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Inleiding:
Wanneer wij kijken naar de maatschappelijke en economische invloed van infectieziekten op
onze samenleving vanaf pakweg 1990 tot nu zowel bij de mens als bij het dier dan geraak je
niet alleen bij indrukwekkende getallen, die in de miljarden lopen (zie afbeelding 1), maar
vooral ook bij diepe menselijke en sociale misère en ethisch discutabele
bestrijdingsmethoden.
Wie heeft niet de beelden op zijn netvlies van de verbranding van miljoenen kadavers van
runderen en schapen tijdens een epidemie van mond en klauwzeer virus (MKZ) in het
Verenigde Koninkrijk in 2001 of de massale slachting en vernietiging van, voor het merendeel
gezonde varkens, in Nederland in 1997 tijdens de toenmalig epidemie van klassieke
varkenspest virus (KVP). Ik zal U de plaatjes besparen.
Deze excessen waren uiteindelijk niet nodig geweest, omdat er goede en diervriendelijke
methoden zijn om dit soort ziekten te bestrijden. Ook kunnen ze gewoon worden voorkomen.
Hierbij doel ik op vaccins, een middel waar eenieder van ons via een prik wel mee is ingeënt
zij het niet in zijn kinderjaren dan vele ouderen hier aanwezig wel elk jaar door de bekende
griepprik. Het niet gebruiken van deze vaccins is het gevolg van regelgeving van de Europese
Unie die routinematige vaccinatie tegen deze ziekten verbied, ingegeven vanuit de optiek
handelsbelemmeringen te vermijden. Zo is in Nederland in 1992 de jaarlijkse vaccinatie van
koeien tegen MKZ gestopt.
Een belangrijk argument tegen de toenmalige vaccins was dat zij een infectie met veldvirus
maskeren. Reeds een aantal jaren daarvoor, zo rond 1985, werd ik, werkzaam bij het
toenmalige Centraal Diergeeskundig Instituut in Lelystad, gegrepen door het idee van collega
onderzoeker Jan van Oirschot om dit probleem op te lossen met een zg. markervaccin (1).
Met zo'n markervaccin, tegenwoordig DIVA vaccin genoemd (Differentiating Infected from
Vaccinated Animals), werd het mogelijk om een infectie met een veldvirus in een
gevaccineerde populatie te ontdekken. Een baanbrekend concept, dat inmiddels brede
ingang heeft gevonden in het veterinaire veld bij de ontwikkeling en toepassing van vaccins,
ofwel de vaccinologie.
Afbeelding 1
Regio: Ziekte

Afbeelding 2
Kosten: Miljard €

NL: Varkenspest 1997-1998

2

UK: Mond en Klauwzeer 2001

9

NL: Klassieke Vogelpest 2003

1

UK: Gekke Koeienziekte 1990-8

25

Azië: SARS 2003

20

NL: Nederland

Over Vaccinologie en Ongenode
Gasten

UK: Engeland

Maar, niet alleen bij de gecontroleerde bestrijding van oude infectieziekten zoals varkenspest,
of mond en klauwzeer, kunnen dit soort vaccins effectief en profijtelijk worden ingezet. Ook bij
de bestrijding van nieuwe virusziekten zoals klassieke vogelpest en blauwtong (BT), dat sinds
2006 in Nederland is, of andere door insecten overgedragen virusziekten, die door de
klimaatverandering op de de loer liggen, zouden dergelijke vaccins effectief en profijtelijk
kunnen zijn. Ik doel hierbij vooral ook op zoönotische virale aandoeningen die zowel voor

1

mens als dier van belang zijn, zoals het West Nile virus (WNV), het Krim Kongo virus (KKV)
en het Rift Vallei virus (RVV) om er maar eens een paar te noemen. Vooral de vaccinologie
van deze ongenode gasten zal (zie afbeelding 2) het onderwerp van mijn leerstoel zijn en ik
kom er dan ook verderop in dit betoog nog uitgebreid op terug.

Vaccinontwikkeling en vaccintoepassing, kortweg vaccinologie, wat is dat?
Even terug in de historie.
Een goed gedocumenteerd voorbeeld van de nauwe relatie tussen humane en dierlijke
infectieziekten en bescherming daartegen, is de geschiedenis van de ontwikkeling en
toepassing van vaccins bij de wereldwijde uitroeiing van pokken (zie afbeelding 3).
De toepassing van de eerste vaccins tegen menselijke pokken in Europa stamt al van het
de
midden van de 18 eeuw. Men maakte toen gebruik van de onder Afrikaanse herders al in de
de
16 eeuw bekende methodiek om bescherming tegen een ernstige ziekte zoals
schapenpokken te bewerkstelligen door een mildere vorm van de ziekte te ondergaan. Dit
werd bereikt door de dieren onderhuids te injecteren met besmet wondvocht.
Bij inenting van mensen tegen pokken werd aanvankelijk ook gebruik gemaakt van
preparaten bereid van pokkenblaasjes van mensen die een milde vorm van de ziekte hadden
ontwikkeld. Een vorm van inenting, die ook wel variolatie werd genoemd. Echter deze
preparaten waren verre van veilig en mensen die ermee waren ingeënt ontwikkelden
regelmatig ernstige ziekteverschijnselen, vaak resulterend in een dodelijke afloop.
Aanvankelijk werden dit soort praktijken in sommige landen, zoals Frankrijk dan ook verboden
(2)(zie afbeelding 3).
Een variatie op het thema variolatie, die als een grote vooruitgang werd gezien, werd voor het
eerste toegepast door de Engelse dokter Edward Jenner. In 1796 injecteerde Jenner voor het
eerst vooral kinderen, die minder gevoelig zijn voor pokken, met een preparaat van
koeienpokken (zie afbeelding 4). Deze behandeling bleek een grote mate van
kruisbescherming te geven tegen een infectie met menselijke pokken, hoewel gaandeweg wel
duidelijk werd dat na een aantal jaar herinjectie met zo’n preparaat nodig was om de
bescherming optimaal te houden. Pasteur een andere grootheid in de vaccinologie (2),
noemde het preparaat van Jenner vaccin. Dit is afgeleid van het latijnse woord vacca, wat
de
koe betekent. De methode die dus door Jenner al in 18 eeuw werd uitgevonden is met wat
variaties in de vaccinstam, toegepast tijdens de in 1967 gestarte wereldwijde
uitroeiingcampagne tegen pokken. Op dat moment waren er nog zo’n 10-15 miljoen gevallen
en 3 miljoen doden per jaar. Het gewenste doel werd in 1979 bereikt en is het eerste
voorbeeld van een ernstige infectieziekte bij mensen, die met behulp van een vaccin,
succesvol werd bestreden.
Afbeelding 3

