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Voorwoord

Voorwoord
Sinds een aantal jaren is Kinderen en Geneesmiddelen een terrein waarop de Wetenschapswinkel
Geneesmiddelen actief werkzaam is. In dit kader is het onderzoek naar vaccinatie bij kinderen in januari
2002 opgestart. Omdat een maatschappelijke partner van oudsher in het wetenschapswinkelonderzoek
een belangrijke plaats inneemt, is aansluiting gezocht bij de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken
(NVKP). In overleg met de NVKP zijn de onderzoeksvragen verder opgesteld.
Dit rapport bestaat uit drie delen. In deel één worden de verschillende kinderziekten, de geschiedenis van
vaccinatie, het Rijksvaccinatieprogramma, de bijwerkingen van vaccins, de Nederlandse Vereniging Kritisch
Prikken (NVKP) en de religieuze en antroposofische visie op vaccinatie behandeld. In deel twee worden
klachten na vaccinaties die gemeld zijn bij de NVKP uitgewerkt. Geïnventariseerd wordt wat voor klachten
worden gemeld en welke vaccins de meeste klachten blijken te geven. Daarnaast wordt een RIVM
jaarrapport (1996/1997) over bijwerkingen van vaccins behandeld en worden de meldingen
binnengekomen bij de NVKP en bij het RIVM vergeleken. In deel drie is een literatuurstudie naar het
verband tussen autisme en het BMR vaccin opgenomen. Het rapport wordt afgesloten met een lijst met
aanbevelingen naar aanleiding van de drie delen van het rapport, gevolgd door een literatuurlijst en de
bijlagen.
Onze dank gaat uit naar de NVKP en in het bijzonder naar Anita Schuit, Peter Guinee en Els van der Werf
voor hun medewerking bij het onderzoek en het verstrekken van de evaluatieformulieren voor de database.
Tevens dank aan Evelyn Schaafsma en Maarten Postma voor hun gezelschap op de NVKP bijeenkomst en
de tips tijdens het onderzoek en aan Hans Rümke voor zijn deskundige commentaar op dit rapport.
Monique Kappert
Janet Hoven
Maart 2003
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Introductie
De toename in het aantal verschillende vaccins dat aan kinderen gegeven wordt en het toegenomen
percentage kinderen dat gevaccineerd wordt, heeft gezorgd voor een grote afname van het aantal
infectieziekten. De tegenstrijdigheid bij dit succes in de gezondheidszorg is dat deze ziekten, daar ze niet
of nauwelijks meer voorkomen, niet meer fungeren als herinnering aan het belang van vaccinatie. 1 Het
belang van vaccinatie, de eventuele bijwerkingen en de leeftijd waarop gevaccineerd wordt zijn dan ook
onderwerpen waarover op dit moment veel te doen is.
In dit eerste deel zullen de kinderziekten behandeld worden waartegen wordt ingeënt, gevolgd door de
geschiedenis van het vaccineren en het rijksvaccinatieprogramma. Ook wordt aandacht besteed aan de
bijwerkingen van vaccins. Verder worden de standpunten en doelen van de NVKP en de visie op vaccinatie
vanuit levensbeschouwelijke oogpunten belicht.

Methoden
De literatuur is voornamelijk verkregen van de site van het Ministerie voor Volksgezondheid en Sport (VWS)
en de site van het RIVM. De informatie over de NVKP, religie en antroposofische denkbeelden werd op het
internet gevonden.
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Kinderziekten
Difterie

Difterie, vroeger ook wel bekend als ‘kroep’, wordt veroorzaakt door een bacterie, die via hoesten
overgebracht kan worden van mens op mens. Op de slijmvliezen van de keel kunnen vliezen ontstaan,
waardoor het ademen moeilijk wordt en kinderen zelfs kunnen stikken. De gifstoffen die door de
difteriebacterie uitgescheiden worden kunnen de hartspier en het zenuwstelsel beschadigen. Onbehandeld
verloopt de ziekte vaak dodelijk. Vaccinatie met het DKTP- of DTP-vaccin beschermt tegen deze ziekte.2
Kinkhoest

Kinkhoest wordt veroorzaakt door een bacterie, en kan ook door hoesten worden overgebracht. Het is een
zeer besmettelijke ziekte en veroorzaakt gedurende weken tot maanden enorme hoestbuien, die voor
kinderen zeer uitputtend kunnen zijn. Bovendien kunnen de longen door langdurig en geforceerd hoesten
blijvende schade oplopen en kan de ziekte vooral voor zuigelingen dodelijk zijn. Kinkhoest gaat vaak
gepaard met middenoorontstekingen. Er bestaat geen behandeling voor kinkhoest. Vaccinatie met DKTPvaccin beschermt de meeste kinderen volledig tegen het krijgen van kinkhoest. Sommige gevaccineerde
kinderen krijgen toch kinkhoest, maar de ziekte verloopt dan minder ernstig.2
Tetanus

Tetanus, ook wel kaakklem genoemd, wordt veroorzaakt door een bacterie die in aarde en straatvuil
voorkomt. De spore van de bacterie kan bij een verwonding in het lichaam terechtkomen en zich daar gaan
vermenigvuldigen. Omdat de tetanusbacterie slecht tegen zuurstof kan, vindt deze vermenigvuldiging vaak
in kleine, diepe wonden plaats. De bacterie produceert een gifstof die pijnlijke spierkrampen veroorzaakt en
snel de ademhalingsspieren kan aantasten. Tetanus is ondanks behandeling, vaak dodelijk. Vaccinatie met
DKTP- of DTP-vaccin biedt volledige bescherming tegen tetanus. 2
Poliomyelitis (kinderverlamming)

Polio wordt veroorzaakt door een virus, waarvan 3 typen bekend zijn. Omdat het virus via de ontlasting van
besmette personen uitgescheiden wordt kan het virus van de ene mens op de andere worden
overgebracht. Polio kan geheel zonder ernstige verschijnselen verlopen en alleen maar diarree als klacht
hebben. Maar bij minder dan 1% van de besmette personen treden spierverlammingen op. Er bestaat geen
behandeling voor polio. Vaccinatie met DKTP- of DTP-vaccin biedt volledige bescherming tegen de drie
typen poliovirus. 2
Haemophilus influenzae type b (Hib)-ziekten

Hib is een bacterie en wordt door hoesten en niezen van de ene op de andere persoon overgebracht.
Ongeveer de helft van de gevallen van meningitis (= hersenvliesontsteking) bij zuigelingen en peuters
werd veroorzaakt door de Hib-bacterie. Van de 100 kinderen die Hib-meningitis krijgen, overlijden
gemiddeld 2 kinderen en bijna 10 kinderen houden er een ernstige handicap (doofheid, epilepsie,
geestelijke achterstand) aan over. Daarnaast kan de Hib-bacterie nog andere ernstige verschijnselen
veroorzaken, zoals zwelling van het strotteklepje (waardoor kinderen kunnen stikken) en ontsteking van de
gewrichten. Vaccinatie met Hib-vaccin biedt bijna volledige bescherming tegen Hib-ziekten. Kinderen die
tegen Hib-ziekten zijn ingeënt kunnen wel nog hersenvliesontsteking krijgen die door een andere bacterie
of virus wordt veroorzaakt. 2
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Bof

Bof wordt veroorzaakt door een virus en wordt verspreid door hoesten en niezen. Het bofvirus veroorzaakt
een ontsteking van de (oor)speekselklieren en kan leiden tot hersen(vlies)ontsteking. Voordat tegen bof
werd gevaccineerd, waren de meeste gevallen van door virussen veroorzaakte hersenvliesontstekingen bij
kinderen tot 15 jaar het gevolg van een bofinfectie. Doofheid kan een blijvend restverschijnsel van de bof
zijn en in enkele gevallen kan het virus de alvleesklier, de teelballen bij jongens en de eierstokken bij
meisjes aantasten. Voor bof bestaat geen behandeling. De eerste vaccinatie met BMR-vaccin beschermt in
95% van de gevallen volledig tegen bof. 2
Mazelen

Mazelen wordt veroorzaakt door een virus dat wordt verspreid via de lucht (hoesten, niezen). De eerste
verschijnselen lijken op een hevige griep of verkoudheid (koorts, hoesten, loopneus, ontstoken ogen), in
deze fase is mazelen het meest besmettelijk. De ziekte wordt vaak pas herkend als voor de ziekte
kenmerkende vlekjes op de binnenkant van de wangen verschijnen en enkele dagen later door een
kenmerkende huiduitslag worden gevolgd. Kinderen kunnen behoorlijk ziek zijn van mazelen, maar de
ziekte is het meest gevreesd om de ernstige tot zeer ernstige gevolgen zoals middenoorontsteking,
longontsteking en vooral hersenbeschadiging. Dit laatste komt bij ongeveer 1 op de 1000 kinderen voor.3
Mazelen kan ook dodelijk aflopen. Er is geen behandeling voor. De eerste vaccinatie met BMR-vaccin
beschermt vrijwel volledig tegen deze ziekte. 2
Rodehond

Rodehond wordt veroorzaakt door een virus. De ziekte verloopt bij kinderen vrij onschuldig: ze kunnen wat
verkouden zijn, lichte temperatuurverhoging hebben, gezwollen klieren in de hals hebben en huiduitslag
krijgen. Maar bij zwangere vrouwen, vooral vroeg, maar ook later in de zwangerschap, kan het virus het
zich ontwikkelende kind zeer ernstig beschadigen. Bij 80 van de 100 zwangeren die in de eerste
zwangerschapsmaand worden besmet zal het kind schade oplopen. Vaak is die schade zo groot dat het
kind al in de baarmoeder overlijdt. Kinderen die na besmetting in de eerste 3 maanden van de
zwangerschap wel levend ter wereld komen hebben een grote kans op zeer ernstige afwijkingen aan het
gehoor, de ogen en het hart. Ook een ernstige verstandelijke handicap kan het gevolg zijn. Behandeling
van de rodehond is niet mogelijk.
De eerste vaccinatie met BMR-vaccin beschermt reeds meer dan 95% van de kinderen tegen rodehond. Na
de tweede vaccinatie op 9-jarige leeftijd zijn praktisch gesproken alle kinderen tegen deze ziekte
beschermd. Op het eerste gezicht lijkt het misschien vreemd om jongens tegen rodehond te vaccineren,
want deze ziekte levert voor jongens over het algemeen geen gevaar op. Maar vaccineren heeft altijd een
tweeledig doel. In de eerste plaats is het de bedoeling bescherming te bieden aan de personen die worden
gevaccineerd. Daarnaast is het de bedoeling om de verspreiding van de ziektekiem onder de bevolking zo
veel mogelijk te voorkomen. Het is gebleken dat jongens de ziektekiem kunnen verspreiden als zij niet zijn
ingeënt. 2
Om bovenstaande ziekten te voorkomen zijn vaccins tegen deze infectieziekten ontwikkeld en opgenomen
in het rijksvaccinatieprogramma (RVP).
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Vaccinatie
De geschiedenis van vaccinatie

Zowel bij de Chinezen in 590 voor Christus als bij de Hindoes in India in de tweede en derde eeuw werden
mensen geïmmuniseerd door middel van materiaal van personen met een milde vorm van een ziekte. In
1717 beschrijft de vrouw van de ambassadeur in Turkije vaccinatie in Constantinopel, zodat het ook in
Engeland bekend werd. Dr. Boylston was in 1721 de eerste man in Amerika die New Englanders inentte
tegen kinderpokken. In Frankrijk was dit Voltaire, hij was erg voor het vaccineren en overtuigde Catherine
de Grootte, en anderen van het nut van vaccineren.
Dr. Edward Jenner, een Engelse plattelandsarts, heeft een cruciale rol gespeeld in de wereldwijde vaccinatie
en uitroeiing van kinderpokken. Hij bemerkte dat boeren die geteisterd waren door koepokken alleen last
hadden van rillingen en malaise gedurende zo’n 2 dagen en daarna snel herstelden zonder nasleep. Later
ontdekte hij dat bij een uitbraak van de kinderpokken, de personen die ziek waren geweest door de milde
vorm van koepokken de kinderpokken niet kregen. Hij vermoedde dat koepokinfectie een soort immuniteit
tegen kinderpokken veroorzaakte. Dit vermoeden was de basis voor het volgende experiment. 4 In mei
1796 entte Jenner een 8-jarige jongen in met koepok geïnfecteerd materiaal van een lokale melkmeid. De
jongen had de verwachte milde huidreactie en was niet echt ziek. Na een paar maanden entte Jenner de
jongen opnieuw in en er was geen enkel effect van de vaccinatie. De inenting was dus geslaagd.
In de US steunde president Thomas Jefferson het idee van vaccinatie en in Frankrijk was dit Napoleon
Bonaparte. In 1805 vaccineerde Napoleon dan ook zijn leger. De oorlog tegen pokken duurde voort tot
1974, want pas toen waren de pokken volledig uitgeroeid. Dit was een belangrijke stap in medische
vooruitgang. Dr. Jenner had de weg vrijgemaakt voor nog grotere aanpak, namelijk de immunisatie van
Louis Pasteur. Pasteur ontdekte dat besmetting met een afgezwakte vorm van een virus zorgde dat
iemand resistent werd voor de sterke vorm van het virus. Hij ontwikkelde onder andere vaccins tegen
anthrax, kippencholera bacterie en hondsdolheid. Hij behandelde en beschermde dus veel mensen met zijn
immunisatietechnieken en vaccins, die sindsdien wereldwijd door artsen worden toegepast.4
Het Rijksvaccinatie programma (RVP)

