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Ondanks de hoge vaccinatiegraad (>95%) is het aantal 
kinkhoestpatiënten in Nederland sinds 1996 sterk toegenomen 
van jaarlijks 200-300 patiënten voor 1996 tot verheffingen met 
2500-9000 patiënten per jaar erna. Hierbij treedt elke 2-3 jaar een 
piek in het aantal meldingen op. (1) Factoren die een rol spelen bij 
de heropleving van kinkhoest zijn een toegenomen en verbeterde 
diagnostiek, toegenomen aandacht van huisartsen, het verdwijnen 
van antistoffen enige jaren na de laatste kinkhoestvaccinatie 
en genetische veranderingen van de bacterie B. pertussis. (2-4) 
Als reactie op de toename van het aantal kinkhoestpatiënten 
in Nederland zijn er vanaf 1997 veel wijzigingen doorgevoerd in 
het kinkhoestvaccinatieprogramma, waaronder de vervroeging 
van het vaccinatieschema in 1999 en de introductie van een 
acellulaire boostervaccinatie op 4 jarige leeftijd. (Tabel 1) Verder 
is in 2005 het helecelvaccin volledig vervangen door een acellulair 
vaccin voor gebruik in het eerste levensjaar. (1) Deze laatste 
aanpassing zorgde bij zuigelingen voor een afname van het 
aantal spontane meldingen van mogelijke bijwerkingen van het 
DaKTP-Hib-combinatievaccin. (5) Begin 2008 werd echter bij het 
spontane meldsysteem een stijging in het aantal meldingen van 
heftige bijwerkingen na de boostervaccinatie op 4-jarige leeftijd 
waargenomen, die geassocieerd leek te zijn met de introductie van 
het acellulaire kinkhoest vaccin bij zuigelingen in 2005. (6, 7) 

Vragenlijstonderzoek  
onder 4-jarigen

Achtergrond

In 2008 en 2009 hebben we met behulp van vragenlijsten het 
optreden van mogelijke bijwerkingen na de boostervaccinatie op 
4-jarige leeftijd onderzocht. (8) Twee groepen kinderen werden 
met elkaar vergeleken: kinderen die in het eerste levensjaar 
het helecelvaccin en op 4-jarige leeftijd het acellulaire vaccin 
hadden gekregen (wK-groep) en kinderen die zowel in het eerste 
levensjaar als op 4-jarige leeftijd met het acellulaire vaccin ingeënt 
waren (aK-groep). 

Methode

Aan de ouders van de kinderen werd gevraagd om 1 week na 
de vaccinatie een vragenlijst in te vullen over het vóórkomen, 
de duur en ernst van lokale reacties (zoals roodheid, zwelling 
en pijn rondom de injectieplaats) en systemische verschijnselen 
(waaronder koorts, hoofdpijn, misselijkheid, duizeligheid). Ook 
werden er vragen gesteld over ziekteverzuim van het kind als 
gevolg van de opgetreden klachten, werkverzuim van de ouders 
om voor het kind te zorgen, het gebruik van pijnstillers en medisch 
hulpbehoefte. 
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acellulaire kinkhoestvaccinaties op het geheugen van het afweersysteem van kinderen 
beschreven. Ook wordt ingegaan op een pilotstudie – Kleuterprikonderzoek – naar mogelijke 
oorzaken van lokale reacties na de boostervaccinatie op 4-jarige leeftijd. De immuunrespons 
van kinderen met een heftige lokale reactie na de boostervaccinatie op 4 jarige leeftijd zal 
worden vergeleken met die van kinderen die niet of nauwelijks een lokale reactie hebben 
gehad.