Afbeelding 4

Jenner: 1796

Virussen.
Micro-organismen die infectieziekten kunnen veroorzaken worden onderverdeeld in 4 grote
groepen. Te weten bacteriën, zoals tuberculose, cholera, difterie en kinkhoest; parasieten,
zoals malaria en slaapziekte, gisten en schimmels en virussen. In deze oratie wil ik het
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uitsluitend over deze laatste categorie hebben. Virussen veroorzaken ziekten bij mens dier,
plant en bacterie en zijn verantwoordelijk voor zo'n 60% van alle infectieziekten.
Bij de structuur van een virus onderscheiden we twee vormen: de met vetachtige moleculen,
lipiden genaamd, ommantelde en de niet-ommantelde virussen. Onafhankelijk van de mantel,
bevind zich de genetische informatie van een virus, dat uit RNA of DNA bestaat, in een
kapsel ofwel capside structuur. Het capside is samengesteld uit eiwit, capsomeren, waarvoor
de informatie ligt opgeslagen in het genetische materiaal van het virus. Virussen zijn verdeeld
over families. Voor gewervelde dieren, waaronder zoogdieren, zijn er zo’n 26. Afhankelijk van
hun genetische informatie onderscheiden we 9 DNA (zie afbeelding 5) en 17 RNA virus
families.
In de mantel, danwel het capside van het virus bevinden zich oppervlakte eiwitten die voor
het virus essentieel zijn om mee aan te hechten aan een gastheercel en deze ook
daadwerkelijk te kunnen infecteren. Dit proces van infectie wordt echter niet alleen door de
eiwitten op het oppervlak van het virus bepaald, maar evenzogoed door moleculen op het
oppervlak van de gastheercel, z.g receptoren, die het mogelijk moeten maken voor het virus
om ook daadwerkelijk te kunnen hechten en vervolgens ook nog te kunnen infecteren (zie
afbeelding 6). Het ligt natuurlijk voor de hand, dat als er geen infectie van een gastheer
plaatsvindt een virus per definitie voor die gastheer niet ziekmakend is. Aan de andere kant,
vinden ook veel virale infecties plaats die ongemerkt voorbijgaan, simpelweg omdat het virus
in de gastheer nauwelijks ziekmakende eigenschappen heeft, een niet-ziekmakende variant
is van een virulente tegenhanger is, of omdat de gastheer dit virus al eens eerder heeft
gezien en er een immunologische afweer tegen heeft opgebouwd, die ervoor zorgt dat het
virus zeer snel na infectie wordt opgeruimd.
Afbeelding 5

Afbeelding 6

DNA

RNA virus

DNA virus
Aanhechting AIDs virus aan T-cel

RNA

Vaccins en hun werkingsprincipe.
Om te kunnen begrijpen hoe wij met vaccins bescherming tegen een infectieziekte beogen te
bereiken, moet ik toch even een kort uitstapje naar de immunologie maken. De immunologie
bestudeert de fundamentele processen die ten grondslag liggen aan de afweercomponenten
die het lichaam ter beschikking heeft om een infectieziekte te bestrijden en de baas te
worden. Deze componenten liggen verankerd in ons immuunsysteem (zie afbeelding 7) en
bestaan uit een reeds in het lichaam aanwezige en een stimuleerbare component. De reeds
aanwezige component is niet zeer specifiek en reageert zodra er een infectieziekte
binnendringt. Het is de eerste verdedigingslinie van het lichaam en heeft geen geheugen. Het
is vooral de activering van de stimuleerbare component waar we ons bij de ontwikkeling van
vaccins tot nu toe op richten en deze is over het algemeen, ook tot nu toe het best stuurbaar
gebleken.
Antilichamen vormen een belangrijk onderdeel van de stimuleerbare immunologische
component en zijn essentieel voor vaccinontwikkeling. Vooral antilichamen die zijn gericht
tegen de oppervlakte-eiwitten van een virus hebben het vermogen een virus onschadelijk te
maken. Te neutraliseren zoals dat in ons vakjargon heet. Het allerbelangrijkst hierbij is, dat B
cellen die deze antilichamen in ons lichaam produceren zeer lange aanwezig blijven en
eenmaal geprogrammeerd na lange tijd van inactiviteit weer actief kunnen worden als ze
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gestimuleerd worden door infectie met een virus waartegen het vaccin ze had
voorgeprogrammeerd. Dit noemen we het geheugen van de stimuleerbare component van
ons afweersysteem. En dit is ook een van de belangrijkste principes van vaccinatie.
Namelijk het lichaam via activering van het immunologisch geheugen wapenen tegen
ernstige infectieziekten.
Afbeelding 7