In 1952 werd gestart met de verstrekking van vaccins op kosten van het rijk om inwoners van Nederland te
beschermen tegen veel voorkomende ziekten. Het Rijksvaccinatie programma (RVP) werd ingevoerd in
1957. Het RVP biedt kinderen van 0 tot 13 jaar die in Nederland wonen de mogelijkheid om gevaccineerd
te worden tegen een aantal infectieziekten. Deze vaccinaties gebeuren op vrijwillige basis en zonder kosten
voor de ouders, de vaccinaties worden namelijk gefinancierd door de Algemene Wet Bijzondere
Ziektekosten (AWBZ). Allereerst werden mono-vaccins tegen difterie, tetanus en kinkhoest gebruikt, het
gecombineerde DTK vaccin wordt gebruikt sinds 1957. Na de polio epidemie in 1956 werd het vaccin tegen
polio toegevoegd en er werd een inhaalprogramma geïntroduceerd voor kinderen die geboren waren na de
tweede wereldoorlog. Vanaf 1961 kon de levering van het nationaal geproduceerde geïnactiveerde
poliovaccin (IPV) aan de eisen voldoen. Vanaf 1962 wordt het gecombineerde DKTP, met een verbeterde
polio component (1978) gebruikt voor vaccinatie van zuigelingen en jonge kinderen en DTP voor
hervaccinatie van oudere kinderen. De rodehond vaccinatie voor elf jaar oude meisjes werd in 1974
toegevoegd en de mazelen vaccinatie bij 14 maanden oude kinderen in 1976. In 1987 verving het
gecombineerde bof, mazelen en rodehond (BMR) vaccin de mono-vaccins en werd deze combinatie in twee
doseringen gegeven aan alle kinderen (14 maanden en 9 jaar). Midden 1993 werd de vaccinatie tegen
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(invasieve) infectie met Haemophilus influenzae type b (Hib) toegevoegd voor kinderen geboren na 1 april
1993. Er werd geen inhaal programma opgezet voor kinderen geboren voor deze datum.5
De volgende vaccinaties zijn dus in het programma opgenomen: gecombineerde difterie-, kinkhoest,
tetanus- en poliovaccinatie (DKTP), de gecombineerde bof-, mazelen- en rodehondvaccinatie (BMR) en de
Haemophilus influenzae-type-b-vaccinatie (Hib). Het vaccinatieschema is weergegeven in tabel 1. 6;7
Tabel 1: het Rijksvaccinatieprogramma vanaf 1-1-1999 6;7
Vaccinatie

Leeftijd

DKTP-1 + Hib-1
DKTP-2 + Hib-2
DKTP-3 + Hib-3
DKTP-4 + Hib-4
BMR-1
DTP-5 + aK
DTP-6 + BMR-2

2 maanden
3 maanden
4 maanden
11 maanden
14 maanden
4 jaar
9 jaar

Kinderen geboren vóór 1 januari 1999 zijn met het DKTP-vaccin ingeënt volgens het schema: 3-4-5-11
maanden. Per 1 april 1993 is de Hib-vaccinatie in het RVP opgenomen. Kinderen geboren vóór die datum
hebben dus geen Hib-vaccinatie gekregen. In 1987 is de BMR-vaccinatie in de plaats gekomen voor de
afzonderlijke vaccinaties tegen mazelen en rodehond. Personen die geboren zijn tussen 1978 en 1985
kunnen daardoor verschillende soorten vaccins hebben gehad. Kinderen geboren in 1986 of later hebben
altijd twee BMR-vaccinaties gekregen. 8 Vanaf 1 juli 2001 krijgen vierjarigen een extra inenting tegen
kinkhoest. De inenting geldt voor kinderen die zijn geboren vanaf 1 januari 1998.8
De uitvoering van vaccinaties geschiedt onder verantwoordelijkheid van de door de minister van VWS
aangewezen Provinciale Entadministraties (PEA’s). De PEA’s verzorgen de oproepen en maken hiervoor
gebruik van de gemeentelijke basisregistratie. Daarnaast zijn ze verantwoordelijk voor de registratie van de
vaccinatiegraad, inkoop en distributie van vaccins en de betaling van de uitvoerders. De uitvoering van
vaccinaties van kinderen van 0 tot 4 jaar is in handen van de thuiszorg en vindt in de praktijk plaats bij de
consultatiebureaus. De vaccinatie rond het 4e jaar vindt ook nog grotendeels plaats via de thuiszorg.
Vaccinatie van de overige kinderen van 4 jaar en ouder wordt verricht door de GGD’s. 9
Het RIVM is eindverantwoordelijk voor de tijdige beschikbaarheid, de kwaliteit, de registratie en voor de
productbegeleiding van de RVP-vaccins. Het RIVM voert deze activiteiten uit in samenwerking met de
rijksstichting SVM (Stichting Volkgezondheid en Milieuhygiëne), een zelfstandig onderdeel van het RIVM. De
SVM verzorgt de uitvoerende productietaken en koopt zonodig in opdracht van het RIVM elders vaccins in.
D(K)TP en BMR worden door de SVM geproduceerd voor het RVP, het Hib-vaccin wordt extern aangekocht.
De inspectie voor de Gezondheidszorg stelt regels voor de uitvoering vast en is belast met het toezicht op
de uitvoering. Zij kan in haar hoedanigheid eventuele problemen aan de minister van VWS signaleren.
Verder worden bijwerkingen aan het RIVM gerapporteerd, zij verwerken deze en onderzoeken of een
causaal verband aangetoond kan worden. 9
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Bijwerkingen van vaccins
Vaccins bestaan uit levend (verzwakt) of dood (geïnactiveerd) materiaal van virussen of bacteriën. Zo zijn
het bof-, mazelen- en rodehondvaccin levende virusvaccins, het Hib-, difterie-, kinkhoest- en tetanusvaccin
dode bacteriële vaccins en is het poliovaccin een dood virusvaccin. Daarnaast kunnen vaccins
conserveermiddelen, antibiotica en/of stabilisatoren bevatten en zijn sommige dode vaccins geadsorbeerd
aan bepaalde zouten.
Vaccins hebben een aantal bijwerkingen. Deze bijwerkingen zijn gewoonlijk licht en voorbijgaand, soms
ernstiger, maar zelden van blijvende aard. Deze bijwerkingen kunnen onmiddellijk, binnen enige dagen of
pas na langere tijd optreden. 10
Lichte bijwerkingen op de injectieplaats:
De meest voorkomende bijwerking is pijn, minder vaak komen ook hardheid, roodheid en zwelling voor.
Ernstige bijwerkingen op de injectieplaats:
Als geadsorbeerde vaccins, die normaliter intramusculair (in het spierweefsel) worden toegediend, toch
subcutaan of intracutaan (in of onderhuids) moeten worden toegediend kan een heftige lokale reactie
ontstaan die veelal gepaard gaat met koorts, zelden ontstaat daarbij een steriel abces.10
Lichte systemische bijwerkingen:
Enige uren na vaccinatie kunnen koorts, huidreacties, spierpijn, gewrichtspijn, maagdarmklachten, malaise
en hoofdpijn ontstaan, die in het algemeen 1-2 dagen kunnen aanhouden, soms ook langer (tot ongeveer
2 weken). Soms treedt ontsteking van de lymfevaten en lymfeklieren op.
Ernstige systemische bijwerkingen:
Zelden treden ernstige koorts, shock, spierzwakte en verminderd reageren op (binnen 1 dag na
vaccinatie). Binnen 12-72 uur na vaccinatie met het DKTP-vaccin kan de kinkhoestcomponent in zeldzame
gevallen aanleiding geven tot collaps of convulsie. Ook treedt sporadisch een toestand van hersenziekte
op.
Omdat het BMR vaccin een levend virusvaccin is zullen deze verzwakte virussen zich in het lichaam gaan
vermenigvuldigen. Daarom kunnen koorts en rode huiduitslag 5-12 dagen na vaccinatie optreden. Bij met
name volwassenen kunnen 2-4 weken na vaccinatie voorbijgaande gewrichtspijnen optreden. In zeer
zeldzame gevallen zijn ontsteking van het hersenweefsel en andere neurologische aandoeningen
waargenomen; de frequentie was echter niet hoger dan bij niet-gevaccineerden.
Een causaal verband tussen het “sudden infant death syndrome” en vaccinatie is niet aanwezig.10
Overgevoeligheidsreacties:
Zeer zelden treden anafylaxie en allergische reacties op, mogelijk veroorzaakt door sporen ovalbumine in
vaccins die worden bereid in kippeneieren, door antibiotica, het antigeen zelf of andere stoffen in het
vaccin, zoals thiomersal.10 Het losse tetanusvaccin, het influenzavaccin en sommige hepatitis B vaccins
bevatten thiomersal, een stof die voor bijna 50% uit kwik bestaat, de overige vaccins bevatten dit
conserveermiddel niet. In lage dosering kan thiomersal overgevoeligheidsreacties geven. Er zijn geen data
over toxiciteit door blootstelling aan lage doseringen van thiomersal beschikbaar, maar het wordt
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verondersteld gelijk te zijn aan de blootstelling aan lage doseringen van andere organische
kwikverbindingen, zoals methylkwik. In hoge doseringen kan het conserveringsmiddel neurologische en
nefrologische toxiciteit veroorzaken.11 Toch blijkt uit een review van Ball et al 12 dat er afgezien van locale
overgevoeligheidsreacties geen bewijs is van schade veroorzaakt door thiomersal in vaccins.
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De NVKP
De vereniging
De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken is opgericht door mensen die negatieve ervaringen hebben met
vaccineren. Deze ervaring is opgedaan vanuit hun beroep, alsook vanuit eigen ondervindingen als ouder.
Hierbij bleek dat er weinig gehoor was bij het reguliere medische circuit voor al hun vragen. Dit mondde uit
in de behoefte meer te willen weten over risico's van vaccineren om deze kennis aan een breder publiek
kenbaar te maken. Met dit doel is de NVKP opgericht in augustus 1994. De vereniging staat los van welke
levensbeschouwelijke richting dan ook en staat open voor iedereen met vragen en problemen rond
vaccinaties bij kinderen. De vereniging heeft inmiddels zo'n 1300 leden en kent 15 regionale afdelingen.
De doelstellingen van de vereniging
• Het geven van informatie over mogelijke gevolgen van vaccinaties;
• Een ieder in staat stellen om een reële eigen keuze te maken over het wel of niet vaccineren en
tegen welke ziektes;
• Het steunen van hen die problemen hebben gekregen door vaccinaties en het informeren over
behandelingsmogelijkheden van vaccinatieschade;
• Het steunen van hen die ervoor kiezen hun kinderen niet of gedeeltelijk te laten vaccineren;
• Het registreren van gezondheidsschadelijke effecten van vaccinaties, met name het vastleggen
van de verhalen van ouders over de gevolgen van vaccinaties bij hun kinderen;
• Het zoeken naar alternatieven voor vaccinaties;
• Het streven naar maatschappelijke erkenning en een goede, onafhankelijke registratie van
gezondheidsschadelijke effecten van vaccinaties.
De vereniging probeert haar doel onder meer te bereiken door voorlichting en informatie te geven en door
het (laten) doen van onderzoek om de doelstellingen te kunnen realiseren. De vereniging heeft een eigen
registratiesysteem voor klachten na vaccinatie. Dit systeem pretendeert niet representatief te zijn maar is
uit nood geboren. Volgens de vereniging kent het officiële meldingssysteem van het RIVM namelijk een
grote onderrapportage omdat er bijvoorbeeld geen rechtstreekse melding door ouders mogelijk is. Verder
werft de vereniging (geldelijke) middelen en verstrekt het (geld)middelen aan personen, instellingen en
organisaties die een bijdrage kunnen leveren aan de verwezenlijking van het doel van de vereniging.
Tenslotte werkt de vereniging samen met andere (rechts)personen die een gelijk of aanverwant doel
nastreven. 13
In Nederland is het algemeen aanvaard dat iedereen (zeker ieder kind) gevaccineerd is, hoewel dit in ons
land niet verplicht is. Maar ondanks deze wettelijke vrijheid tot keuze is volgens de NVKP de sociale en
medische druk zo groot dat er eigenlijk geen sprake is van keuzevrijheid omtrent vaccineren. De vereniging
is bezorgd over het feit dat er weinig bekendheid wordt gegeven aan risico’s van vaccineren en de vaak
discutabele resultaten van bescherming. Via gedegen onderzoek, het geven van voorlichting en informatie
wil de vereniging een zodanig beeld geven van vaccineren dat het publiek op de hoogte is van de mogelijke
risico’s van vaccineren. Verder wil de vereniging andere wegen aangeven om weerstand tegen ziektes te
vergroten. De vereniging heeft een nauw contact met de verschillende buitenlandse verenigingen met
betrekking tot vaccinaties en stelt zich op de hoogte van recente publicaties.13
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Bijeenkomst NVKP 22 januari 2002
Op 22 januari 2002 werd in Drachten door de NVKP een informatieavond voor ouders gehouden over
vaccineren. Hierbij waren zo’n 15 ouders aanwezig. In het eerste deel van de avond werd uitgelegd hoe het
lichaam omgaat met ziekte, alles vanuit een natuurgeneeskundige visie, en werden alle aspecten rond
vaccinatie behandeld. In het tweede deel vertelde een aantal ouders hun ervaringen met vaccinatie.
De bijeenkomst begon met het uitleggen wat ziekte is en wat de visie op gezondheid is vanuit de
natuurgeneeskunde. De natuurlijkste en grondigste manier voor het organisme om maatregelen te nemen
tegen de afvalstoffen die zijn binnengedrongen, is het bevorderen van uitscheidingsprocessen. Dit gebeurt
door middel van het spijsverteringskanaal, de longen, de huid en de nieren. Wanneer een
uitscheidingsreactie plaatsvindt, betekent dit dat het lichaam van binnen uit aan het genezen is.
Als voordelen van het doormaken van de kinderziekten werden genoemd:
- de vooruitgang van de ontwikkeling van het kind;
- levenslange immuniteit;
- een vrijbrief voor bepaalde ziekten later.
Vaccinatie:
- tijdelijke immuniteit;
- verzwakt afweersysteem;
- bijwerkingen.
Er werd aangegeven waardoor bijwerkingen van vaccins kunnen ontstaan: het vaccin wordt rechtstreeks
toegediend, terwijl normaal gesproken bacteriën en virussen via de mond binnenkomen en een aantal
natuurlijke barrières moeten passeren. Bovendien wordt een te grote hoeveelheid toegediend. Verder
zitten er giftige stoffen in de vaccins zoals formaldehyde in DKTP, menselijke cellen in het gedode
poliovaccin, kwik in hepatitis B, influenza en het losse tetanus vaccin en kippe-eiwit. Ook kunnen virussen
en bacteriën tijdens de productie in het vaccin komen. Daarnaast is het tijdstip van toedienen (bepalend
voor bijwerkingen) te weten 2 maanden, te jong.
Verder werd aangegeven dat kinderen geen antistoffen hebben bij de geboorte omdat de moeder door
inenting de kinderziekten niet natuurlijk heeft doorgemaakt. Hierdoor zou je de kinderen bij de geboorte al
moeten inenten. Het onderdrukken van kinderziektes of uitsluiten van kinderziektes door middel van
vaccinaties kan tot gevolg hebben dat er een diepere ziekte/aandoening voor in de plaats kan komen, dit
kunnen ook mentale verstoringen zijn.
Ouders hebben een aantal keuzemogelijkheden: er kan later begonnen worden met inenten, er kan een
aantal vaccinaties worden weggelaten en er zou 1 vaccin per keer gegeven kunnen worden of in ieder
geval zo veel mogelijk apart. De herhalingen zouden minder in aantal kunnen zijn en met ruimere
tussenpozen. Verder kan een kind begeleid worden met homeopathische nosodes (autovaccins) of rond de
vaccinaties aanvullende therapie kunnen krijgen. Tenslotte kan na gedeeltelijke vaccinatie alsnog gestopt
worden met vaccineren. Elk kind moet dus individueel bekeken worden.
De ouders die aanwezig waren, waren bewust met vaccineren bezig. Een groot deel liet hun kinderen
gedeeltelijk vaccineren en begon later met de vaccinaties door ervaring met reacties op vaccinatie. Ook liet
een aantal ouders hun kind niet vaccineren met de Difterie en Kinkhoest component maar wel met Tetanus
en Polio.
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Een moeder vertelde hoe haar kind had gereageerd op de BMR vaccinatie. Hij werd autistiform, zag scheel,
keek je niet meer aan en moest naar het bijzonder onderwijs, waar hij zich helemaal niet gelukkig voelde.
Uiteindelijk kwam ze bij een klassiek homeopaat terecht en zij behandelde hem met terugwerkende kracht
met nosodes. Na de behandeling met de BMR nosode trad er een zeer duidelijke verbetering op in zijn
toestand. Na doorbehandeling met DKTP nosodes, verergerde zijn toestand weer iets.
De NVKP gaf tenslotte ook aan dat het RIVM meerdere petten op heeft vanwege hun bemoeienis met zowel
het vaccineren van de kinderen, de productie van vaccins en de bijwerkingenregistratie. Zij hebben hier hun
twijfels over.
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Religie
De mensen die om religieuze redenen vaccinatie afwijzen, behoren bijna allemaal tot de bevindelijk
gereformeerde stroming. De bevindelijkheid, die van invloed is op de wijze van geloofsbeleving is een
kenmerk van deze stroming. De vraag of God deze gelovigen wel of niet heeft uitverkoren is zeer belangrijk
en kan alleen worden beantwoord door innerlijke bevindingen, een ontwikkelingsproces dat vele jaren kan
duren. Verder is de sterke mate van orthodoxie een kenmerk van de bevindelijk gereformeerden. Er is een
zeer grote nadruk op de bijbel als het ware Woord en er wordt dus naar de letter van de bijbel geleefd.
Beide aspecten dragen eraan bij dat een deel van de bevindelijk gereformeerden vaccinatie afwijst, omdat
zij vindt dat vaccineren ingaat tegen Gods voorzienigheid.14
De mensen die niet ingeënt zijn krijgen een kinderziekte vaak niet omdat er groepsimmuniteit is. Maar
wanneer de niet ingeënte mensen in een groep bij elkaar leven, kan er toch een epidemie uitbreken. Dit is
onder andere gebeurd in 1978 en 1992/1993 met polio en met mazelen in 1999. 15,16

