Maar hij geloofde tot zijn
laatste snik dat we infectieziekten moesten en zouden uitroeien. Geef hem eens ongelijk. ■