Afbeelding 8
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De ziekte van Aujeszky: Een voorbeeld van moderne vaccinologie.
Zoals ik al in mijn inleiding heb aangegeven zette ik rond 1985 de eerste schreden op het
vaccinontwikkelingspad. Toentertijd was de ziekte van Aujeszky, veroorzaakt door een
herpesvirus, alom tegenwoordig, wij noemen dat endemisch, in de Nederlandse
varkenspopulatie. Het virus veroorzaakt een ernstige aandoening aan de hersenen, en
zorgde voor grote schade. Daarnaast was er ook een epidemie van varkenspest gaande. In
die jaren waren er weliswaar vaccins tegen deze ziekten, en werd er ook gevaccineerd, maar
daarmee kregen we de ziekte van Aujeszky bijvoorbeeld niet onder controle, vooral ook door
de eigenschap van een herpesvirus om, als het eenmaal een infectie heeft bewerkstelligd
latent, ofwel onzichtbaar, te worden.
Onder condities van stress zal een virus wat zich normaal niet manifesteert weer actief
kunnen worden. De koortslip (zie afbeelding 8), U allen waarschijnlijk wel bekend, is er een
bekend voorbeeld van. Zij wordt veroorzaakt door een soortgelijk virus als dat van de ziekte
van Aujeszky. Wanneer een koortslip optreedt wordt er veel virus geproduceerd en is iemand
zeer besmettelijk. Is een herpesvirus eenmaal latent geworden, dan helpt vaccinatie niet
meer. Of een herpesvirus latent is geworden kun je niet zien, maar of er een infectie heeft
plaatsgevonden wel, omdat er hoe dan ook een afweerreactie in het lichaam plaatsvindt,
waarbij er antilichamen tegen het virus worden geproduceerd. In die dagen was de
samenstelling van deze antilichamen niet te onderscheiden van die welke werden opgewekt
tegen het vaccin. Kortweg, je kon niet zien of het dier was gevaccineerd of geïnfecteerd.
Bovendien konden ook de toenmalige vaccins latent worden.
Nederland wilde vrij worden van de ziekte van Aujeszky, vanwege de schade die de ziekte
veroorzaakte en de handelsbelangen, vooral export. Nou kun je best van een ziekte afkomen
door rigoureus geïnfecteerde en verdachte bedrijven te ruimen, maar met een endemisch
virus betreft dat dan zowat de hele varkenspopulatie. Dat het anders kan heeft de vrijmaking
van de Nederlandse varkenspopulatie van de ziekte van Aujeszky met behulp van een DIVA
vaccin overtuigend laten zien. Het principe van een DIVA vaccin komt erop neer dat je een
combinatie van een diagnostische test en een vaccin ontwikkeld die het mogelijk maakt om te
zien of een dier is geïnfecteerd door een veldvirus of dat het is gevaccineerd. Het principe
berust er dan op dat de diagnostische test antilichamen detecteert die het veldvirus wel
maakt, maar het vaccin (3) niet (zie afbeelding 9). Met deze combinatie ontdek je dus alleen
het geïnfecteerde dier, niet het gevaccineerde dier. Waar het kortweg op neer komt is dat je
in een kudde van dieren die zijn gevaccineerd, die dieren die toch nog een infectie met een
veldvirus hebben opgelopen kunt onderscheiden en selectief kunt verwijderen. Houden we
een dergelijk beleid van vaccinatie met een DIVA vaccin en screening met een diagnostische
test (zie afbeelding 10) consequent vol dan heeft het voorbeeld van de bestrijding van
Aujeszky laten zien dat je onder heel gecontroleerde condities in een paar jaar tijd, zoals het
volgende van de GD afkomstige histogram, laat zien, een sterke reductie van de ziekte kunt
krijgen (zie afbeelding 11). Uiteindelijk waren in 2002 alle bedrijven in Nederland vrij van de
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ziekte van Aujeszky en is per 1 januari 2007 gestopt met vaccineren (4). Een eclatant succes
van het DIVA concept. Een aantal andere DIVA vaccins die daarna nog in Lelystad zijn
gemaakt, en waarin ik een aandeel heb gehad, zullen in de loop van dit betoog nog aan de
orde komen.
Afbeelding 9

Afbeelding 10
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Dieren in het wild.
Een van de belangrijkste en ongrijpbaarste bronnen van infectieziekten zijn dieren in het wild.
Een belangrijk voorbeeld is het SARS virus dat in 2003 plotseling opdook in Zuid-Oost Azie
en afkomstig bleek te zijn van z.g, Civet katten (zie afbeelding 12), die op de markten van
Guangdong als leverancier van een zeer gewilde vleessoort worden verhandeld. Ook het
heden ten dage rondwarende klassieke vogelpestvirus, misschien beter bekend als het
H5N1 virus kan via wilde eenden, zwanen en andere trekvogels over grote afstanden worden
verspreid en op deze manier gedomesticeerde vogels als kippen, kalkoenen,
gedomesticeerde eenden en siervogels infecteren (5). Via het eten van besmet vlees van
deze diersoorten zijn inmiddels ook honderden mensen aan deze ziekte overleden en bestaat
de vrees dat dit virus een voorloper zou kunnen zijn van een nieuw pandemisch influenza
virus (zie afbeelding 13). Dat wil zeggen een virus dat zich wereldwijd snel onder mensen zal
verspreiden en, omdat er vooralsnog niet voldoende vaccin voor is, een hoge mate van
sterfte zal veroorzaken. Inmiddels wordt er wereldwijd hard aan een vaccin voor mensen
gewerkt.
In Nederland heeft de overheid het afgelopen jaar een groot landelijk 4-jarig project
gefinancierd met 15 miljoen euro, om o.a. DIVA vaccins tegen vogel influenza te ontwikkelen.
Het betreft hier de virussen H5N1 en H7N7, het virus dat in 2003 een grote epidemie in
Nederland veroorzaakte (6). De vaccins zullen primair dienen om pluimvee tegen infectie met
deze virussen te beschermen. Echter vanuit de optiek dat een potentieel pandemisch virus
gebaseerd op H5N1 of H7N7 uit vogels afkomstig is, hebben ze als bijkomend voordeel dat
bij hun toepassing in pluimvee de infectiedruk op mensen flink omlaag kan (zie afbeelding
14). Dit zal de kans op het ontstaan van een pandemisch virus via die route dus sterk
verminderen.
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Afbeelding 13

Afbeelding 14

Verspreiding H5N1
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wilde vogels en pluimvee