Antroposofie
Antroposofie is een door Rudolf Steiner (1861-1925) uitgewerkte levensbeschouwing waarin gestreefd
wordt naar een diepere kennis van de mens door het zoeken van zijn kosmos (Van Dale woordenboek).
Volgens antroposofen zal in principe inenting geen mens kwaad doen mits die in de jaren daarna een
spirituele opvoeding krijgt.17 Als redenen echter om niet in te enten geven ze aan dat er te veel
aanwijzingen zijn dat het doormaken van een kinderziekte minder erg is dan levenslang te lijden onder de
mogelijke bijwerkingen van inentingen en de gevolgen op de langere termijn (allergie enz). Er wordt op een
niet-natuurlijke manier ingegrepen om de mens tegen zijn omgeving te beschermen. Geestelijk verharden
inentingen het organisme op een zodanige manier dat de mens niet meer tot een inzicht kan komen
omtrent de spirituele wereld. Daarnaast gaat de antroposofie er vanuit dat ieder geneesmiddel en daarbij
ook vaccins individueel afgestemd moeten worden, rekening houdend met persoonskenmerken. Aan dit
uitgangspunt wordt bij massale vaccinatie geen recht gedaan. 18
Alm et al 19 hebben onderzoek gedaan naar atopie bij kinderen uit gezinnen met een antroposofische
levenwijze. In een cross-sectionele studie werden 295 kinderen in de leeftijd van 5-13 jaar op twee
antroposofische (Steiner) scholen bij Stockholm vergeleken met 380 kinderen van dezelfde leeftijd op twee
scholen in de buurt. De geschiedenis van atopie en infectieziekten werden vergeleken evenals het gebruik
van antibiotica en vaccinaties en sociale en omgevingsvariabelen. Op de Steiner scholen had 52% van de
kinderen antibiotica gehad in het verleden, vergeleken met 90% op de controle scholen. Respectievelijk
18% en 93% van de kinderen hadden het gecombineerde BMR vaccin gehad. Op de Steiner scholen had
61% van de kinderen het mazelen vaccin toegediend gekregen. Gefermenteerde groentes, die levende
lactobacilli bevatten, werden door 63% van de kinderen op de Steiner scholen gegeten, vergeleken met
4.5% op de controle scholen. De kinderen van de Steiner scholen hadden een lagere prevalentie van
atopie dan de controles (odds ratio 0.62 [95% CI 0.43-0.91]). Er was een omgekeerde relatie tussen het
aantal karakteristieke kenmerken van een antroposofische levenswijze en de kans op atopie. De prevalentie
van atopie is lager in kinderen uit antroposofische families dan in kinderen uit andere families. Levensstijl
factoren geassocieerd met antroposofie kunnen de kans op atopie in de kindertijd dus wellicht
verminderen.19
14
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Introductie
In dit deel zullen de resultaten van de verwerking van meldingsformulieren van de NVKP worden
besproken. Ouders kunnen via de website van de NVKP (www.nvkp.nl) een formulier uitprinten, waarop ze
aan kunnen geven dat hun kind een reactie heeft gehad op een vaccin. De resultaten zijn in een database
gezet, zodat analyses uitgevoerd kunnen worden en de NVKP toekomstige meldingen toe kan voegen, om
vervolgens zelf te analyseren. Ook wordt een samenvatting gegeven van het RIVM rapport over
bijwerkingen van vaccins en de bijeenkomst van de NVKP

Methoden
Door de NVKP werden 55 anonieme evaluatieformulieren van het meldingsformulier opgestuurd, waarvan
52 formulieren over reacties bij kinderen. Deze meldingen lopen vanaf februari 1999 tot januari 2002. Het
aantal evaluatieformulieren omvat ongeveer de helft van de meldingen die bij de NVKP zijn gedaan. De
overige 50% werd telefonisch gemeld, maar de ouders vergeten vervolgens een meldingsformulier in te
vullen, of willen dit formulier niet invullen. De volgende onderwerpen stonden op het evaluatieformulier
aangegeven:
Data: ingekomen, afgehandeld en door wie, soort vaccin, leeftijd toediening, ernst klacht, soort klacht,
tijdsverloop, acuut of chronisch, herstel, behandeling, soort behandeling, resultaat behandeling,
voorgeschiedenis, contact door ouders gevraagd, contact met ouders opgenomen door wie en wanneer,
melding RIVM, reactie, toestemming publicatie en medewerking radio/tv. Een meldingsformulier en een
voorbeeld van een evaluatieformulier zijn toegevoegd in de bijlage (Bijlage I en II).
De gegevens werden ingevoerd in SPSS (SPSS Inc. Versie 10.0 for Windows). Voor de NVKP werd de
database vanuit SPSS omgezet naar Excel, zodat het bestand in Access geopend kon worden.

Meldings- en evaluatieformulier
De huidige vorm van het formulier zoals het op de site van de NVKP (www.nvkp.nl) te vinden is, is zeer
overzichtelijk. Ouders kunnen het formulier makkelijk en vrij snel invullen, vooral omdat ze een aantal opties
kunnen aankruisen en vervolgens eventueel specifiekere informatie kunnen toevoegen. Het formulier mist
alleen het geslacht van het kind en de regio waarin het woont. Het geslacht van het kind kan gebruikt
worden ter vergelijking en voor de regio waarin het kind woont, geldt hetzelfde. Het meldingsformulier is
niet meteen bij het ‘binnenkomen’ op de site te vinden, dit zou wel beter zijn, zodat er meer mensen gaan
melden.
Het evaluatieformulier is een matige samenvatting van het echte formulier. Het is meestal niet duidelijk
welke vaccinatie wanneer een klacht gaf en wat de ernst van een klacht was. Verder worden klachten
genoemd die op het originele formulier niet aangegeven worden. Tenslotte komen niet alle gegevens van
het originele meldingsformulier terug op het evaluatieformulier.
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Meldingen bij de NVKP
In tabel 2 is per vaccin of combinatie van vaccins weergegeven hoeveel procent van de patiënten een
klacht ondervond (aantal meldingen van een klacht/52). Uit de tabel komt naar voren dat het
combinatievaccin DKTP en Hib de meeste klachten geeft. Koorts (72.9%), huilen (53.8%), problemen met
luchtwegen/KNO (53.8%) en darmstoornissen (42.2%) worden het meest gemeld. Wanneer D(K)TP + Hib
+ BMR aangegeven wordt is het niet duidelijk of de klacht ontstond na vaccinatie met D(K)TP + Hib of na
vaccinatie met BMR. Dit geldt ook voor DKTP + Hib + Hep B en DKTP + Hib + BCG.
Tabel 2. Percentage patiënten van totaal (52) per klacht en vaccin

Slaap
Koorts
Luchtwegen/KNO
Huid
Braken
Darm
Eetstoornis
Allergie
Overig lichamelijk
Huilen
Convulsies
Collaps/shock
Motorisch
Overig
neurologisch
Rusteloos
Prikkelbaar
Agressief
Hyperactief
Apathie
Autisme
Autistiform
Ontwikkelingsachterstand
Gedragsveranderingen
Overig psychisch/
emotioneel
Aantal patiënten
(%)

D(K)TP

DKTP Hib

3.8
11.5
9.6
1.9

25.0
48.1
30,8*
15.4
5.8
28.8
7.7
3.8
11.5
38.5
3.8
7.7
1.9
5.8

5.8

5.8
3.8
1.9
1.9
1.9
1.9

19.2
11.5
1.9
5.8

D(K)TP
Hib BMR
5.8
3.8
5.8
3.8
1.9
1.9

DKTP Hib
Hep B

DKTP Hib
BCG

1.9

1.9
1.9

3.8
1.9
1.9

DTP
BMR

1.9

Hib

BMR

1.9
1.9
1.9

3.8
1.9
1.9

1.9

1.9
1.9

1.9
1.9

1.9
3.8

3.8
1.9

1.9
1.9

1.9
1.9

1.9
5.8
3.8

1.9
1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

1.9
1.9

3.9

Totaal
34.6
72.9
53.8
28.7
11.5
42.2
11.5
3.8
21.0
53.8
3.8
11.5
1.9
9.6
28.8
19.1
3.8
9.6
1.9
0
1.9
7.7

7.7

1.9

9.6

5.8

1.9

1.9

9.6

9
(17.3)

33
(63.5)

3
(5.8)

2
(3.8)

1
(1.9)

1
(1.9)

1
(1.9)

2
(3.8)

52
(100)

* een patiëntje heeft waarschijnlijk klachten gekregen na vaccinatie met DKTP en Hib, maar er kan niet met zekerheid gezegd
worden of het om deze vaccins gaat.
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Om te kunnen kijken of de klacht door een bepaald vaccin in een cocktail veroorzaakt wordt is in tabel 3
voor DKTP + Hib per variant op het vaccin per klacht het percentage patiënten weergegeven. Dit
percentage is het aantal patiënten met een klacht gedeeld door het aantal patiënten in die vaccinatiegroep.
Te zien is dat de combinatie DKTP + Hib bij een aantal klachten een groter percentage patiënten geeft dan
DKTP of DTP. Wanneer DKTP en DTP worden vergeleken, geeft in het ene geval DKTP meer klachten, en in
het andere geval DTP. Er is slechts 1 persoon die alleen Hib toegediend heeft gekregen. Het percentage
patiënten ligt bij de klachten na Hib dan ook op 100% in deze groep.
Tabel 3. Percentage patiënten per klacht per vaccin of combinatie van vaccins
Slaap
Koorts
Luchtwegen/KNO
Huid
Braken
Darm
Eetstoornis
Allergie
Overig lichamelijk
Huilen
Convulsies
Collaps/shock
Motorisch
Overig neurologisch
Rusteloos
Prikkelbaar
Agressief
Hyperactief
Autistiform
Ontwikkelingsachterstand
Gedragsveranderingen
Overig psychisch/emotioneel
Aantal patiënten (%)

DKTP
25
75

DTP*
25
50
100

25
25

50

50

25

50
25
25
25
25

25
25
4
(7.7)

50
4
(7.7)

DKTP Hib
39.39
75.75
48.48
24.24
9.09
45.45
12.12
6.06
18.18
60.60
6.06
12.12
3.03
9.09
30.30
18.18
3.03
9.09
6.06
12.12
3.03
33
(63.5)

Hib
100
100
100
100

100

100

1
(1.9)

* Eén kind had zowel DTP als DKTP gekregen, waarbij geen onderscheid in klacht kon worden
gemaakt. Deze melding is in tabel 3 niet meegenomen.