Figuur 1 Lokale reacties binnen 1 week na de booster DaKTP vaccinatie (wK-groepa, 
n = 815; aK-groepa, n = 824). 
 
a wK-groep = kinderen die in de primaire serie zijn gevaccineerd met DwKTP-Hib; 
 aK-groep = kinderen die in de primaire serie zijn gevaccineerd met DaKTP-Hib
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Resultaten

In totaal zijn er 4933 vragenlijsten verstuurd. Het 
responspercentage in de wK-groep was 40,1% en in de aK-groep 
34,0%. De aK-kinderen bleken significant vaker last te hebben 
gehad van lokale reacties (58,5% vs. 36,1%; zie tabel 2) dan de wK-
kinderen. Hierbij werd pijn het meest genoemd. (Figuur 1)  
Ook systemische verschijnselen kwamen vaker voor in de aK-

groep dan in de wK-groep (20,6% vs. 11,0%; zie tabel 2), waarbij 
koorts het meest werd gerapporteerd. (Figuur 2) Als gevolg van 
deze verschijnselen gebruikten kinderen in de aK-groep in de 
week na de vaccinatie significant vaker pijnstillers (13,1% vs. 6,7%), 
verzuimden vaker van school, sport en andere activiteiten (4,2% 
vs. 1,5%) en raadpleegden hun ouders vaker een arts (3,3% vs. 
1,3%; ns) vergeleken met kinderen in de wK-groep. 

Tabel 1. Overzicht van de gebruikte kinkhoestvaccins na invoering van de boosterkinkhoestvaccinatie op 4-jarige leeftijd

Periode Vaccin Kinkhoestantigeenconcentraties Overige eiwitten

PT FHA Prn Fim2/3 Inclusief 
LPS

Immuun-
stimulatie

1/7/2001 tot 28/2/2003 P: DTwK-IPV (NVI)
B: DT-IPV (NVI)
aK (GSK)

± 0.16 µg

25.0 µg

± 2.6 µg

25.0 µg

n.b.

8.0 µg

n.b.

-

X 

- 

Th1 + aangeboren

Onbekend

28/2/2003 tot 
31/12/2004

P: DTwK-IPV/Hib (NVI)
B: DT-IPV (NVI)
aK (GSK)

± 0.16 µg

25.0 µg

± 2.6 µg

25.0 µg

n.b.

8.0 µg

n.b.

-

X 

-

Th1 + aangeboren

Onbekend

1/1/2005 tot 31/12/2005 P: DTaK-IPV/Hib (Infanrix, GSK)
B: DT-IPV (NVI)
aK (GSK)

25.0 µg

25.0 µg

25.0 µg

25.0 µg

8.0 µg

8.0 µg

-

-

-  

- 

Th1 en Th2

Onbekend

1/1/2006 tot 31/8/2006 P: DTaK-IPV/Hib (Pediacel, SP MSD)
B: DT-IPV (NVI)
aP (GSK)

20.0 µg

25.0 µg

20.0 µg

25.0 µg

3.0 µg

8.0 µg

5.0 mg

-

-

-

Onbekend

Onbekend

1/9/2006 tot 31/3/2008 P: DTaK-IPV/Hib (Pediacel, SP MSD)
B: DTaK-IPV (Triaxis Polio, SP MSD)

20.0 µg
2.5 µg

20.0 µg
5.0 µg

3.0 µg
3.0 µg

5.0 mg
5.0 mg

-
-

Onbekend
Th1 en Th2

1/4/2008 tot 31/7/2011 P: DTaK-IPV/Hib (Pediacel, SP 
MSD)*
B: DTaK-IPV (Infanrix IPV, GSK)

20.0 µg
25.0 µg

20.0 µg
25.0 µg

3.0 µg
8.0 µg

5.0 mg
-

-
-

Onbekend
Th1 en Th2

1/8/2011 tot op heden P: DTaK-HepB-IPV/Hib (Infanrix 
Hexa, GSK)
B: DTaK-IPV (Infanrix IPV, GSK)

25.0 µg
25.0 µg

25.0 µg
25.0 µg

8.0 µg
8.0 µg

-
-

-
-

Th1 en Th2
Th1 en Th2

Afkortingen: P = primaire serie, B = booster, D = difterie, T = tetanus, IPV = geinactiveerd poliovirus, wK = helecel kinkhoest, aK= acellulair kinkhoest, NVI = Nederlands Vaccin 
Instituut, GSK = GlaxoSmithKline, SP = Sanofi Pasteur, PT = pertussistoxine, FHA = filamenteus hemagglutinine, Prn = pertactine, Fim = fimbriale agglutinogenen, LPS = 
lipopolysaccharide, µg = microgram, n.b. = niet bepaald, Th= T-helperrespons 
* Van juli t/m half december 2008 is het DTaK-IPV/Hib-vaccin (Pediacel, SP MSD) tijdelijk vervangen door DTaK-IPV/Hib-vaccin (Infanrix IPV, GSK)