Bij dit project zijn alle belangrijke Nederlandse onderzoeks-instellingen en Universiteiten,
waaronder Rotterdam en Utrecht, die werkzaam zijn op dit terrein betrokken. Het
vaccinontwikkelings onderzoek, waar ik nauw bij betrokken ben, wordt bij het Centraal
Veterinair Instituut in Lelystad uitgevoerd door Ben Peeters en Lisette Cornelissen en richt
zich op geinactiveerde H5N1 en H7N7 DIVA vaccins en op een vector vaccin (zie afbeelding
15) waarbij het Newcastle Disease Virus, ofwel de veroorzaker van pseudovogelpest, als
vector (7) wordt gebruikt voor de expressie van het oppervlakte-eiwit HA van H5N1 of H7N7.
Dit traject verloopt in nauwe samenwerking met Guus Koch onder wiens verantwoording de
bij een DIVA vaccin behorende diagnostische testen, die vooral op NA zullen zijn gebaseerd,
worden ontwikkeld.
Afbeelding 15
DIVA test

Afbeelding 16
NA

Varkenspest aasvaccin

NDV vector
HA

Influenza virus
Maar ook bij “oude” ziekten zoals klassieke varkenspest is er nog steeds een niet goed
beheersbare bron in de wilde fauna. Hier zijn het de wilde zwijnen in vooral Duitsland, Noord
Frankrijk en Italië waar het virus steeds weer wordt waargenomen en van waaruit het zich via
jagers en besmet vlees naar gedomesticeerde varkens verspreid. Een goede manier om het
virus in wilde zwijnen te bestrijden is met behulp van een z.g. aas vaccin (zie afbeelding 16).
Met deze methode is vooral in Duitsland, waar een grote wilde zwijnen populatie is, de laatste
jaren veel ervaring opgedaan (8). De methode lijkt effectief, maar toch is er weinig zicht op de
verspreiding van het veldvirus onder de deken van de door het gebruikte C-stam vaccin
opgewekte antilichamen. Een DIVA C-stam vaccin zou dit probleem op kunnen lossen.
En ook hier hebben moderne biotechnologische methoden voor een doorbraak gezorgd.
Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de z.g. reverse genetics technologie die in 1981 door
Vince Racaniello en David Baltimore voor het eerst werd beschreven voor het poliovirus (9).
Bij deze technologie wordt de genetische informatie van een RNA virus gekopieerd naar
DNA. Via moleculair biologische methoden kan vervolgens vanaf dit DNA weer viraal RNA
worden gemaakt, waarmee weer nieuw virus kan worden gevormd. Dit lijkt allemaal wat
omslachtig, maar we doen dit omdat in DNA veel gemakkelijker veranderingen kunnen
worden aangebracht dan in RNA. Vooral Piet van Rijn en Rene van Gennip komt de eer toe
dat we er uiteindelijk in 1994 in slaagden dit voor de C stam voor elkaar te krijgen (10) (zie
afbeelding 17).
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Op basis van de infectueuze kloon Flc2 kon uiteindelijk een DIVA vaccin voor de C stam
worden ontwikkeld. De meest veelbelovende benadering bleek uiteindelijk te zijn om virussen
RNS
te maken waarbij de oppervlakte eiwitten E
en E2 geheel of gedeeltelijk werden
vervangen door de analoge eiwitten van bovine virus diarree virus, een virus bij runderen.
Vertrekpunt hier was dat varkenspestvirus en bovine virus diarree virus weliswaar nauw
verwant zijn, maar dat de kruisreactie tussen antilichamen van beide virussen gericht tegen
deze eiwitten minimaal is. Uiteindelijk bleek het mogelijk twee virussen te maken Flc11 en
Flc9, welke een goede combinatie bleken met DIVA testen gericht op respectievelijk
RNS
varkenspest E
en E2 (11). Veel van het constructiewerk is hier uitgevoerd door Rene van
Gennip, terwijl veel van de dierproeven met deze vaccins en een diagnostische test voor
RNS
E , zijn beschreven in het proefschrift van Hans de Smit (12).
Flc9 lijkt van de 2 de meest geschikte kandidaat voor verdere ontwikkeling en zal binnen een
komend jaar op te starten EU project worden getest op effectiviteit en geschiktheid als DIVA
aasvaccin voor wilde zwijnen.
Afbeelding 17