Van de gemelde klachten was 19.2% alleen acuut, 73.1 % acuut en chronisch, 5.8% alleen chronisch en in
1 geval was dit onbekend. Van de patiënten waarvan de klacht gemeld is, herstelden 20 patiënten, 16
patiënten herstelden niet en van 16 patiënten was het onbekend.
Van de patiënten werden 38 (73.1%) behandeld om de klachten na de vaccinatie te bestrijden, 7 (13.5 %)
werden niet behandeld en van 7 (13.5%) patiënten was niet bekend of een behandeling was ondergaan.
Van de 38 behandelde patiënten, werden 27 homeopathisch of natuurgeneeskundig behandeld, 3 kregen
preventief nosode en 8 werden behandeld met overige methoden (zoals antibiotica, paracetamol etc.). Van
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de behandelde patiënten was er bij 3 geen verbetering te zien, bij 10 een lichte verbetering, 14 genas
volledig en van 11 was het onbekend in welke mate er een verbetering optrad na behandeling.
Ouders melden vaak alleen aan de NVKP (36,5%). Wanneer een melding bij de NVKP binnenkomt, wordt
altijd geadviseerd ook bij het RIVM melding te doen. Aan het RIVM werd 18 keer (34.6%) gemeld. Zes
ouders (11,5%) gingen met de klacht naar de huisarts en/of consultatiebureau maar werden daar niet
verder geholpen en van 9 ouders (17.3%) was het onbekend of en aan wie gemeld werd.
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Jaarrapport bijwerkingen RIVM (1996-1997)
De melding en registratie van mogelijke bijwerkingen van vaccinaties aan het RIVM wordt gedaan sinds
1962. De veiligheid van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) wordt vanaf 1984 bewaakt in nauwe
samenwerking met de Gezondheidsraad (GR). In dit passieve bewakingssysteem is de telefonische
informatiedienst van het RIVM een belangrijk instrument. Zo’n 94-95% van de spontane meldingen komt
telefonisch binnen, meestal vanuit de Jeugdgezondheidszorg. Voor meer dan de helft van de meldingen
worden nadere gegevens verkregen van ouders, huisarts of ziekenhuis. Na aanvulling en verificatie wordt
een (werk)diagnose en causaliteitbeoordeling door artsen van het RIVM gesteld. De beoordeling wordt
vaak telefonisch teruggerapporteerd naar de melder en een schriftelijk verslag, vaak van de ernstiger of
gecompliceerdere beelden, wordt naar alle medisch betrokkenen gestuurd. De GR adviseert de Minister van
Volksgezondheid jaarlijks over de veiligheid van het RVP.5
In 1996 en 1997 zijn respectievelijk 723 en 815 meldingen binnengekomen, betreffende 711 en 801
kinderen (12 resp. 14 kinderen klachten hadden na verschillende vaccinatiedata). In totaal werden 732 en
822 klachten gemeld op een totaal van meer dan 2 miljoen vaccinaties per jaar. Sommige kinderen hadden
dus meer dan 1 klacht. Respectievelijk 1.6% (12) en 2% (17) van de meldingen was niet te beoordelen
wegens het ontbreken van informatie. In 1996 werd 77% (565) en in 1997 werd 79% (642) van de
klachten als bijwerkingen beoordeeld met een mogelijk, waarschijnlijk of zeker causaal verband.
Tabel 4. Aantal klachten, gemeld in 1996 en 1997 (mogelijke bijwerking)
1996
338 (238)
385 (327)
9 (0)
732

Milde of matig ernstige algemene of lokale verschijnselen
Ernstiger postvaccinale verschijnselen
Sterfgevallen
Totaal

1997
368 (257)
451 (385)
3 (0)
822

Het grootste deel van de meldingen die binnenkomt bij het RIVM komt van de consultatiebureau arts (454
in 1996 en 519 in 1997) en de- verpleegkundige (114 en 137). Hierna volgen de kinderarts, ouders (33
en 37), huisarts, schoolarts/verpleegkundige, GGD en overige.
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Tabel 5. Regionale verdeling van gerapporteerde klachten na vaccinatie in 19931997 per 1000 gevaccineerde kinderen
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Utrecht
Noord-Hollanda
Amsterdam
Zuid-Hollanda
Rotterdam
Den Haag
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Nederlandb
range

1993
3.2
1.2
1.1
1.9
0.5
1.6
3.5
1.7
4.7
3.3
3.6
7.0
0.5
2.4
1.5
2.6
0.5-7.0

1994
3.1
2.5
1.8
2.1
1.4
2.9
4.6
2.4
8.2
4.6
4.1
6.0
1.2
3.3
3.4
3.6
1.2-8.2

1995
4.3
4.7
2.0
4.0
3.4
4.0
4.2
3.8
6.0
5.0
5.4
3.0
2.5
3.7
4.2
4.2
2.0-6.0

1996
3.5
3.6
3.2
2.7
2.6
3.5
4.4
3.9
4.4
4.5
3.1
7.3
2.2
4.3
3.4
3.9
2.2-7.3

1997c
2.8
4.7
2.7
4.1
2.6
3.9
5.0
4.3
6.1
4.6
4.5
6.6
2.9
4.2
5.3
4.4
2.6-6.6

Provincies zonder de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag
heeft een geboorte cohort van ongeveer 191.000 per jaar en een gemiddelde
vaccinatiedekking van 97%
c Data van vaccinatiedekking van 1996 zijn gebruikt, omdat data van 1997 nog niet
beschikbaar waren
a

b Nederland

In de tabel is te zien dat in 1993 de rapportage van mogelijke bijwerkingen het hoogst was in Den Haag en
het laagst in Flevoland en Zeeland. In 1994 was de rapportage het hoogst in Amsterdam en het laagst in
Zeeland en in 1995 was de rapportage opnieuw het hoogst in Amsterdam, maar lager dan in 1994 en het
laagst in Drenthe, maar dit is hoger dan in 1994. De rapportage was in 1996 het hoogst in Den Haag en
het laagst in Zeeland, in 1997 was de rapportage het hoogst in Amsterdam en het laagst in Drenthe.
In tabel 6 is te zien dat zowel in 1996 als in 1997 algemene malaise het meest gemeld werd, gevolgd door
collaps, verkleurde benen en convulsies. In het rapport is algemene malaise nog verder onderverdeeld in
verschillende klachten als koorts en huilen. Verder is in deze tabel te zien dat de meeste klachten gemeld
worden na vaccinatie met DKTP + Hib.
Niet bij alle meldingen werd een causaal verband tussen de klacht en de vaccinatie aangetoond. Voor het
merendeel van de locale reacties was echter wel vaak een causaal verband aan te tonen. Bij de overige
reacties werd een groot deel ingedeeld in de groep "mogelijk". In geen van de gevallen waarbij een patiënt
is overleden werd er een causaal verband aangetoond tussen het overlijden en de vaccinatie.
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Tabel 6. Gemelde klachten per vaccin voor 1996 en 1997

Locale reacties
Algemene malaise licht
erg
Aanhoudend gegil
Huid symptomen
Verkleurde benen
Collaps
Convulsies
Anafylactische shock
Encefalopathie
Dood
Totaal

DKTP + Hib
96
97
28
26
202 221
35
41
16
26
43
47
98
94
127 148
52
67
2
8
1
611 671

BMR
96
2
32
11
13
1
20
1
80

DTP
97
5
23
13
15
1
38
1
2
98

96
10
9
1
4
24

97
7
3
1
6
4
1
22

DTP + BMR
96
97
4
11
1
6
4
1
3
3
2
1
2
13
25

Overig
96 97
2
1
1
1
1
3
1
4
6

Totaal
96
97
46
49
244 254
51
57
16
26
58
74
99
95
134 155
73
108
2
1
9
3
732 822

De klachten die zowel bij de meldingen van de NVKP als bij de meldingen van het RIVM naar voren komen
zijn opgenomen in tabel 7. De omschrijving van een klacht in het rapport van het RIVM is vaak
gedetailleerder, dit komt waarschijnlijk doordat het aantal meldingen groter is en het RIVM de gegevens
verifieert. Om te kunnen vergelijken is een aantal klachten die bij het RIVM apart genoemd werden in deze
tabel samengevoegd in een groep die bij de NVKP werd genoemd. De percentages zijn berekend door het
aantal meldingen van een klacht te delen door het totaal aantal meldingen (52 voor de NVKP en 723 en
815 voor het RIVM). Bij een melding worden vaak meerdere klachten aangegeven.
Tabel 7. Percentage meldingen per klacht.
NVKP
Slaap
Koorts
Luchtwegen/KNO
Huid
Braken
Darm
Eetstoornis
Allergie
Huilen
Convulsies
Collaps/shock
Agressief
Apathie
Gedragsverandering

34.6
72.9
53.8
28.7
11.5
42.2
11.5
3.8
53.8
3.8
11.5
3.8
1.9
9.6

RIVM
1996
0.6
12.2
1.7
2.9
0.3
1.1
0.1
0.1
5.5
10.1
18.3
0.1
1.0
0.1
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1997
0.6
11.3
2.8
3.2
0.6
1.5
0.2
0.0
4.4
13.3
19.0
0.0
0.6
0.2
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In tabel 7 is te zien dat van de overeenkomende klachten koorts bij de NVKP het meest wordt gemeld,
terwijl dit bij het RIVM collaps/shock is. Bij de NVKP worden allergie en agressiviteit het minst gemeld en dit
komt overeen met het RIVM, hier worden deze klachten ook het minst gemeld. In de tabel is wel duidelijk te
zien dat de percentages veel lager liggen bij de meldingen van het RIVM.
Er werden verder zowel in 1996 als in 1997 meer klachten na vaccinatie bij jongens dan bij meisjes gemeld
(56% en 55%).

NVKP versus RIVM
Wanneer er een kind een kinderziekte doormaakt, of wanneer complicaties optreden bij het doormaken van
een kinderziekte, dan kan dit blijvende gevolgen hebben, het kind kan zelfs komen te overlijden. Om dit te
voorkomen is het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) ingevoerd, het geeft de ouders een kans om hun
kinderen gratis in te laten enten. Op de vaccinaties kunnen reacties optreden, het ene kind reageert niet
hetzelfde als het andere kind. Daarom registreren zowel het RIVM als de NVKP klachten na vaccinaties. Het
belangrijkste verschil tussen beide meldingssystemen is dat ouders bij de NVKP rechtstreeks en bij het
RIVM alleen via een arts kunnen melden. Een meldingssysteem dat alleen via een arts of consultatiebureau
loopt heeft als nadeel dat een goede communicatie tussen arts en ouders is vereist. Dit is helaas niet altijd
het geval. Voordeel van rechtstreekse melding door ouders is dat een completer beeld van klachten die na
vaccinatie kunnen optreden wordt verkregen. Patiëntenervaringen, in dit geval de ervaringen van ouders,
worden zo optimaal benut. Anderzijds moet degene die de melding aanneemt goed in staat kunnen zijn het
kaf van het koren te scheiden en is het risico niet ondenkbaar dat het meldpunt wordt overspoeld met
reacties van bezorgde ouders. Uiteindelijk is het doel van een meldingssysteem om met name de ernstige
reacties in kaart te brengen.
Het is moeilijk de meldingen van het RIVM en de NVKP te vergelijken omdat het aantal meldingen sterk
verschilt. De NVKP heeft de afgelopen 3 jaar 52 meldingen binnengekregen, bij het RIVM waren dit 732
meldingen over 1996 en 822 meldingen over 1997. Verder is de indeling van de bijwerkingen anders. Bij
het RIVM worden reacties meer gedetailleerd ingedeeld, er zijn meer meldingen, dus de kans dat een
bepaalde klacht wordt gemeld is groter. Daardoor kan er ook een specifiekere indeling worden verkregen.
De bijwerkingen die bij de NVKP worden gemeld zijn maar een klein percentage van de bijwerkingen die bij
het RIVM worden gemeld. Dit kan van invloed zijn op de diversiteit van de bijwerkingen die gemeld worden.
Dat bij de NVKP koorts het meest wordt gemeld en bij het RIVM een stuk minder kan met het aantal
meldingen te maken hebben, maar ook met de opvatting over de ernst van een klacht. Een milde klacht zal
door een arts niet snel aan het RIVM worden gemeld, terwijl een ouder dezelfde klacht wel bij de NVKP zal
melden. Collaps/shock wordt veel meer aan het RIVM gemeld, de ernstige gevallen komen hier dan ook
terecht. Verder wordt bij het RIVM gekeken naar een causaal verband, en bij de meldingen van de NVKP
niet.
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Introductie
Er is veel onrust ontstaan rond vaccinatie en dan voornamelijk rond het BMR vaccin. In Engeland wil Tony
Blair bijvoorbeeld geen uitspraak doen of hij zijn jongste zoontje Leo heeft laten inenten tegen BMR. Dit is
voor een groot deel veroorzaakt door een artikel van Wakefield et al 20, waarin het BMR vaccin met autisme
in verband wordt gebracht. In dit deel wordt beschreven wat autisme is en wat uit een literatuurstudie naar
dit mogelijke verband tussen autisme en BMR naar voren kwam.