Figuur 2 Systemische verschijnselen binnen 1 week na booster DaKTP-vaccinatie 
(wK-groepa, n = 815; aK-groepa, n = 824) 
 
a  wK-groep = kinderen die in de primaire serie zijn gevaccineerd met DwKTP-Hib;  
 aK-groep = kinderen die in de primaire serie zijn gevaccineerd met DaKTP-Hib
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Conclusie

Dit onderzoek toont duidelijk aan dat kinderen die zowel in het 
eerste levensjaar als op 4-jarige leeftijd gevaccineerd zijn met 
het acellulaire kinkhoestvaccin, vaker (mogelijke) bijwerkingen 
rapporteren dan kinderen die in het eerste levensjaar het 
helecelvaccin en op 4 jarige leeftijd het acellulaire vaccin hebben 
ontvangen. Het type vaccin dat wordt gebruikt in de primaire 
serie lijkt dus de verdraagbaarheid van de boostervaccinatie op 
4-jarige leeftijd te beïnvloeden, hetgeen wordt bevestigd door 
internationaal onderzoek. (9, 10)

Geheugen immuniteit na 
boostervaccinatie

Achtergrond

Tevens hebben we de invloed van helecelkinkhoestvaccinaties 
op het geheugen van het afweersysteem bij kinderen vergeleken 
met die van acellulaire kinkhoestvaccinaties. (11, 12) In deze studie 
zijn in het bloed van helecel- en acellulair gevaccineerde kinderen 
op verschillende leeftijden, niet alleen de kinkhoestspecifieke 
antistofniveaus maar ook de geheugen (memory) B- en T-cellen 
bepaald. (13, 14) Naast antistoffen spelen memory B-cellen en 
T-helper-cellen (Th-cellen) een belangrijke rol in de afweer tegen 
kinkhoest en deze B- en Th-cellen beïnvloeden elkaar. Er zijn 
verschillende typen Th-cellen, waaronder Th1, Th2 en Th17. Elk 
type heeft een specifieke rol binnen het immuunsysteem en voor 
een optimale werking van het afweersysteem is het belangrijk 
dat deze Th-cel-typen in balans zijn. (15) De verschillende Th-
celresponsen beïnvloeden weer de aanmaak van IgG-antilichamen 
door de plasma B-cellen. De IgG-antilichamen zijn onder te 
verdelen in 4 subklassen, IgG1, IgG2, IgG3 en IgG4. (16) Na de 
introductie van het acellulaire vaccin in het eerste levensjaar 
zijn de IgG-antilichaamconcentraties (met name IgG1) sterk 
toegenomen in het bloed van acellulaire gevaccineerde kinderen 
in vergelijking met wholecellgevaccineerde kinderen. Met deze 
toename is echter ook de IgG4-respons verhoogd. (17) Een 
opkomende IgG4-respons duidt erop dat het immuunsysteem 
meer naar een Th2-respons neigt en deze wordt weer 
geassocieerd met mogelijke allergische reacties. (15) Allergische 

reacties kenmerken zich doordat er een specifiek antilichaamtype 
tegen een allergeen wordt aangemaakt, het zogenoemde IgE. 
Dit IgE is mede verantwoordelijk voor de typische roodheid en 
overgevoeligheidsreacties tijdens een allergische respons. 

Resultaten

Na de vijfde acellulaire vaccinatie op 4-jarige leeftijd zien we niet 
alleen IgG4-antilichamen opkomen, maar meten we ook iets 
meer IgE gericht tegen pertussistoxine. (17) Pertussistoxine is de 
belangrijkste virulentiefactor van de kinkhoestbacterie en is ook 
altijd onderdeel van de verschillende kinkhoestvaccins. (Tabel 
1) Bij kinderen die in het eerste levensjaar met het acellulaire 
vaccin gevaccineerd zijn geweest zien we vlak na vaccinatie op 
4-jarige leeftijd een lichte correlatie ontstaan tussen de IgG4- 
en IgE-niveaus gericht tegen pertussistoxine. (Figuur 3) Dit is 
een aanwijzing dat het immuunsysteem geneigd is wat meer in 
de richting van Th2 te reageren. In dezelfde studie hebben we 
aangetoond dat kinderen die als zuigeling het acellulaire vaccin 
hadden gekregen, in het algemeen veel hogere Th-celresponsen 
hadden op de leeftijd van 4 jaar (figuur 4) vergeleken met kinderen 
die het helecelvaccin hadden gekregen, zowel voorafgaande aan 
de booster als daarna. 