Afbeelding 18
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Door insecten overgedragen virale ziekten.
Een laatste jaren in belang toenemende categorie zijn de door insecten, z.g. vectoren,
overgedragen, infectieziekten. Vooral door de klimaatverandering, toenemend toerisme naar
vooral exotische oorden en wereldwijd toenemende handel, o.a. in wilde dieren, is de kans
vergroot dat ziektekiemen zich sneller over de wereld verspreiden. Deze exotische
infectieziekten vormen dan ook een reële bedreiging voor de gezondheid van onze Westerse
samenleving, omdat effectieve preventie- en bestrijdingsmiddelen, zoals vaccins, veelal
ontbreken.
Een actueel voorbeeld van zo’n ongenode gast, is het Blauwtong virus (BTV), het virus
veroorzaakt een ziekte in vooral schapen en runderen (zie afbeelding 18), die zich tot 2006
voor wat betreft Europa alleen tot de zuidelijke landen beperkte. Echter de habitat voor dit
virus werd door veranderende klimatologische omstandigheden zo gunstig dat het zich
zomaar zo'n 1500 km noordwaarts verplaatste. De Culicoides Imicola steekmug die het virus
normaal van dier naar dier verspreid in de zuidelijke landen bleek ineens niet meer het enige
lid van deze familie dat in staat was het virus efficient te verspreiden. Ook de in noordelijke
landen meer voorkomende Culicoides varianten Obsoletus en deWulfi konden dit ineens. Dit
bleek vooral samen te hangen met de temperatuur (zie afbeelding 19) en de luchtvochtigheid.
Bij veel regenval en hoge temperatuur kunnen vanuit stilstaand water muggenexplosies
plaatsvinden. De temperatuur is verder van belang voor vermenigvuldiging van Blauwtong
virus in de steekmug. In Juli-Augustus 2006 waren deze condities aanwezig en daarna bleek
verspreiding van het virus explosief plaats te vinden. Inmiddels heeft het virus zich afgelopen
jaar alleen maar verder verspreid en is het ook in Engeland en Denemarken waargenomen
(13). Het blijkt dat het virus dus ook in de winter, wanneer de Culicoides mug niet actief is kan
overleven. Hoe dit kan is nog onduidelijk. Wel duidelijk is dat heb je eenmaal zo'n ongenode
gast binnen de poort dan ben je er zomaar niet vanaf en de verspreiding via de mug is
nauwelijks onder controle te krijgen en kan over grote afstanden plaatsvinden, omdat muggen
bijv. met wind wel zo'n 100 km kunnen afleggen. Om deze ziekten te bestrijden en uit te
roeien zijn op dit moment vaccins het enige adequate antwoord. Wel zul je dan alle
herkauwers moeten vaccineren en dit zul je jarenlang vol moeten houden, niet alleen in
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Nederland, maar ook in de ons omringende landen waar de ziekte wordt waargenomen. Een
DIVA vaccin zou hierbij de effectiviteit kunnen verhogen. Maar, ook hier weer blijft de wilde
fauna de achilleshiel. De kans dat het virus bijv. in heck runderen, schotse hooglanders,
reeën etc. overleeft is niet denkbeeldig. Hier zal dus naar een nieuwe vaccinatiestrategie
moeten worden gezocht.
Inmiddels is Nederland gestart met een vaccinatiecampagne tegen Blauwtong in schapen en
runderen, waarbij klassiek geïnactiveerde vaccins worden gebruikt. Op dit moment is deze
campagne nog gericht op controle van Blauwtong, niet op uitroeiing van de ziekte. Inmiddels
zijn in mijn groep in Lelystad Jeroen Kortekaas en Agnes de Wit bezig met de ontwikkeling
van een vector vaccin voor Blauwtong. Mocht deze benadering slagen dan heeft dit vaccin
tevens de potentie om als DIVA vaccin te worden ingezet.
Afbeelding 19
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Het Blauwtong virus is niet besmettelijk voor de mens, maar andere virale aandoeningen zijn
dat wel en worden veelal ook via het dier naar de mens overgedragen. 75% van de virale
infectieziekten in de mens komen via die weg. Virale aandoeningen die van dier naar mens
worden overgedragen noemen wij zoönotische aandoeningen. Er zijn er veel van, zoals
Dengue, Chikungunya en West Nile koorts, om een paar belangrijke te noemen. Ik zal me
hier beperken tot de zoönotische Bunyavirussen, omdat het onderzoek in het kader van mijn
leerstoel zich daarop zal concentreren. Aan deze categorie van opkomende virussen, wordt in
Nederland nog nauwelijks onderzoek gedaan. Toch vormen de Bunyaviridae met zo'n 300
leden, verdeeld over 5 genera, de grootste virusfamilie (zie afbeelding 20). De Tospovirussen
komen alleen in planten voor en daaraan wordt al jarenlang in Wageningen door de groep
van collega Goldbach onderzoek gedaan. De rest van de Bunyavirussen zijn zoönotisch.
De virussen waarop ik mij zal concentreren zijn het Rift Vallei virus en het Krim-Kongo virus,
die ook landbouwhuisdieren als schaap, rund en geit als gastheer hebben.
Afbeelding 21

Afbeelding 22
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Krim-Kongo virus heeft een wereldwijde verspreiding en zit dichtbij, want het is ook in de
Balkanlanden en Turkije uitgebreid aanwezig (14) (zie afbeelding 21). Overdracht van het
virus tussen dieren en naar de mens, vindt vooral plaats via beten van een breed scala aan
teken vooral van het Hyalomma genus. Het is zeer waarschijnlijk dat er ook in Nederland
teken zijn die het virus kunnen overbrengen. Onderzoek daarnaar is nodig. Het
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sterftepercentage in mensen aan infecties met Krim-Kongo virus kan oplopen tot 30% en dit
maakt de ziekte tot een van de ernstigste virale aandoeningen. Infecties met het virus in de
dierpopulatie daarentegen, verlopen zonder ziekte-verschijnselen.
Rift Vallei virus (zie afbeelding 22) was tot recentelijk uitsluitend aanwezig op het Afrikaanse
continent (van zuid tot noord). Na 2000 is het virus ook aangetroffen in Saudi Arabie en
Jemen (14). Rift Vallei virus wordt tussen dieren en naar de mens overgebracht door een
breed scala aan muggen, waaronder de gewone huismug Culex pipiens en Aedes Vexans.
De belangrijkste route van overdracht van zowel het Rift Vallei- als Krim Kongo virus naar de
mens is echter via direct contact met bloed, urine of organen van geïnfecteerde
landbouwhuisdieren. De meeste ziektegevallen doen zich dan ook voor bij herders,
veehouders, slachthuismedewerkers, veterinairen en ziekenhuismedewerkers. Het
stertepercentage in mensen na infecties met Rift Vallei virus is ongeveer 1%. Toch zijn bij
epidemieën in 2006 en 2007, in Kenia, Somalie en Sudan, honderden mensen aan de
haemorrhagische koorts die het virus veroorzaakt overleden.
Zowel voor Krim-Kongo- als Rift Vallei virus zijn er geen geregistreerde vaccins voor humaan
gebruik (14).
Infectie met Rift Vallei virus leidt bij runderen, schapen, geiten en kamelen tot abortus en
sterfte bij jonge dieren en veroorzaakt in Afrika grote schade, mede omdat de dieren voor
veel mensen de enige bron van inkomsten zijn. Momenteel is er voor Rift Vallei virus een
levend vaccin, dat echter niet veilig is en abortus kan veroorzaken in drachtige dieren en een
geïnactiveerd vaccin dat veel minder effectief is.
Rift Vallei virus wordt door de Wereld gezondheids organisatie (WHO), de Organisation
International Epizooties (OIE), Europese Unie (15) en de Verenigde Staten (16) beschouwd
als veroorzaker van een van de belangrijkste opkomende infectieziekten en als een potentieel
bioterroristisch agens. Belangrijke argumenten hiervoor zijn dat het virus door wel 30
verschillende soorten muggen overgedragen kan worden en zich naast herkauwers kan
handhaven in apen, honden, katten varkens en paarden zonder ziektesymptomen te
veroorzaken (zie afbeelding 23). Verder is bekend dat het virus in hoge concentraties ook via
de lucht (aerosolen) kan worden verspreid.
Op initiatief van de Europese Unie is er inmiddels een wereldwijd netwerk gevormd met
betrekking tot Rift Vallei-, en Krim-Kongo virus met als doel data, expertise, reagentia, en
diagnostische systemen voor surveillance uit te wisselen en te standaardiseren. Daarnaast
zal het netwerk gericht zijn op de verspreiding van deze ziektes en het effect van vaccinatie in
het veld. Bij dit netwerk ben ik nauw betrokken en coördineer ik het onderdeel gericht op
vaccins.
Afbeelding 23
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Mijn vaccinontwikkelings onderzoek zal zich in eerste instantie richten op Rift Vallei virus.
Onderzoek uit begin jaren 90 van de vorige eeuw heeft laten zien dat moderne
vaccinontwikkeling voor Bunyavirussen niet eenvoudig is. Een van de oorzaken hiervoor blijkt
gelegen in de wijze waarop deze virussen zich in de cel vermenigvuldigen en de manier
waarop de virale eiwitproductie en processing plaatsvindt (17) en de wijze waarop het virus
wordt geassembleerd en uiteindelijk de cel verlaat (zie afbeelding 24). Kennis over deze
virale processen is uitgebreid aanwezig binnen de Afdeling Virologie van de Faculteit
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Diergeneeskunde o.l.v. collega Peter Rottier. Deze kennis koppelen aan die over DIVA
vaccinontwikkeling van het Centraal Veterinair Instituut creëert m.i. een optimale combinatie
voor succes en mijn leerstoelaanstelling binnen deze groep is dan ook een optimale fit.
Een enthousiast jong onderzoeksteam bestaande uit Jeroen Kortekaas, Rianka Vloet,
ste
Berend-Jan Bosch en Susanna Commandeur is inmiddels ontstaan. En ook de 1 AIO,
Matthijn de Boer, is net begonnen. Hij zal onderzoek gaan doen naar de ontwikkeling van
subunit- en vectorvaccins (zie afbeelding 25) op basis van de oppervlakte-eiwitten Gn en Gc
van Rift Vallei virus; een hele kluif.
Omdat deze vaccins het sterk immunogene N eiwit van het virus missen en er diagnostische
testen om antilichamen tegen het N eiwit te meten zijn beschreven, maken deze vaccins
gebruik van het DIVA concept mogelijk.
Afbeelding 25