Methoden
De artikelen zijn gezocht met behulp van de databases EMBASE en MEDLINE. Er is in beide databases
gezocht met behulp van de volgende zoektermen: side effects, immunisation, vaccine, vaccination,
vaccinatie, children, autism, MMR en combinaties van deze woorden. Een aantal artikelen werd gevonden
door de referentielijsten van gevonden artikelen door te nemen.
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Autisme
Het autistische spectrum is een groep ontwikkelingsaandoeningen met levenslange effecten die een aantal
achteruitgangen gemeen heeft. Deze achteruitgangen kunnen plaatsvinden op gebied van sociale
interactie, communicatie, verbeelding en gedrag (beperkt en herhaaldelijk patroon van gedrag). De
beperkingen kunnen samen gaan met elke mate van bekwaamheid, van diepgaand algemene handicap in
leren tot gemiddelde of soms superieure cognitieve vaardigheden op gebieden die niet direct inwerken op
de basisachteruitgangen. Het autistische spectrum kan voorkomen met elke andere fysieke, psychologische
of psychiatrische conditie.21
Het klinische beeld van autistische aandoeningen wordt beïnvloed door het individuele niveau van
bekwaamheid en het aantal en type van bijkomende trekken en andere stoornissen. Leeftijd, geslacht,
persoonlijkheid en temperament, de sociale en fysieke omgeving en opleiding, psychologische en medische
interventies beïnvloeden het gedrag. Het klinische beeld kan veranderen met toenemende leeftijd en in
verschillende omgevingen.21
Vooralsnog kunnen autistische spectrum aandoeningen alleen gedefinieerd worden op basis van
gedragscriteria. Er zijn veel condities die geassocieerd kunnen worden met autistische aandoeningen,
hoewel slechts in een klein aantal cases een duidelijke oorzaak aangewezen kan worden.21
In het merendeel van de gevallen herkennen ouders dat hun kind anders is vanaf de geboorte of de eerste
paar maanden van hun leven. Soms wordt echter een tegenslag gerapporteerd, vaak in het tweede of
derde levensjaar (incidenteel later) na een periode van een normale ontwikkeling. Met behulp van
specifieke vragen over sociaal gedrag voordat de tegenslag werd gerapporteerd, komen achteraf vaak
abnormaliteiten naar voren die de ouders niet herkenden.21
Vroeger werd er gedacht dat autisme werd veroorzaakt door koude en afstandelijk ouders, maar dit is
verworpen. Er is sterk bewijs voor een genetische oorzaak in vele, misschien wel de meeste gevallen van
typische autisme. Het is ook duidelijk dat condities die hersenfuncties beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld
tuberculose of rodehond bij de moeder, geassocieerd kunnen worden met autisme. Epilepsie of een
epileptische elektro-encefalogram (EEG) zijn opgemerkt in een significante minderheid van de kinderen.
Vaccinatie tegen kinkhoest en meer recent het BMR vaccin worden als mogelijke oorzaken van autisme
aangegeven. Op het mogelijke verband tussen BMR vaccinatie en autisme zal hierna ingegaan worden. 21
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Autisme en BMR vaccinatie
Een publicatie in The Lancet waarin een verband werd gelegd tussen de BMR vaccinatie en het ontwikkelen
van een autistische aandoening, heeft in Engeland veel onrust veroorzaakt onder ouders en professionals.
Deze onrust heeft geleid tot een aantal studies over dit onderwerp waarvan in dit hoofdstuk de
belangrijkste zullen worden besproken.
Onderzoek Wakefield et al: Ileal-lymphoid-nodular hyperplasia, non-specific colitis, and
pervasive developmental disorder in children.

In februari 1998 verscheen in The Lancet een artikel van Wakefield et al 20 waarin een nieuw syndroom
werd beschreven, namelijk een non-specifieke chronische darmontsteking en typerende
darmweefselafwijkingen bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen. De auteurs maakten deel uit van een
onderzoeksgroep die zich bezighield met IBD (Inflammatory Bowel Disease, een chronische darmziekte).
Wakefield et al onderzochten 12 kinderen met chronische darmontsteking en regressieve
ontwikkelingsstoornissen na eerdere normale ontwikkeling. De kinderen werden, onder begeleiding van de
ouders, een week opgenomen en de hele medische geschiedenis werd doorgenomen. Daarnaast vond een
inwendig onderzoek van de darmen plaats (met behulp van endoscopie) en werden bloed-, urine- en
weefselmonsters van de dikke en dunne darm onderzocht.
Resultaten
Analyse van de medische geschiedenis liet zien dat de gedragssymptomen door de ouders in 8 van de 12
kinderen werden geassocieerd met BMR vaccinatie, in 1 kind met mazeleninfectie en in een ander met
middenoorontsteking. Vijf kinderen hadden een vroege bijwerking op de inenting (uitslag, koorts, waanzin;
in drie gevallen convulsies). Bij de acht kinderen waarbij de gedragssymptomen geassocieerd werd met
BMR vaccinatie was het gemiddelde interval van blootstelling tot de eerste gedragssymptomen 6,3 dagen
(uiteenlopend van 1-14). Een kind kreeg het monovalente mazelen vaccin op de leeftijd van 15 maanden,
waarna zijn ontwikkeling vertraagde. Er werd op dat moment geen verband gelegd met het vaccin. Op de
leeftijd van 4,5 jaar werd hij gevaccineerd met BMR. De dag erna beschreef zijn moeder een opvallende
verslechtering in zijn gedrag en deze associeerde ze wel met de inenting. Een ander kind kreeg het BMR
vaccin met 16 maanden. Op een leeftijd van 18 maanden ontwikkelde hij herhaaldelijk een
antibioticaresistente oorontsteking en de eerste gedragssymptomen, waaronder desinteresse in zijn broers
en zussen en een vermindering van zijn speelgedrag.
De ouders konden minder goed aangeven wanneer de darmproblemen bij hun kinderen waren begonnen
deels omdat de kinderen nog niet zindelijk waren of omdat ze nog onvoldoende met hun kinderen hierover
konden communiceren. Van 6 kinderen was de leeftijd waarop de darmklachten begonnen niet bekend, 2
kinderen hadden eerder darmklachten dan gedragsproblemen en 4 kinderen hadden eerder
gedragsproblemen dan darmklachten.
Het inwendig darmonderzoek liet zien dat 11 van de 12 kinderen last hadden van colitis en bovenmatige
groei van lymfeknobbels op de dunne darm. Vanwege de uniformiteit in de gevonden afwijkingen in het
darmweefsel en bevindingen van eerdere studies spraken de onderzoekers dan ook van een patroon van
chronische darmproblemen bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen en wellicht een uniek ziekteproces.
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De theorie achter dit patroon werd door de auteurs verklaard vanuit een onvolledige afbraak en extreme
opname van bepaalde eiwitten uit het voedsel. Deze eiwitten hebben zogenaamde opoide effecten
rechtstreeks op de hersenen of werken in de hand dat lichaamseigen opoiden onvoldoende afgebroken
worden. Hierdoor kunnen ook lichaamseigen endorfines en encefalines hersenprocessen en de
hersenontwikkeling verstoren. Het feit dat de onderzochte kinderen allemaal darmproblemen hadden
zonder aantoonbare neurologisch detecteerbare afwijkingen staafde volgens de onderzoekers deze
theorie.
De gedragsveranderingen waren heterogener dan de darmproblemen. Tijdsduur en aard van de regressie
verschilde en de symptomen kwamen soms overeen met bekende syndromen, zoals de ziekte van Heller
waarbij zich normaal ontwikkelde kinderen vrij plotseling gedragsveranderingen en
ontwikkelingsachterstanden laten zien, met daarbij vaak problemen met coördinatie, darmen en blaas. Deze
ziekte is het gevolg van een hersenontsteking, die op zijn beurt ontstaan kan als complicatie van een
mazeleninfectie. Verder gaven de onderzoekers aan dat virale hersenontstekingen aanleiding kunnen
geven tot autistische stoornissen. Ook werd verwezen naar een studie waarin het rodehondvirus werd
geassocieerd met autisme, twee studies waarin de BMR vaccinatie in verband met gedragsproblemen werd
genoemd en een aantal studies waarin het mazelenvirus en de mazelenvaccinatie als risicofactoren werden
beschreven voor het ontwikkelen van de ziekte van Crohn. De onderzoekers concludeerden echter dat in dit
onderzoek geen verband tussen mazelen, bof en rodehond vaccinaties en het beschreven syndroom (d.i.
darmklachten in combinatie met regressieve gedragsveranderingen) was aangetoond. 20
Conclusie
De conclusie van de onderzoekers luidde dan ook dat ze een nieuwe variant van IBD (chronische
darmontsteking in combinatie met darmweefselafwijkingen) hebben aangetoond, die eventueel verband zou
kunnen houden met mentale ontwikkelingsproblemen en dat bij de meeste kinderen de eerste
gedragssymptomen werden gezien kortere of langere tijd na de BMR vaccinatie. 20
Commentaar van de Lancet
Het artikel van Wakefield et al werd in The Lancet vergezeld van een commentaar van Chen et al. 22 Dit
commentaar plaatste de volgende kanttekeningen bij het onderzoek van Wakefield et al.
1.
Om vast te stellen of een syndroom vaker voorkomt bij gevaccineerde dan bij ongevaccineerde
individuen is een klinische of epidemiologische studie nodig.
2.
Miljoenen mensen worden gevaccineerd zonder gevolgen, kinderen met een syndroom zoals door
Wakefield beschreven als gevolg van het BMR vaccin zijn dan bijzonder zeldzame patiënten.
3.
Het beschreven syndroom is niet uniek. De darmproblemen zijn niet-specifiek en autisme is een
allang bekend syndroom. Virussen afkomstig van vaccins zijn niet aangetoond in de weefsels van
Wakefield's patiënten.
4.
De onderzoekergroep is vooringenomen; speciale interesse in de relatie tussen IBD en het BMR
vaccin (selectie bias)
5.
Er is wellicht sprake van recall bias. Voor ouders kan het lastig zijn het precieze begin van
autistische symptomen vast te stellen.
6.
De leeftijd waarop autisme zich in het algemeen voor het eerst openbaart komt in de buurt van het
moment waarop de eerste dosis BMR normaal wordt gegeven, namelijk in het tweede levensjaar.
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7.

In bijna alle gevallen die Wakefield beschrijft is er eerst sprake van gedragsproblemen en later pas
van darmklachten. Dit strookt niet met de veronderstelling dat BMR door het veroorzaken van
darmproblemen uiteindelijk de autistische stoornissen zou veroorzaken.

Reacties van andere onderzoekers op Wakefield
Een aantal auteurs gaf als reactie op het artikel van Wakefield et al aan dat veel Britse kinderen de BMR
vaccinatie krijgen op een leeftijd waarop autisme zich kan openbaren en dat alleen al op basis van toeval
autisme zich kan openbaren kort na vaccinatie.22-25 De hypothese van Wakefield et al berustte op een
klinische anekdote en niet op een epidemiologische basis (Nicoll et al 24).
Lee et al 26 gaven in een commentaar aan dat hoewel Wakefield et al schreven dat ze geen verband tussen
de BMR vaccinatie en autisme aantonen, er voldoende referenties in de tekst stonden om een link te
suggereren. Daarbij was het interval tussen het toedienen van het vaccin en het begin van de symptomen
slechts in 5 cases aangetoond. Bovendien is gedragsverandering een proces, wat moeilijk op 1 dag is vast
te stellen.26 Betrouwbaar onderzoek stelt eisen aan patiëntenselectie en controlegroep, aan de
steekproefgrootte en moet indien mogelijk dubbelblind worden uitgevoerd. Het onderzoek van Wakefield et
al voldeed aan geen van deze eisen. Bovendien toonden ook de door Wakefield aangehaalde referenties
betreffende rodehond virus en BMR vaccin geen causaal verband aan met autisme, maar waren ook deze
studies anekdotisch van karakter.
Strauss et al 27 gaven aan dat er een aantal methodologische tekortkomingen waren in de studie: een te
kleine steekproefgrootte voor statistische significantie, selectie bias door het gebruik van een selecte
patiëntenpopulatie die niet generaliseerbaar was en de afwezigheid van een controle groep.27 Bovendien
ontbrak microbiologisch bewijs, zoals het aantonen van het mazelenvirus in het darmweefsel. Uit een
uitgebreide literatuurstudie door de auteurs naar de relatie BMR en autisme (1980-2000) bleek dat in
geen enkele studie een verband kon worden aangetoond, maar overigens ook geen bewijs tegen een
dergelijke relatie. Een literatuurstudie naar de relatie tussen BMR en IBD (1996-2000) leverde alleen
studies op waarin geen verband tussen BMR en IBD kon worden aangetoond en ook geen microbiologische
bewijzen werden gevonden.
Ook had een aantal van de hierboven staande auteurs commentaar op The Lancet dat een dergelijk
suggestief onderzoek in hun blad werd geplaatst. Er werden vergelijkingen gemaakt met het
kinkhoestvaccin, waarover in 1974 een publicatie verscheen waarin een mogelijk verband tussen het
vaccin en hersenbeschadiging werd beschreven.24 Een afname in vaccinatiedekking was het effect en
enkele forse uitbraken van kinkhoest met alle complicaties van dien waren hiervan het gevolg. De Lancet
schreef in een reactie dat Wakefield et al in hun artikel met name een nieuw syndroom beschreven
(chronische darmklachten in relatie tot ontwikkelingsstoornissen) en dat het artikel bovendien was voorzien
van een commentaar (Chen et al 22). De ophef die rondom het artikel ontstond was volgens de Lancet met
name te danken aan de media die op de persconferentie de resultaten foutief heeft geïnterpreteerd. De
kranten daarentegen waren zeer voorzichtig in hun berichtgeving en gaven een positief vaccinatieadvies
aan de ouders.
Reactie Wakefield op kritiek
Wakefield zelf reageerde ook op bovenstaande auteurs. Allereerst gaf hij aan dat luisteren naar de ouders
een wezenlijk punt is. Hierdoor heeft zijn onderzoeksgroep een nieuw soort darmontsteking kunnen
aantonen wat verband lijkt te houden met een ontwikkelingsstoornis. Daarnaast gaf hij aan dat de
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veiligheidsstudies rond het BMR vaccin zich beperken tot 3 weken na toediening wat veel te kort is voor
een vaccin dat 3 virussen bevat. Ook is door Wakefield et al 20 in het artikel en tijdens de persconferentie
gezegd dat er geen harde data zijn die het verband tussen autisme en BMR aantonen. Bovendien is
benadrukt dat het huidige vaccinatiebeleid moet worden gehandhaafd totdat er meer gegevens
beschikbaar zijn. De belangrijkste reden voor Wakefield om het artikel te publiceren is geweest om te
beschrijven dat de gevonden darmweefselafwijkingen bij meer dan 90% van de onderzochte kinderen
voorkomen. Daarnaast zijn bij behandelingen van de beschreven darmafwijkingen belangrijke
gedragsveranderingen ten goede geconstateerd. Een en ander is een aanwijzing dat het darmstelsel
betrokken is bij aandoeningen binnen het autistisch spectrum. Meer begrip ten aanzien van het verband
tussen darmen en hersenen bij autisme kan leiden tot meer inzicht in deze ziekte28.
Onderzoek Taylor et al: Autism and measles, mumps, and rubella vaccine: no
epidemiological evidence for a causal association.

