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‘Prik aanpassen kan snel, 
toedienen is iets anders’
1.
Hoe pas je de vaccins aan?

Even recapituleren. De mRNA-vaccins van P� zer 
en Moderna bevatten de genetische instructies 
die onze cellen toelaten het zogenoemde stekel-
eiwit van het virus aan te maken, waarmee het 
onze cellen binnendringt. Ons lichaam reageert 
daarop door antilichamen aan te maken. 

In dat stekeleiwit bevat de omikronvariant 32 
mutaties. Experts vrezen dat antilichamen daar-
door te weinig grip zullen hebben op de nieuwe 
variant. In dat geval volstaat het om de instruc-
ties in de vaccins aan te passen. “Een koud kunst-
je”, volgens viroloog Guido Vanham (Instituut 
voor Tropische Geneeskunde). Een extra prik zou 
dan niet langer het bouwplan voor het stekel eiwit 
van het oorspronkelijke virus uit Wuhan bevat-
ten, maar voor het omikroneiwit. 

2.
Hoe snel kan dat?

De genetische code van omikron is al beschik-
baar. “De code aanpassen en het mRNA inkapse-
len in vetbolletjes om het te kunnen toedienen, 
is hooguit een week werk”, zegt viroloog Johan 
Neyts (KU Leuven). “Maar een prototype maken 
in het lab is nog wat anders dan miljoenen dosis-
sen op de markt brengen.”

P� zer-CEO Albert Bourla maakt zich sterk dat 
er in honderd dagen een aangepast vaccin kan 
klaarliggen. Hij verwijst daarmee naar de tijd die 
nodig is om een update op de markt te krijgen. 
Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) 
liet dinsdag weten dat een goedkeuring “indien 
nodig in drie à vier maanden kan”.

De procedure is al verkort. Grote klinische 
 studies om de doeltre� endheid van het vaccin 
aan te tonen zijn geen vereiste. In plaats daarvan 
moeten de bedrijven in een kleinere groep proef-
personen onderzoeken of het vaccin veilig is en 
hoeveel antisto� en het opwekt. Die immuun-
respons kunnen wetenschappers vergelijken met 
de respons na vaccinatie met het originele vac-
cin, waarvan het beschermend e� ect inmiddels 
is gekend. De veiligheid en doeltre� endheid wor-
den dan verder opgevolgd wanneer de vaccinatie-
campagne is begonnen. 

3.
Wanneer is dat nodig?

Terwijl er voor het griepvaccin geijkte procedu-
res zijn om te bepalen wanneer een aangepast 
vaccin aan de orde is, zijn die er voor het corona-
virus niet. Zowel P� zer als Moderna onderzoekt 
hoe goed zijn vaccin werkt tegen omikron en liet 
al weten daarover binnen een paar weken de eer-
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variant. Ook Moderna loopt zich met soortgelij-
ke studies warm. “Niet omdat we denken dat we 
vaccins tegen die varianten nodig zullen hebben”, 
zei P� zer-vicepresident Philip Dormitzer vorige 
maand aan Nature. “Maar omdat we alle aspec-
ten van het proces willen oefenen, zodat we klaar 
zijn om snel te handelen als er een variant is die 
écht aan onze immuniteit ontsnapt.”

Of omikron die variant is, moet nog blijken. 
“Voorlopig weten we op basis van zijn mutaties 
enkel dat hij een lastige klant dreigt te worden”, 
zegt Neyts. 

4.
Worden updates vaste prik?

In principe kun je de vaccins bij elke echt proble-
matische variant updaten. De farmabonzen ho-
ren in de verte de kassa al rinkelen. 

Is er een alternatief? Wetenschappers zoeken 
al lang naar een universeel vaccin tegen griep, 
zonder succes. Een universeel vaccin kan zich 
richten op een onderdeel van het virus dat alle 

ste gegevens te verwachten. “Wereldwijd zijn nu 
wellicht honderden teams aan het bekijken hoe 
goed antilichamen uit het bloed van gevaccineer-
den in een petrischaaltje de omikronvariant kun-
nen neutraliseren”, zegt Vanham. 

Als dat niet al te best lukt, volstaat dat dan om 
de hele machinerie in gang te zetten? De anti-
lichamen zijn slechts één component van onze 
immuunreactie, waardoor de vertaalslag naar be-
scherming in de praktijk niet eenvoudig is. Ook 
de bèta- en gammavariant bleken in het lab onze 
immuniteit deels om de tuin te kunnen leiden. 
Maar die varianten moesten plaatsmaken voor de 
veel besmettelijker deltavariant. “De farmabedrij-
ven werken telkens aan aanpassingen tegen nieu-
we varianten, maar houden dat onderzoek op 
een laag pitje zolang de huidige vaccins nog be-
scherming bieden”, zegt vaccinoloog Pierre Van 
Damme (UAntwerpen) “Blijkt dat niet langer het 
geval, dan is het volle kracht vooruit.”

De farmabedrijven hebben al � ink geoefend. 
P� zer en zijn partner BioNTech hebben nog kli-
nische studies lopen met vaccins aangepast aan 
de bètavariant en aan zowel de alfa- als delta-

varianten gemeenschappelijk hebben. “Het zo-
genoemde N-eiwit, belangrijk voor de structuur 
van het virus, is zo’n mogelijk doelwit”, zegt Van-
ham, die dezelfde aanpak bij het hiv-virus onder-
zocht. “Het verandert veel minder sterk. Dat is 
een piste die meer aandacht verdient.” 