Afbeelding 26
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Naast de subunit en vectorbenadering zullen we ook onderzoeken of er een levend nietspreidend DIVA vaccin voor Rift Vallei virus kan worden ontwikkeld. Aangezien de genetische
informatie van het virus is verdeeld over 3 RNA segmenten (zie afbeelding 26) zullen we
hiervoor de reverse genetics technologie die we ontwikkeld hebben bij het varkenspestvirus
weer moeten toepassen. Analoog aan wat Myra Widjojoadmodjo en Rene van Gennip rond
2000 voor het varkenspestvirus hebben gedaan, gaan we virussen maken die veranderingen
hebben ondergaan in de genetische informatie van de oppervlakte-eiwitten (18). Eenmaal in
een cel kan zo'n virus nog wel groeien, maar de gevormde virusdeeltjes kunnen geen nieuwe
cellen meer infecteren (zie afbeelding 27). Dus om van een dergelijk virus genoeg te kunnen
maken om het in een vaccin te kunnen gebruiken zul je het moeten groeien in cellen die de
ontbrekende eigenschappen weer aanvullen (zie afbeelding 28). Voor varkenspestvirus
hebben we laten zien dat op deze wijze zeer veilige DIVA vaccins kunnen worden gemaakt,
die mits onderhuids toegediend ook erg effectief zijn. Dergelijke z.g. single cycle vaccins
combineren de effectiviteit van een levend vaccin en de veiligheid van een subunit vaccin.
Voor door insecten overgedragen virusziekten hebben ze als additioneel voordeel boven de
gangbare levende vaccins, dat ze niet via insecten kunnen worden overgedragen.
Afbeelding 27
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Aangezien door insecten overgedragen virussen over het algemeen exotisch van aard zijn en
daarover in Westerse landen vaak de kennis ontbreekt is voor het succes van dit onderzoek
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een brede insteek noodzakelijk. Naast het al genoemde EU project zijn we op dit terrein een
samenwerking gestart met het Onderstepoort Veterinair Instituut in Pretoria in Zuid-Afrika. Dit
Instituut heeft zeer veel ervaring met de epidemiologie en klassieke vaccinontwikkeling en
toepassing voor Rift Vallei virus in Zuid-Afrika en omliggende landen en de entomologie van
insecten die het virus overdragen. Deze kennis is niet alleen van belang voor ontwikkeling
van een DIVA vaccin, maar kan ook worden gebruikt voor ontwikkeling van
bewakingssystemen. Aan de andere kant profiteert Zuid-Afrika van een samenwerking
doordat onze technologische kennis zal worden ingezet bij de ontwikkeling van een vaccin,
dat niet onder gekoelde omstandigheden bewaard en vervoerd hoeft te worden. Wat een
grote meerwaarde voor die contreien heeft. De hiervoor geschetste DNA technologie zal
daarvoor de basis zijn. Tenslotte is er in Nederland op dit terrein de samenwerking met de
laboratoria voor virologie en entomologie van Wageningen UR en het epidemiologisch
laboratorium van het Centrum voor infectieziektebestrijding van het RIVM. Zoals al gezegd is
bij het laboratorium voor virologie uitgebreide moleculair virologische kennis aanwezig over
het Tospovirus. Bij de andere laboratoria wordt door collega's Takken en Koopmans
onderzoek gedaan naar de aanwezigheid en competentie van Nederlandse muggen- en
tekensoorten, waarvan bekend is dat ze het Rift Vallei- en Krim-Kongo virus kunnen
overdragen. Dit met de gedachte een risico-inschatting te kunnen maken over de
mogelijkheid van handhaving en overdracht van deze virussen in Nederland. Ook voor de
ontwikkeling en toepassing van vaccins uitermate belangrijke gegevens.
Conclusie.
Met zo’n 40 infectieziekten vandaag de dag, die er zo’n 50-60 jaar geleden nog niet waren
blijft het zaak uitermate alert te zijn. Zoals de SARS epidemie in 2003 heeft laten zien kan
een snelle identificatie van een virus, gecombineerd met goede wereldwijde coördinatie van
vnl. epidemiologisch onderzoek en quarantaine maatregelen, zeer succesvol zijn om een
ziekte snel, in dit geval in minder dan 4 maanden, uit te roeien. Het voordeel met SARS was
dat het een relatief korte incubatietijd had van ongeveer een week, voordat het zich klinisch
manifesteerde. Daardoor kon er worden ingegrepen, voordat het virus de kans had gekregen
endemisch te worden. Dit in tegenstelling tot het AIDS virus dat een lange incubatietijd heeft
en voordat het werd onderkend al een wereldwijde spreiding had ondergaan. Momenteel zijn
zo'n 35 miljoen mensen wereldwijd met dit dodelijke virus besmet. Ondanks jarenlang
onderzoek en gigantische investeringen is er tot nu toe geen geschikt vaccin ontwikkeld.
Via de gangbare methoden gaat dat m.i. ook niet meer lukken. Hier zal eerst nog meer inzicht
nodig zijn in de gastheerfactoren, die betrokken zijn bij de interactie met het virus om de
volgende stap te kunnen maken. Echter, met de hedendaagse genomics en proteomics
technologieën en daaraan gekoppeld de bioinformatica moet ook deze noot te kraken zijn.
Hoe lang dat nog gaat duren is moeilijk te zeggen.
Hoe dan ook, over de hele linie genomen blijven vaccins het meest potente middel om
infectieziekten wereldwijd uit te roeien, zoals de succesvolle eradicatieprogramma’s voor
pokken bij mensen en rinderpest bij runderen inmiddels hebben laten zien. Voor polio is het
bijna zo ver.
Echter de ontwikkeling van veilige en effectieve vaccins voor opkomende nu nog exotische
infectieziekten, zoals hiervoor beschreven, kost tijd en is duur. Met het ontbreken van
voorlopig nog een markt in de Westerse wereld en de markt in ontwikkelingslanden waar
eigenlijk de belangrijkste eis aan vaccins is dat ze goedkoop zijn, is geen westerse industrie