Taylor et al 29 hebben een populatiegebaseerde studie in Engeland gedaan om trends in het voorkomen
van autistische aandoeningen voor en na het introduceren van het BMR vaccin in oktober 1988 te
bestuderen. Autistische kinderen geboren vanaf 1979 werden geïdentificeerd uit speciale
behoeften/handicap registers en speciale scholen in acht North Thames gezondheidsdistricten in de UK. De
klinische gegevens werden gekoppeld aan immunisatie data uit het ‘Regional Interactive Child Health
Computing System’ (RICHS). Van deze kinderen werden de volgende gegevens geïnventariseerd (voor
zover geregistreerd): de leeftijd waarop de diagnose werd gesteld, de leeftijd waarop de ouders voor het
eerst bezorgd werden over de ontwikkeling van hun kind en de leeftijd waarop de eerste duidelijke
symptomen (regressie) zich openbaarden. Vervolgens werden drie statistische analyses uitgevoerd:
1. een tijd-trend analyse waarbij gekeken werd naar het aantal gediagnosticeerde
kinderen in de tijd. Hierbij werd een diagnoseleeftijd van 0-59 maanden en een geboortejaar tussen
1979-1992 gehanteerd. Expliciet werd gekeken naar het geboortejaar 1987 omdat deze lichting voor
het eerst in meerderheid gevaccineerd is tegen BMR;
2. een vergelijking van de diagnoseleeftijd tussen gevaccineerde en ongevaccineerde kinderen. Hierbij
werden alleen kinderen meegenomen waarbij autisme pas na de leeftijd van 18 maanden was
vastgesteld. De kinderen werden ingedeeld in drie categorieën: een groep die het BMR vaccin voor de
leeftijd van 18 maanden kreeg, een groep die het BMR vaccin met 18 maanden of ouder kreeg en een
groep die niet ingeënt was met het BMR vaccin;
3. een case serie analyse waarbij gekeken werd naar tijdelijke verbanden tussen vaccinatie en de drie
bovengenoemde leeftijdsbepalingen (diagnose, bezorgdheid, regressie). Hierbij werden
achtereenvolgens als risicoperiodes na vaccinatie gedefinieerd:
- tot 2 jaar ten aanzien van de diagnosestelling;
- tot 6 maanden of tot 1 jaar ten aanzien van ouderlijke bezorgdheid;
- tot 2, 4 of 6 maanden ten aanzien van de regressie.
Er werd onderscheid gemaakt tussen kinderen die het BMR combinatievaccin en kinderen die het bof, mazelen- en rodehondvaccin apart toegediend hadden kregen. Als controleperiode werd steeds de
periode vanaf de geboorte tot augustus 1998 genomen met uitsluiting van de risicoperiodes 29.
Resultaten
Er werden 498 kinderen met autisme geïdentificeerd: 261 met typisch (Core) autisme, 166 met atypisch
autisme en 71 met Asperger’s syndroom. De leeftijd waarop de diagnose was gesteld was voor
respectievelijk 235, 122 en 67 kinderen gedocumenteerd. De leeftijd van het kind waarop de ouders voor
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het eerst bezorgd werden vertoonde een piek bij 18 maanden en 24 maanden voor de typische en
atypische autisme groepen en bij 30 maanden voor de Asperger’s syndroom groep. Regressie
(achteruitgang in gedragsniveau) was beschreven voor 29% van de cases van typische autisme, voor 18%
van de cases met atypische autisme en voor 6% met Asperger’s syndroom. Omdat het aantal kinderen met
laatstgenoemd syndroom relatief klein was en de diagnose laat werd gesteld werd deze groep alleen
meegenomen bij analyse 1.
Analyse 1: Het aantal cases uitgezet tegen het geboortejaar liet een constante stijging zien met een piek in
het begin tot midden van de jaren 90, gevolgd door een daling die het duidelijkst was voor typisch en
atypisch autisme. Deze daling werd toegeschreven aan het uitstellen van diagnoses, waarvoor verder door
de auteurs geen verklaring werd gegeven. Er was een significante opwaartse trend over de periode van
1979-92 voor typische en atypische autisme en een bijna significante opwaartse trend voor Asperger’s
syndroom. Geen duidelijke verhoging werd gezien in 1987. Van de kinderen geboren na 1987 met een van
beide vormen van typisch of atypisch autisme was 86,4% voor hun tweede verjaardag ingeënt met het
BMR vaccin en 4,4% na deze leeftijd. De gemiddelde leeftijd waarop het BMR vaccin werd gegeven was 13
maanden. De vaccinatiedekking van de kinderen die geboren waren na 1987 (389) kwam overeen met de
vaccinatiedekking in de hele regio. Trends in de incidentie van autisme sinds 1987 bleken niet tijdelijk
geassocieerd met verandering in vaccinatiedekking.
Analyse 2: Er werden in de studiepopulatie geen verschillen gezien in diagnoseleeftijd tussen kinderen,
gevaccineerd voor 18 maanden, kinderen gevaccineerd na 18 maanden en ongevaccineerde kinderen.
Analyse 3: De case serie analyse liet voor zowel het gecombineerde vaccin als de aparte vaccins geen
significante clustering zien van de leeftijd ten tijde van de diagnose binnen de gestelde risicoperiode van 12 jaar na vaccinatie. Ook de leeftijd waarop voor het eerst regressie werd waargenomen vertoonde geen
piek binnen de risicoperiodes van 2, 4 en 6 maanden. De leeftijd waarop ouders voor het eerst bezorgd
werden vertoonde een piek op 18 maanden en dus werd in deze analyse een significante clustering gezien
op 5 maanden na BMR vaccinatie (BMR vaccinatie met 13 maanden). Deze significante clustering verdween
geheel wanneer de data zonder de scores van ouderlijke bezorgdheid op een leeftijd van 18 maanden
werden geanalyseerd. Bij de aparte vaccins werd geen clustering gevonden.
Conclusie
De auteurs gaven aan dat ze ondanks dat alle gegevens niet even duidelijk geregistreerd waren en de
diagnose niet in alle gevallen kon worden bevestigd, toch vertrouwen hebben in de gegevens. Ook zouden
wellicht sommige autistische kinderen niet meegenomen zijn in het onderzoek, doordat ze buiten de regio
werden behandeld, maar de prevalentiecijfers die Taylor et al 29 vonden zijn bevestigd in andere studies.
De auteurs gaven verder aan dat de vraag of de prevalentie van autisme toeneemt blijft. Oorzaken als een
betere herkenning, een betere registratie en betere training van professionals kunnen daarbij van invloed
zijn. Uit de analyses in dit onderzoek bleek dat de leeftijd waarop de diagnose wordt gesteld niet varieerde
met de vaccinatie status. Ook de andere analyses wezen niet in de richting van een causaal verband tussen
BMR vaccinatie en autisme.
De case serie methode liet geen pieken zien als het ging om diagnose of regressie binnen de
risicoperiodes. De piek van de ouderlijke bezorgdheid op 18 maanden had hoogstwaarschijnlijk te maken
met de moeite om precies het begin van de symptomen vast te stellen waarbij bij voorkeur dan een leeftijd
van ongeveer 1,5 jaar werd genoemd.
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Als sterke punten van hun studie noemden de auteurs het werken met twee onafhankelijke databases.
Dataverzameling had al plaatsgevonden voor de publiciteit rond het artikel van Wakefield et al. Taylor et al
besloten hun artikel met de opmerking dat er altijd de mogelijkheid is van een zeldzame allergische reactie
op het BMR vaccin, maar dat dat dan zo zeldzaam is dat het er in deze studie niet uit is gekomen.29
Discussie Wakefield - Taylor
Op deze publicatie kwam een reactie van Andrew J Wakefield 30. Volgens Wakefield kan een case-serie
analyse geen relatie tussen blootstelling en een ziekte identificeren, wanneer de ziekte gradueel verloopt
en er vaak sprake is van een vertraagde diagnose. Daarbij gaven Taylor et al aan dat in hun studie het
statistisch significante risico bij vijf maanden na BMR vaccinatie veroorzaakt is door recall bias van de
ouders. Wanneer dit het geval zou zijn, dan zou dit volgens Wakefield in beide groepen, de groep die de
BMR-combinatie kreeg en de groep de vaccins apart kreeg, naar voren moeten komen.
Taylor et al reageerden hierop door te zeggen dat de door hen gehanteerde methode wel deugt omdat ze
een oorzakelijk verband tussen autistische symptomen en BMR vaccinatie willen onderzoeken binnen een
bepaalde risicoperiode. Daarnaast gaven ze aan dat het biologisch gezien niet aannemelijk is dat veel
ouders na exact 5 maanden na vaccinatie voor het eerst bezorgd zijn. De leeftijd van 1,5 jaar lijkt een
voorkeur te hebben als het gaat om de leeftijd te benaderen wanneer ze voor het eerst bezorgd waren
over de ontwikkeling van hun kind. Dat deze piek op 5 maanden alleen gezien werd bij het gecombineerde
vaccin is te verklaren doordat het gecombineerde vaccin op één tijdstip (meestal met 13 maanden) wordt
gegeven en dat de losse vaccins verspreid over een langere periode worden toegediend. Hierdoor
veroorzaakte de geschatte tijd (van 18 maanden) bij het gecombineerde vaccin wel een piek (op 5
maanden: 18-13) en bij de losse vaccins niet. 30
Onderzoek Farrington et al: MMR and autism: further evidence against a causal association.

Farrington et al 31 gebruikten de data van het onderzoek van Taylor et al 29 voor een analyse om te
bepalen of er een verband bestond tussen BMR vaccinatie en autisme op de langere termijn. Bij deze
analyse werd de hele periode vanaf vaccinatie als risicoperiode gedefinieerd. In de drie groepen die ook in
het onderzoek van Taylor et al zijn gebruikt werden de meeste diagnoses gesteld op een leeftijd tussen 24
en 48 maanden. De relatieve incidentie van autisme verschilde niet significant van 1, er werd dus ook bij
dit onderzoek geen bewijs gevonden dat een causale associatie tussen BMR vaccinatie en autisme
ondersteunt. Er werd geconcludeerd dat de meest voor de hand liggende verklaring van de tijdelijke
associatie in de 12 cases van de Wakefield studie een combinatie is geweest van selectie bias en kans
associatie. De leeftijd waarop regressie plaatsvindt valt typisch samen met de leeftijd waarop het BMR
vaccin toegediend wordt. Ook kwam uit de resultaten van deze studie van Farrington et al naar voren dat
een tweede BMR vaccinatie de kans op autisme niet deed toenemen. 31
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Onderzoek Kaye et al: Mumps, measles, and rubella vaccine and the incidence of autism
recorded by general practitioners: a time trend analysis.

In 2001 hebben Kaye et al 32 gekeken naar veranderingen in de loop van de tijd in de kans op het
ontwikkelen van autisme. Daarnaast hebben ze de relatie tussen autisme en het BMR vaccin onderzocht.
Dit hebben ze gedaan met behulp van een tijd trend analyse van data uit de UK general practice research
database (GPRD). Hiervoor werden kinderen van 12 jaar of jonger van 1988-99 meegenomen waarbij de
diagnose autisme was gesteld. Er werd gekeken naar de jaarlijkse incidentie en de incidentie per leeftijd. De
gegevens van jongens van 2 tot 5 jaar geboren in 1988-93 werden verder geanalyseerd. Om exacter te
kijken naar de mogelijkheid van een tijdelijk associatie tussen BMR vaccinatie en de kans op autisme
werden data van jongens over 4 jaar geanalyseerd.
Resultaten
Uit het onderzoek kwam naar voren dat de incidentie van nieuw gediagnosticeerd autisme zevenvoudig
toegenomen was, van 0,3 per 10.000 personen in 1988 tot 2,1 per 10.000 personen in 1999. De
gemiddelde leeftijd van de eerst vastgestelde diagnose van autisme was 4,6 jaar en veranderde niet
gedurende de jaren. Autisme werd het meest vastgesteld op 3 en 4 jarige leeftijd.32
Verder bleek dat het vierjarig risico op het diagnosticeren van autisme viervoudig toenam, van 8 per
10.000 jongens geboren in 1988 tot 29 per 10.000 jongen geboren in 1993. De prevalentie van BMR
vaccinatie onder kinderen geregistreerd in de GPRD was praktisch constant (97%) en gelijk voor jongens
en meisjes. 32
Conclusie
De auteurs concludeerden dat de incidentie van autisme was toegenomen gedurende de laatste tien jaar,
terwijl de prevalentie van BMR vaccinatie meer dan 95% was. Het BMR vaccin wordt voor de eerste keer
gegeven met 15 maanden en autisme wordt vaak niet eerder opgemerkt dan na 2 jaar of later. Wanneer
het BMR vaccin de oorzaak zou zijn van de toegenomen incidentie van autisme, dan zou verwacht worden
dat de kans op autisme in opeenvolgende geboorte cohorten niet meer zou stijgen nadat het vaccin in vol
gebruik is genomen. De onderzoekers besloten dan ook met de opmerking dat er geen correlatie is tussen
de prevalentie van BMR vaccinatie en de snelle toename van de kans op autisme. De toename zou een
gevolg kunnen zijn van een toename in herkenning, andere diagnosecriteria en wellicht onbekende
omgevingsfactoren. 32
Reacties op Kaye
Ook op het artikel van Kaye et al kwamen reacties. Smeeth et al 33 waren het eens met de conclusie dat
BMR niet de oorzaak kan zijn van de toename in autisme, omdat de mate van vaccinatie constant bleef
over de tijd. Er kunnen veranderingen zijn geweest in de classificatie van autistische aandoeningen en in de
waarschijnlijkheid van het vaststellen van autisme. Omdat slechts 81% van de beschreven cases was
verwezen naar een specialist, ontstonden er bij Smeeth wel vragen over de validiteit van de diagnoses die
gebruikt zijn door Kaye et al. Dat er geen associatie is gevonden tussen de tijd trends in vaccinatie en de
incidentie van autisme in de records sluit een causale associatie niet uit.33 Ook Yazbak 34 geeft als
commentaar dat Kaye et al het BMR vaccin niet vrij kunnen pleiten zonder een duidelijke verklaring te
geven voor de toename van gevallen van autisme.
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Onderzoek Dales et al: Time trends in autism and in MMR immunization coverage in
California.