Die aanpak kan echter de focus op het stekel-
eiwit niet vervangen. “Door beide eiwitten in een 
vaccin te combineren, krijg je wel een betere 
 immuunrespons en verklein je wellicht de kans 
op ernstige ziekte, ook als het stekeleiwit niet 
 optimaal wordt herkend.”

Maar om te verhinderen dat een coronavirus 
onze cellen binnendringt, blijft het stekeleiwit het 
voornaamste doelwit. Neyts werkt zelf aan een 
vaccin dat onderdelen van het stekeleiwit van de 
alfa-, bèta-, gamma- en deltavariant combineert. 
“We bereiden nu onderzoek voor naar de werk-
zaamheid tegen omikron”, zegt Neyts. Het Leu-
vense vaccin is ook een voorbeeld van een meer 
universele aanpak. “Het probleem is dat je niet 
weet wat er in de toekomst nog zal opduiken”, 
zegt Neyts. “De eigenschappen van de nieuwe 
 variant hebben ons toch serieus verrast.”

De vaccinmakers lopen zich al een hele tijd warm voor de productie van een gepimpte prik. Hoe snel kan een nieuw vaccin van de band 
rollen? En hoe vaak kunnen (en willen) we dat kunstje herhalen? DIETER DE CLEENE

Coronapas is ‘schijnbaar 
onwettig’ in Wallonië
De Naamse rechtbank van eer-
ste aanleg heeft het gebruik van 
het Covid Safe Ticket (CST) in 
Wallonië schijnbaar onwettig 
genoemd. Dat meldt Notre Bon 
Droit, een vereniging die naar 
eigen zeggen opkomt voor de 
mensenrechten. Als de maat-
regel binnen de zeven dagen 
niet afgeschaft wordt, moet het 
Waalse gewest volgens de ini-
tiatiefnemers een dwangsom 
van 5.000 euro per dag betalen.

In het Waalse decreet dat het 
gebruik van het CST regelt, zou-
den meerdere zaken in tegen-
spraak zijn met het Europees 
recht en het recht op bescher-
ming van persoonsgegevens. In 
het vonnis staat onder meer dat 

het niet aangetoond is dat de co-
ronapas het enige alternatief is 
voor een nieuwe lockdown.

De regering-Di Rupo gaat in 
beroep. “Deze beslissing annu-
leert het decreet niet”, laat ze 
in een mededeling weten. 
“Bijgevolg blijft het Covid Safe 
Ticket van kracht in Wallonië.”

In Vlaamse regeringskringen 
valt te horen dat de uitspraak in 
Namen geen gevolgen heeft 
voor het Vlaamse CST-decreet. 
De rechtbank velt enkel een 
vonnis over het eigen rechtsge-
bied. Het kan wel gelijkgestem-
den inspireren. Zo werd in Brus-
sel al een gelijkaardige actie op 
poten gezet. Die uitspraak volgt 
op 8 december. (DM/ADB)

‘Repetitieregels moeten anders’

Voor verenigingen in de ama-
teurkunsten en het sociaal-cul-
tureel werk bleken de nieuwe 
coronamaatregelen een strui-
kelblok. Zo mogen theater- of 
koorrepetities niet binnen door-
gaan omdat het 'private bijeen-
komsten’ zouden zijn, terwijl 
bijvoorbeeld open repetities 
met publiek wel kunnen door-
gaan omdat het dan ‘evenemen-

ten’ zijn. Binnen de sector wer-
den de “frustrerende” regels 
samengevat als “bricolage” die 
“tegen het gezond verstand” in-
druisen.

Dat standpunt kan op begrip 
rekenen bij de drie cultuur-
ministers. “Je krijgt het niet uit-
gelegd dat repetities niet mogen 

lijk Besluit. Repetities en activi-
teiten van verenigingen kunnen 
perfect veilig doorgaan volgens 
de protocollen die we doorheen 
de pandemie al voldoende toe-
gepast hebben. We vragen dat, 
net zoals voor jeugdactiviteiten, 
deze activiteiten weer worden 
toegestaan.”

Jambon en zijn collega’s vra-
gen dat de federale regering het 
Koninklijk Besluit aanpast. “Die 
verduidelijking kan alleen maar 
gemaakt worden via een aan-
passing van het Koninklijk Be-
sluit of de aanpassing van de 
FAQ. Georganiseerde activitei-
ten worden niet vermeld in het 
KB, dus we zouden evengoed 
kunnen stellen dat er geen re-
gels gelden.” (EWC)

Een repetitie 
bij het Ant-
werpse Tutti 
Fratelli. ‘De 
nieuwe regels 
zijn bricolage.’ 
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doorgaan, maar wel als men ze 
voor een publiek doet en dus 
meer mensen toelaat”, zegt 
Vlaams minister-president Jan 
Jambon (N-VA), tevens bevoegd 
voor Cultuur. “We hebben dit 
probleem aangekaart in het 
Overlegcomité en ook nadien 
bij de opmaak van het Konink-

Ministers van Cultuur Jan 
Jambon (N-VA), Bénédicte 
Linard (Ecolo) en Isabelle 
Weykmans (PFF) vragen 
een aanpassing van de 
regels voor repetities. ‘Je 
krijgt niet uitgelegd dat dat 
zonder publiek niet mag, 
maar met publiek wel.’