geïnteresseerd om dit soort vaccins te ontwikkelen. Hier ligt dan ook een taak voor overheden
respectievelijk de EU om ontwikkeling en registratie van dergelijke vaccins stevig te
subsidiëren.
Dit ook met in het achterhoofd de gedachte dat de bestrijding van dit soort ziekten in
gebieden waar ze nu endemisch zijn uiteindelijk wel eens de beste manier kon blijken te zijn
om ze bij ons buiten de deur te houden.
Bij de ontwikkeling van vaccins voor zoonotische aandoeningen komt daar bovendien bij dat
die enorm zou kunnen profiteren van een nauwe samenwerking tussen het humane- en
diergerichte infectieziekten onderzoek. Het door het ministerie van Economische zaken
medegefinancierde Utrechtse initiatief “Immuno Valley”, dat afgelopen week zijn start kende is
daarvoor een prima opmaat en komt op het juiste moment.
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Dankwoord.
De tijd dwingt mij om af te sluiten. Ik hoop U te hebben laten zien, waar ik mij de afgelopen 25
jaar in mijn onderzoek zoal mee heb beziggehouden en waar ik mij minimaal de komende 5
jaar nog mee ga vermaken. Voor mij een gezonde verslaving met “never a dull moment.”
Maar dat ik hier vandaag sta had ik natuurlijk niet bereikt zonder de samenwerking met – en
steun van velen. Want vooraan lopen in het hedendaagse onderzoek op mijn vakgebied is
alleen mogelijk door gedegen teamwork, waarin door bundeling van expertises op het terrein
van moleculair virologie, diergeneeskunde, pathologie, immunologie, epidemiologie en sinds
kort ook entomologie, meerwaarde wordt gecreëerd. Er is weinig ruimte meer voor solisten.
Het is dan ook in chronologische volgorde de belangrijkste teams, waarin ik heb mogen
participeren, danwel waaraan ik leiding heb mogen geven en de belangrijkste teamleden die
ik hier wil noemen. Volledig zijn is hier onmogelijk.
Na dit dankwoord zult U begrijpen dat ik het geluk heb gehad in een groot deel van mijn
loopbaan de juiste mensen te zijn tegengekomen.
Te beginnen met mijn te jong gestorven promotor John Schoenmakers, die mij in 1979 de
promotiebaan aanbood, waardoor ik enthousiast raakte voor de moleculaire wetenschappen.
Vervolgens was het Arno Gielkens die mij in 1983 naar het toenmalige Centraal
Diergeneeskundig Instituut haalde, en die daarmee bepalend is geweest voor de richting
waarin mijn loopbaan zich vanaf toen heeft ontwikkeld. Arno, jammer dat je er vandaag niet
bij kon zijn. Als jong moleculair bioloog betrok je mij al snel bij het Aujeszky project en daar
heb ik mijn eerste schreden op het terrein van de moderne vaccinontwikkeling gezet. Onder
jouw aansturing en die van andere kanonnen zoals Jan van Oirschot en Ton Berns werd ik
o.a. betrokken bij de ontwikkeling van stam 783, later zo succesvol gebruikt bij de eradicatie
van de ziekte van Aujeszky. In dit kader wil ik ook Ben Peeters noemen. Ben, jij was de
eerste post-doc die ik aan mocht sturen. Je bent een geweldig onderzoeker scherp in de
analyse en discussie en jou komt de eer toe het eerste niet-spreidende gD min Aujeszky
vaccin een zg. single cycle vaccin, te hebben ontwikkelt. Zoals ik al heb aangegeven werken
we nog heden ten dage samen, al heb je mijn aansturing natuurlijk al lang niet meer nodig.
Tenslotte wil ik in dit verband Koen Glazenburg noemen, de eerste promovendus waar ik copromotor van mocht zijn. Koen, het weefselspecifieke Aujeszky virus dat jij in 1995
ontwikkelde blijft wat mij betreft een kroonjuweel. Een voorloper op het gebied van virus
targeting.
Echter het virus dat tot nu toe het langst mijn favoriete speelgoed is geweest is varkenspestvirus. Hier ben ik veel dank verschuldigd aan Marcel Hulst, waarmee ik meer dan 15 jaar heb
samengewerkt. Marcel, dat we na een paar jaar ploeteren uiteindelijk toch de doorbraak in
ons onderzoek wisten te bewerkstelligen komt voor een belangrijk deel op jouw conto. En ook
het E2 varkenspest vaccin is door jou aan de labtafel ontwikkelt. Dit vaccin, wat in deze oratie
niet aan de orde is gekomen, is uiteindelijk wel het enige varkenspest vaccin van het CVI, dat
het tot nu toe vanuit de onderzoeksfase tot en met registratie heeft gebracht. Uiteindelijk
resulteerde onze samenwerking ook in een prachtig proefschrift en ik ben er trots op dat ik
daarvan je co-promotor mocht zijn. Veel dank ben ik in dit kader ook verschuldigd aan Rene
van Gennip, Piet van Rijn en Myra Widjojoadmodjo wier bijdrage tijdens deze oratie al aan de
orde is geweest. Ook Catharinus Terpstra, Gert Wensvoort, Hans de Smit, Annemarie
Bouma en Don Klinkenberg wil ik in dit verband bedanken. Buiten het feit dat ik veel van ze
heb geleerd over de veterinaire aspecten, diagnostiek en mathematische epidemiologie van
varkenspest, hebben ze een essentiële bijdrage geleverd aan al het dierexperimentele
onderzoek, waarmee vaccinontwikkeling en vaccinregistratie gepaard gaat. Het bivalente
Aujeszky/ Varkenspest vaccin was het eerste tastbare product van deze samenwerking. En
het heeft uiteindelijk in 2000 geresulteerd in Europese registratie van het E2 vaccin.
Daarnaast zijn er uit dit onderzoek proefschriften voortgekomen van Hans en Don, waarvan ik
wederom trots ben co-promotor te hebben mogen zijn.
Tenslotte mag in dit verband de naam van Cees Wensing, oud directeur van het CDI, niet
ongenoemd blijven. Cees heeft het varkenspest vaccinonderzoek altijd een warm hart
toegedragen. Zijn betrokkenheid heeft mij altijd zeer gestimuleerd en ik heb daar ook
anderszins veel profijt van gehad. Ik dank hem daarvoor.