Dales et al 35 hebben gekeken naar de tijd trends in autisme en BMR vaccinatie in Californië. Dit onderzoek
werd gedaan door middel van retrospectieve analyses van BMR immunisatie rapporten van kinderen
geboren in 1980-1994 die ingeschreven stonden in Californische kleuterscholen. De schoolrapporten
werden gebruikt om te achterhalen wat de leeftijd van inenting was. De vaccinatiedekking werd bepaald op
een leeftijd van 17 maanden en 24 maanden. Cases van autisme onder kinderen geboren in deze jaren
werden achterhaald via het California Department of Developmental Services.
Resultaten en conclusie
De onderzoekers vonden bijna geen verandering in het aantal BMR vaccinaties van 1980 tot 1994. In
1988 was een lichte stijging te zien, gevolgd door een plateau met slechts kleine veranderingen gedurende
de volgende 6 jaar. De relatieve toename in BMR vaccinaties van 1980 tot 1994 was 14%. Ook vonden ze
een toename in cases van autistische aandoeningen vanaf 1985, al voordat het aantal BMR vaccinaties
toenam. Het aantal cases met autistische aandoeningen bleef stijgen, ook nadat het aantal BMR vaccinaties
op een plateauwaarde was. De trend van toenemende aantallen cases met autistische aandoeningen was
dus veel groter dan de toename in BMR vaccinaties (een relatieve toename van 572%). De auteurs
concluderen dan ook dat er geen correlatie is tussen BMR vaccinatie bij kinderen en een toename in
gevallen van autisme.
Reactie op Dales
Op dit onderzoek kwam ook weer commentaar. Edwardes et al 36 gaven aan dat de conclusie van Dales et
al gebaseerd op een grafiek die verticaal samengeperst is. De BMR vaccinatie curve lijkt dus vlakker dan
eigenlijk het geval is en er is dan een sterkere toename in BMR vaccinatie. Verder noemden ze dat uit de
resultaten blijkt dat er steeds meer kinderen op de jongere leeftijd van 17 maanden gevaccineerd worden.
Deze vervroeging zou ook een rol kunnen spelen. Tenslotte gaven Edwardes et al aan dat toename van
autisme mee verklaard kan worden door factoren als een grotere waakzaamheid en bekendheid,
bijvoorbeeld door een film zoals Rain Man.36
Onderzoek Patja et al: Serious adverse events after measles-mumps-rubella vaccination
during a fourteen-year prospective follow-up.

Toen in 1982 het BMR vaccinatie programma werd geïntroduceerd in Finland, werd landelijk een passief
surveillantie systeem opgezet om serieuze bijwerkingen geassocieerd met BMR van 1982 tot 1996 te
registreren.37 Alle ziekenhuizen en gezondheidscentra in Finland waren benaderd voor medewerking. Het
systeem was zo opgezet dat het ook gebeurtenissen na vaccinatie kon achterhalen die te zeldzaam waren
om met eerdere dubbelblinde cross-over studies (uitgevoerd met 1200 tweelingen) te ontdekken. Reacties
moesten voldoen aan een van drie criteria te weten een levensbedreigende reactie, de mogelijkheid dat
een chronische ziekte zich had ontwikkeld ten gevolge van de vaccinatie of dat de gevaccineerde persoon
in het ziekenhuis moest worden opgenomen vanwege de vaccinatie.
Alle rapporten werden, waar mogelijk vergezeld van serum monsters, door het personeel in de
gezondheidszorg gestuurd naar het centrale kantoor. Het publiek werd op de hoogte gesteld door de
media, en meerdere artikelen over het BMR project verschenen in Finse medische publicaties.
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Resultaten
Aan het eind van 1996 waren bijna 3 miljoen vaccindoses gebruikt voor de vaccinatie van 1,8 miljoen
personen. Gedurende de 14 jaar van het onderzoek werd van 473 gevaccineerden een bijwerking gemeld.
De meest gemelde bijwerking was koorts. Binnen de groep van 473 personen kwamen 173 potentieel
serieuze reacties voor, die veroorzaakt zouden kunnen zijn door het BMR-vaccin. Er werden 77
neurologische, 73 allergische, 22 gemengde reacties en 1 dood gerapporteerd. Van 45% van deze
bijwerkingen werd vastgesteld dat ze waarschijnlijk veroorzaakt waren door andere factoren dan het vaccin.
De incidentie van ernstige bijwerkingen met een mogelijke of onbepaalde relatie met BMR-vaccinatie werd
berekend op 5,3 per 100.000 gevaccineerden of 3,2 per 100.000 vaccindoses. Verder werd geen enkel
geval van IBD of autisme gedurende dit onderzoek gezien. De auteurs gaven aan dat als er een associatie
met het BMR vaccin is, er in dit onderzoek tenminste een paar gevallen naar voren zouden moeten zijn
gekomen. 31 kinderen kregen wel darmklachten na hun vaccinatie maar geen van de kinderen bleek bij
latere follow-up IBD of een autistische stoornis ontwikkeld te hebben38.
Conclusie
De auteurs concluderen dan ook dat een oorzakelijk verband tussen vaccinatie en een daaropvolgende
ongelukkige gebeurtenis niet kan worden ingeschat enkel op basis van een tijdelijke associatie.
Veelomvattende analyses van de gerapporteerde bijwerkingen toonden aan dat serieuze bijwerkingen
gerelateerd aan het BMR-vaccin zeldzaam zijn en niet opwegen tegen het risico van de natuurlijke BMR
ziekten.
Reactie
Ook op dit artikel werd gereageerd. Yazbak et al 39 hadden kritiek op het feit dat ten tijde van het
onderzoek een verband tussen BMR en autisme nog niet eens werd vermoed. Daarnaast zouden de
inclusiecriteria niet geschikt zijn om autistische stoornissen te traceren, omdat tussen vaccinatie en de
eerste symptomen soms een langere periode zit en er zou sprake zijn van onderrapportage. Ook werden
volgens Yazbak et al een aantal acute reacties ten onrechte niet toegeschreven aan het vaccin.
Onderzoek Uhlmann et al: Potential viral pathogenic mechanism for new variant
inflammatory bowel disease.

Recent onderzoek is gedaan door Uhlmann et al 40 waarbij Wakefield als coauteur optrad. In dit onderzoek
werd in het darmweefsel van patiënten die lijden aan de nieuwe variant van IBD (zie eerste artikel van
Wakefield) het mazelenvirus aangetoond. Weefselmonsters van patiënten en gezonde controles werden
geprepareerd en onderzocht met behulp van moleculaire analysetechnieken. Het mazelenvirus werd op
deze manier in 75 van de 90 patiënten aangetroffen en slechts bij 5 van de 70 gezonde controles. De
conclusie luidde dan ook dat deze bevindingen een verband tussen de aanwezigheid van het mazelenvirus
en de geziene darmweefselafwijkingen bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand ondersteunden. Het
bijgevoegde commentaar 41 benadrukte dat er geen verband met het BMR vaccin kon worden gelegd, maar
dat er altijd een mogelijkheid bestaat van risicogroepen waarin wel een verband zou kunnen worden
gevonden tussen BMR en autistische stoornissen gecombineerd met darmproblemen. De aanwezigheid van
(delen van) een mazelenvirus zou er ook op kunnen wijzen dat deze patiënten vanwege hun
darmproblemen niet in staat zijn het virus te verwijderen uit hun lichaam. Ze concludeerden dat het
onderzoek van Ulhmann et al veel vragen oproept: is het levend virus, is het hetzelfde virus als het vaccin,
zijn ander virussen aanwezig (rodehond en bof virus) enzovoort. Deze vragen zullen nader moeten worden
uitgezocht.
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Onderzoek Madsen et al: A population-based study of measles, mumps and rubella
vaccination and autism.