1

Abortus blauw veroorzaakt door het Lelystad virus en in 1991 ontdekt door een grote groep
onderzoekers binnen het toenmalige CDI, laat ons de andere kant van de medaille zien.
Ondanks uitstekend moleculair virologisch onderzoek wat leidde tot veel publicaties en
waarbij vooral Janneke Meulenberg lange tijd een hoofdrol heeft gespeeld, is het tot nu toe
niet gelukt hier een doorbraak op vaccingebied te bewerkstelligen. Janneke er zijn er niet veel
met zo'n drive als jij hebt. Verslappen was er in die tijd niet bij en je hield me wel scherp.
De directies van de ASG en het CVI dank ik voor het in mij gestelde vertrouwen en dat ze
deze leerstoel financieel mogelijk hebben gemaakt. Dit geeft ruimte. Vooral Ruud Huirne wil ik
daarbij apart nog noemen. Hij heeft er hard aan getrokken om die kogel nu eindelijk eens
door de kerk te krijgen.
En dan wil ik natuurlijk Peter Rottier bedanken. Peter we hebben een lange aanloop nodig
gehad, maar in korte tijd wel een grote sprong gemaakt. Een hinkstap sprong. Je laat mij alle
ruimte en geeft mij niet het gevoel gast te zijn binnen de afdeling Virologie. Je enthousiasme
en dat van de reeds genoemde teamleden, maar ook andere medewerkers op het lab., werkt
enorm aanstekelijk. Als de voortekenen niet bedriegen gaan we nog een mooie tijd tegemoet.
Tenslotte mijn familie
Allereerst dank ik mijn moeder. In mijn middelbare schooljaren de stimulans en vervolgens
voor altijd geïnteresseerd. Wat ben ik blij dat U dit, bijna 89, nog in goede gezondheid mee
mag maken. Alleen daarvoor zou je het al doen.
Ook dank ik mijn schoonvader, die zich altijd zeer geïnteresseerd en begaan heeft getoond
met de ontwikkelingen in mijn carrière en Annemieke en mij in de beginjaren altijd “en route”
heeft gehouden.
Rest mij het allerbelangrijkste, mijn gezin. Tijs en Karlijn inmiddels volwassen, uitgevlogen en
druk met eigen carrières, maar toch zo close. Jullie wil ik danken voor het lezen en
becommentariëren van deze oratie. Karlijn, ik ben ervan overtuigd dat je een geweldige arts
zult worden. Tijs, selfmade man en ICT junk. Jij laat zien dat het ook anders kan. Ik kijk nu al
uit naar onze Nepal trek in oktober. Tenslotte mijn partner voor het leven. Annemieke, je hebt
mij altijd door dik en dun gesteund. Net als ik ben je ambitieus en een perfectionist. Daarom
vind ik het fenomenaal hoe je in onze nu 35 jarige relatie steeds in staat bent geweest om je
eigen carrière te plooien rondom die van mij en het gezin. Ik hoop dat we nog veel mooie
jaren samen mogen hebben.
Een slotopmerking
Mijn tijd is om. Ik wil U allen danken voor Uw aandacht en voorzover van toepassing, voor
vanavond een spannende en succesvolle voetbalwedstrijd voor Nederland toewensen.
IK HEB GEZEGD!
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