In Denemarken is door Madsen et al 42 een retrospectieve cohort studie uitgevoerd onder alle kinderen
geboren in Denemarken van 1991-1998. Door koppeling van een aantal databanken hebben ze gekeken
naar een mogelijk oorzakelijk verband tussen de BMR vaccinatie en autisme. De volgende databanken zijn
naast elkaar gelegd:
Danish Civel Registration System met daarin unieke registratiecodes van de kinderen;
Danish National Health Board met alle vaccinatiegegevens van de kinderen;
Danish Psychiatric Central Register met onder andere autisme diagnoses;
Danish Medical Birth Registry, National Hospital Registry en Statistics Denmark: mogelijke andere
beïnvloedende factoren.
Het totale cohort bevatte 537.303 kinderen. Uit de gegevens kwam naar voren dat 82% van deze kinderen
gevaccineerd was met het BMR vaccin. Van alle kinderen in de studie hadden 316 de diagnose autisme en
422 een autismeverwante stoornis. Er bleek geen verschil in de kans op autisme tussen de gevaccineerde
en ongevaccineerde groep. Verder was er geen tijdelijke clustering van autismediagnoses op enig moment
na vaccinatie. Geen verband werd gevonden tussen het ontwikkelen van autisme/een verwante stoornis en
de leeftijd ten tijde van de vaccinatie, de vaccinatiedatum of de tijdsperiode tussen vaccinatie en diagnose.
Als sterke kant van hun studie noemden de onderzoekers de onderzoeksopzet en beschikbaarheid van
vrijwel volledige follow-up gegevens. Hun conclusie luidde dan ook dat hun resultaten een sterk bewijs zijn
tegen de hypothese dat BMR vaccinatie autisme veroorzaakt.42
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Discussie
Het artikel van Andrew Wakefield heeft een hoop ophef veroorzaakt. De BMR vaccinatie is hierdoor ter
discussie komen te staan. Volgens Wakefield heeft het artikel tot doel gehad een nieuw syndroom te
beschrijven, namelijk een patroon van chronische darmontsteking met typerende weefselafwijkingen in
combinatie met een ontwikkelingsstoornis. Hij zoekt voor zijn verklaring aansluiting bij een bestaande
theorie over een te grote opname van eiwitten vanuit het voedsel vanwege een disfunctionerend
darmstelsel. Vervolgens gaat hij in op de gedragsproblemen van de onderzochte kinderen, die na een
periode van normale ontwikkeling snel of minder snel achteruitgingen. Hij ziet in deze regressie
overeenkomsten met bepaalde psychiatrische aandoeningen zoals de ziekte van Heller, een ziekte die zich
als gevolg van een complicatie van een mazeleninfectie kan ontwikkelen. Daarna noemt hij een aantal
studies die allerlei verbanden leggen tussen virussen en vaccinaties enerzijds en autistische stoornissen en
een darmziekte (Crohn) anderzijds, maar geeft hij ook aan dat hij geen verband tussen het BMR vaccin en
het beschreven syndroom kan aantonen.
De lijn in Wakefield's betoog is dus als volgt. Kinderen met ontwikkelingsstoornissen blijken een
bijbehorende darmproblematiek te hebben. Het mazelenvirus kan complicaties geven waarvan
ontwikkelingstoornissen het gevolg zijn (Ziekte van Heller). Bovendien worden het mazelenvirus en -vaccin
beschreven als risicofactoren voor een andere darmziekte (Ziekte van Crohn). Combinatie van deze
gegevens leidt tot de suggestie dat de mazelen component in het BMR vaccin via schade aan het
darmstelsel een ontwikkelingsstoornis zou kunnen veroorzaken.
Het commentaar van de Lancet en andere onderzoekers is eensgezind. Methodologisch is er zeer veel aan
te merken op het onderzoek van Wakefield, zeker als hij wilde aantonen dat er een verband is tussen BMR
vaccinatie en autistische stoornissen. Wakefield geeft zelf in een reactie aan dat dat niet het doel van het
artikel was. Wel zet hij vraagtekens bij de veiligheidsstudies die naar het BMR vaccin zijn gedaan. Het lijkt
erop dat de media een belangrijke rol hebben gespeeld in de ophef die is ontstaan en die is gevoed door
suggesties die door Wakefield in het artikel zijn gedaan. De eindconclusie waarin staat dat de meeste
ouders de eerste gedragssymptomen na BMR vaccinatie zagen wekt de indruk dat dat meer dan een
toevallig verband is. Wie echter het artikel verder bestudeert zal tot de conclusie komen dat Wakefield
geen data aanlevert die een oorzakelijk verband tussen BMR en het ontstaan van autisme (voldoende)
onderbouwen. Afgezien van de methodologie is ook de link die gelegd wordt met eventuele darmproblemen
niet erg sterk aangezien gedragsproblemen volgend op darmklachten slechts voor twee kinderen van de
12 kon worden vastgesteld.
De epidemiologische studie van Taylor is een vanuit wetenschappelijk oogpunt beter opgezet onderzoek.
De uitgevoerde analyses van Taylor, en later Farrington, blijken een oorzakelijk verband tussen BMR
vaccinatie en autisme niet te ondersteunen. Koppeling van twee onafhankelijke databases laat zien dat
waar de vaccinatiedekking gelijk is gebleven, het aantal gevallen van autisme blijft toenemen. Ook is er
geen plotselinge stijging in de incidentie van autisme zichtbaar vlak na introductie van het vaccin. Terecht
laten de onderzoekers de vraag open waar deze stijging dan wel vandaan komt.
De case serie methode die Taylor toepast waarbij alleen kinderen met autistische stoornissen worden
bestudeerd laat geen verhoogd risico zien binnen de gestelde risicoperiodes wat betekent dat de drie
leeftijdsbepalingen (indicaties voor autisme) geen (tijdelijke) relatie hebben met de leeftijd waarop
gevaccineerd is. Alleen de ouderlijke bezorgdheid laat een significant verband zien met de BMR vaccinatie,
dit zoals gezegd vanwege de voorkeursleeftijd van 1,5 jaar ten aanzien van de ouderlijke bezorgdheid
tezamen met een gefixeerde BMR vaccinatie op 13 maanden. De manier waarop Taylor omgaat met dit
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gegeven (het weglaten van de data van 1,5 jaar) is niet ongebruikelijk, al had hij in een eerder stadium al
aan kunnen geven te twijfelen aan de plausibelheid van het pieken van de ouderlijke bezorgdheid op 1,5
jaar. Het commentaar van Wakefield hieromtrent doet hij terecht af met de opmerking dat dit verband niet
terug te vinden is bij de losse vaccinaties, omdat deze meer gespreid in de tijd worden toegediend.
De kritiek van Wakefield komt hierop neer dat de case serie methode niet geschikt is om het verband
tussen een gradueel verlopende ziekte en vaccinatie aan te tonen. De case serie methode zoals die door
Taylor is toegepast is inderdaad bij uitstek geschikt om acute reacties te onderzoeken, meer dan een
chronische ziekte. In het onderzoek van Wakefield echter traden de eerste gedragssymptomen nogal acuut
op na BMR vaccinatie, namelijk binnen 1 tot 14 dagen. Als er sprake was geweest van acute
gedragssymptomen binnen de studiepopulatie van Taylor zouden deze wel via de case serie methode in
het onderzoek naar voren zijn gekomen. Dit rechtvaardigt de conclusie dat deze acute reacties, zoals
Wakefield ze heeft beschreven, zeldzaam zijn.
De onderzoek van Kaye en Dales laten in overeenstemming met Taylor's bevindingen zien dat waar de
vaccinatiedekking vrijwel constant is, het aantal gevallen van autisme blijft stijgen. Dit bevestigt de conclusie
dat er dus geen causaal verband is. BMR zou echter wel voor een klein deel de oorzaak kunnen zijn van
autisme gevallen. De resultaten van Dales wijzen op een trend waarbij kinderen op steeds jongere leeftijd
worden gevaccineerd. De resultaten van Taylor lieten echter geen verband zien tussen de leeftijd waarop
gevaccineerd werd en de leeftijd waarop de diagnose werd gesteld (analyse 2). Ofwel: autisme lijkt niet bij
steeds jongere kinderen voor te komen. Dit maakt de relatie niet waarschijnlijk, alhoewel het moeilijk is
harde conclusies te trekken.
Ook Patja et al hebben in een 14 jarige Finse studie geen verband tussen het BMR vaccin en IBD of
autisme gevonden. Als reactie op het artikel van Wakefield hebben de auteurs eerst in 1998 een deel van
de studie gepubliceerd over het verband BMR-IBD/autisme en pas in 2000 de hele studie. De voornaamste
kritiek van Yazbak et al op deze studie is dan ook dat autistische stoornissen buiten de inclusiecriteria
vallen en dat er bovendien nooit specifiek naar gekeken is. Het artikel uit 1998 komt hierdoor in een ander
licht te staan.
De studie van Ulhmann et al over de aanwezigheid van (delen van) het mazelenvirus in de darmen van
autistische kinderen met chronische darmproblemen legt geen link met het BMR vaccin. Terecht zeggen de
commentatoren dat de studie veel vragen oproept.
De meest recente Deense studie van Madsen et al komt tot dezelfde conclusie als de meeste andere
onderzoekers, namelijk dat er geen causaal verband is tussen het BMR vaccin en het ontwikkelen van
autisme. Door de brede opzet van hun onderzoek, de volledigheid van de data en de vergelijking tussen
een gevaccineerde en een ongevaccineerde groep zijn de resultaten van deze studie het meest
overtuigend.
Samenvattend blijkt het in deze hele discussie te gaan om de hypothese dat het BMR vaccin via de
mazelencomponent darmproblemen veroorzaakt en dat daardoor ontwikkelingsstoornissen ontstaan. Alle
betrokken onderzoekers proberen deze hypothese met feiten te staven, dan wel tegen te spreken. Het
eerste feit is dat er kinderen zijn met een ontwikkelingsachterstand en tegelijkertijd een chronisch
darmprobleem. 20 Het tweede feit is dat er bij sommige van deze kinderen (delen van) een mazelen virus in
het darmweefsel is aangetroffen. 37 Het derde feit is dat in epidemiologisch onderzoek geen verband is
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gevonden tussen de BMR vaccinatie en het ontwikkelen van autisme of een aan autisme verwante stoornis.
42 Het vierde feit is dat de eerste gedragssymptomen zich vaak openbaren rond dezelfde leeftijd waarop
het BMR vaccin wordt gegeven.22
Er blijven echter heel veel vragen over. Allereerst zal er meer duidelijkheid moeten komen over het
aangetroffen mazelenvirus in het darmweefsel van kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Om welk virus
gaat het; is de aanwezigheid van het virus daadwerkelijk oorzaak of gevolg van de darmproblemen; wat is
de tijdsrelatie tussen het ontwikkelen van darmproblemen, de vaccinatie en het optreden van de eerste
gedragssymptomen; kan het ook zijn dat het vaccin als een soort trigger fungeert; zijn bepaalde kinderen
gevoeliger dan andere om dit te ontwikkelen; zou een genetische component een rol spelen; en, van de
andere kant benaderd, is er werkelijk sprake van een toename in autisme; welke factoren zijn daar van
invloed op; welke oorzaken zijn bekend; enzovoort.
Om deze vragen beantwoord te krijgen is nog veel onderzoek nodig, onderzoek dat zoveel mogelijk
dubbelblind en placebogecontroleerd zou moeten worden uitgevoerd. Dat is echter bij vaccinaties erg
lastig. Grootscheeps prospectief (longitudinaal) onderzoek waarbij kinderen worden gevolgd vanaf de
geboorte tot aan een leeftijd van minimaal 5 jaar zou veel interessante gegevens kunnen opleveren.
Tezamen met een aantal (biochemische) onderzoeken naar het aanwezige mazelenvirus in autistische
kinderen met darmproblemen, autistische kinderen zonder darmproblemen en gezonde kinderen en
onderzoek naar het verband tussen een verstoord darmstelsel en mentale stoornissen zou meer
duidelijkheid kunnen ontstaan.
Het mag duidelijk zijn dat het BMR vaccin (net als sommige andere vaccins) een aantal ernstige
bijwerkingen kan hebben, zoals blijkt uit de rapporten van het RIVM en de meldingen van de NVKP (zie deel
II). Op basis van wat hiervoor is beschreven hoort autisme er vooralsnog niet bij. Dit doet niets af aan het
verhaal van een moeder die haar kind na vaccinatie in ontwikkeling achteruit ziet gaan. Wat daarvan ook de
oorzaak mag zijn, een zeldzame reactie als gevolg van het vaccin kan nooit 100% worden uitgesloten. De
vraag blijft dan of vanwege de kans op een dergelijk zeldzame reactie er terughoudender moet worden
opgetreden ten aanzien van het vaccinatiebeleid. Uiteraard hebben ouders het volste recht voor een kind
een keuze te maken om het al dan niet te laten vaccineren. Daarbij moet wel worden aangetekend dat
ongevaccineerde kinderen relatief minder gevaar lopen bij de gratie van een grote populatie gevaccineerde
kinderen. Relatief, want door verre reizen en een toenemende populatie immigranten wordt de kans steeds
groter een virus op te lopen. Bovendien leidt een groter aantal ongevaccineerde kinderen tot een
substantiële afname van de vaccinatiegraad. Dit is in Engeland voor BMR reeds het geval. 43 Illustratief voor
de gevolgen daarvan is de situatie in Ierland waar het mazelenvirus opnieuw de kop op steekt ten gevolge
van een om diverse redenen afgenomen vaccinatiegraad (76%). 44;45 Een lagere vaccinatiegraad betekent
dus een groter risico voor ongevaccineerde kinderen.
Tot slot, welke veiligheidseisen mogen en kunnen gesteld worden aan een vaccin? Momenteel zijn de
veiligheidsstudies die gedaan worden vergelijkbaar met die bij de introductie van een nieuw
geneesmiddel.46 Zijn deze veiligheidsstudies uit te breiden en moeten aan een vaccin hogere
veiligheidseisen worden gesteld omdat het bij gezonde mensen wordt toegepast? Een en ander zou
misschien in een vervolgonderzoek nader kunnen worden uitgezocht.
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Deel I: Vaccinatie, feiten en visies
* De voorlichting richting de ouders moet goed onderzocht en zonodig verbeterd
worden.

Vaccinaties kunnen voorkomen dat een kind ten gevolge van (complicaties van) een kinderziekte blijvende
gevolgen ondervindt of komt te overlijden. Toch ondervinden sommige kinderen ernstige bijwerkingen door
vaccinatie. Daarom is het van belang tijdig goed geïnformeerd te zijn over de voordelen en de gevolgen van
vaccinatie, zodat de ouders/verzorgers een weloverwogen keuze kunnen maken omtrent vaccineren.
Ouders krijgen niet standaard een bijsluiter mee wanneer hun kind gevaccineerd wordt. Wanneer ouders
beter geïnformeerd zouden worden over eventuele bijwerkingen zijn ze beter voorbereid, zijn ze in staat
ernstige bijwerkingen eerder op te merken en weten ze misschien beter wanneer ze een bijwerking moeten
melden. Het zou goed zijn wanneer ouders nadrukkelijker geattendeerd worden op het melden van
mogelijke bijwerkingen, zodat een goede registratie mogelijk is. Zo kan een beter beeld verkregen worden
van de reacties die voorkomen.
Verder zou nadrukkelijker gewezen kunnen worden op de mogelijkheid van een individueel
vaccinatieprogramma met name als een kind al vanaf de geboorte problemen heeft, aan een bepaalde
ziekte lijdt of bijvoorbeeld gewoon veel huilt. Ook zou de volgende vaccinatie wellicht uitgesteld kunnen
worden wanneer een kind sterk heeft gereageerd op een vaccinatie, bijvoorbeeld DKTP/Hib. De vaccinatie
van kinderen die om medische redenen afwijkend van het RVP worden ingeënt, zou in elk geval door de
overheid betaald moeten worden.
Een betere voorlichting vraagt allereerst om een inventarisatie van bestaande voorlichtingsbronnen en de
implementatie daarvan. Zoals het zich nu laat aanzien is er behoefte aan goed en toegankelijk
voorlichtingsmateriaal voor ouders waarin informatie over alle vaccins, de bijsluiterteksten, het RVP en de
mogelijkheid tot afwijken daarvan, de eventuele reacties op vaccins en wat eraan te doen is, de
meldingsprocedure en dergelijke aan de orde kunnen komen. Het is de vraag welke instantie dit zou
moeten oppakken. Het RIVM heeft veel belangen en de schijn tegen als het gaat om objectiviteit. Een
vereniging als de NVKP geeft ouders ook informatie over de voor- en nadelen van vaccinatie, maar doet dit
voor een groot deel vanuit een natuurgeneeskundige (homeopathische) visie. Alhoewel de NVKP objectieve
informatieverstrekking nastreeft, zullen sommige ouders deze visie als niet objectief beschouwen. Wanneer
nieuw voorlichtingmateriaal geschreven gaat worden, zou het passend zijn binnen de Wet Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst dat ouders volledig geïnformeerd worden over vaccinaties en dus ook
geattendeerd worden op de standpunten en de visie van de NVKP.
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Deel II: Klachten na vaccinaties, meldingen bij NVKPen RIVM
* De registratie van bijwerkingen zou door een onafhankelijke instantie
moeten worden gedaan.

De NVKP vindt het bezwaarlijk dat het RIVM meerdere petten op heeft. De productie van een aantal vaccins
vindt plaats door een (weliswaar verzelfstandigd) onderdeel van het RIVM (de SVM: Stichting ter
bevordering van Volksgezondheid en Milieuhygiëne). Het RIVM heeft bemoeienis met het
vaccinatieprogramma en het zorgt voor de registratie van bijwerkingen. Om de schijn van
belangenverstrengeling te voorkomen zou het goed zijn als een onafhankelijke instelling de registratie van
bijwerkingen voor zijn rekening nam. De registratie door het NVKP is helder, zowel in doelstelling als in
opzet, maar heeft als belangrijk nadeel dat alleen bezorgde ouders zich bij hen melden. Voor een goede
registratie zullen naast ouders ook (consultatiebureau)artsen en GGD's hun ervaringen moeten melden.
Momenteel melden laatstgenoemden alleen bij het RIVM. Wellicht dat het Lareb, het landelijk bureau voor
de registratie bijwerkingen van geneesmiddelen hierin een actievere rol kan gaan spelen.
Deel III: Autisme en het BMR vaccin
* Vervolgonderzoek naar het eventuele verband tussen autisme en het BMR vaccin.

De studies die er nu liggen over het verband tussen autisme en BMR lijken een relatie uit te sluiten. Toch
zijn niet alle vragen beantwoord. Vervolgonderzoek zal erop gericht moeten zijn de hiaten in de kennis
rondom darmproblemen, autisme en het mazelenvirus in te vullen. Andere onderzoeksvragen die
momenteel onvoldoende beantwoord zijn en inzicht geven in de problematiek zijn:
q Wat zijn mogelijke andere oorzaken van autisme?
q Hoe is een stijging van incidentie van autisme te verklaren? Heeft dit uitsluitend te maken met
verbeterde/veranderde diagnostiek of zijn er andere verklaringen?
* Het doorlichten van de veiligheidsstudies waaraan een nieuw vaccin wordt onderworpen.

De veiligheidsstudies die gedaan worden voor introductie van een nieuw vaccin zijn vergelijkbaar met die
van een nieuw geneesmiddel.46 Het zou goed zijn deze veiligheidsstudies kritisch te bekijken in het licht van
hun doel, namelijk preventie van ziekten bij gezonde individuen, wat een principieel verschil is met
geneesmiddelen.
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