Conclusie

Drie jaar na de vierde acellulaire kinkhoestvaccinatie zijn de  
Th-celresponsen tegen de kinkhoesteiwitten nog erg hoog. Deze 
Th-celresponsen op de leeftijd van 4 jaar stegen niet verder na de 
vijfde acellulaire boostervaccinatie.

Kleuterprikonderzoek
De resultaten uit de bovenstaande studies laten zien dat het 
immuunsysteem sterker reageert op een viertal acellulaire 
vaccinaties in het eerste levensjaar dan op een serie vaccinaties 
met het helecelvaccin. Het feit dat het immuunsysteem nog 
steeds na 3 jaar sterk reageert met verhoogde Th-celresponsen, 
zou kunnen verklaren dat de vijfde acellulaire boostervaccinatie 
op 4-jarige leeftijd leidt tot een stijging van het aantal lokale 
reacties zoals roodheid en zwelling van de injectieplaats bij 

Tabel 2. Voorkomen en odds ratios (95% CI) van lokale en systemische verschijnselen binnen 1 week na de booster DaKTP-vaccinatie op 4-jarige leeftijd 

wK groep a 

(n = 815)

aK groep a 

(n = 824)
% (95% CI) % (95% CI) OR (95% CI) b,c

≥ 1 lokale reactie 36.1 (32.9-39.5) 58.5 (55.2-61.9) 2.7 (2.2-3.3)

≥ 1 systemische verschijnselen 11.0 (9.1-13.4) 20.6 (18.0-23.6) 2.2 (1.6-3.0)

Geen verschijnselen
Alleen lokale reacties
Alleen systemische verschijnselen
Zowel lokale als systemische reacties

59.5 (56.2-63.0)
29.4 (26.4-32.7)
4.4 (3.2-6.1)
6.6 (5.1-8.6)

35.9 (32.8-39.3)
43.4 (40.2-46.9)
5.6 (4.2-7.4)
15.0 (12.8-17.7)

Ref
2.4 (2.0-3.0)
2.1 (1.3-3.3)
3.8 (2.6-5.3)

a  wK-groep = kinderen die in de primaire serie zijn gevaccineerd met DwKTP-Hib;  
 aK-groep = kinderen die in de primaire serie zijn gevaccineerd met DaKTP-Hib
b wK-groep = referentie groep
c In de analyses zijn er geen confounders of effectmodificatoren geïdentificeerd
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kinderen die in de primaire serie het acellulaire kinkhoestvaccin 
hebben gehad. (18-20) Om hier meer inzicht te krijgen willen we 
in het Kleuterprikonderzoek de immuunrespons van kinderen 
met een heftige lokale reactie na de boostervaccinatie op 4-jarige 
leeftijd, vergelijken met die van kinderen die niet of nauwelijks 
een lokale reactie hebben gehad na deze vaccinatie. Door middel 
van een patiëntcontroleonderzoek willen we nagaan of er een 
directe correlatie bestaat tussen de Th-celimmuunrespons na de 
acellulaire kinkhoestboostervaccinatie op 4-jarige leeftijd en het 
optreden van heftige lokale reacties na deze vaccinatie. Hiertoe 
zal een groep kinderen, die binnen 48 uur na de boostervaccinatie 
een heftige lokale reactie heeft gehad en dit gemeld heeft bij 
Lareb, worden vergeleken met een groep kinderen die geen of 
slechts een milde lokale reactie heeft gehad. Bij beide groepen 
kinderen zal éénmaal bloed worden afgenomen (±10 dagen na de 
vaccinatie), waarin de IgG-subklassen en de verschillen Th-cel- 
responsen zullen worden bepaald. Verder zal er een vragenlijst 
naar verdere mogelijke bijwerkingen worden afgenomen. Op basis 
van de resultaten van deze pilotstudie kan worden bekeken of er 
een groter onderzoek moet worden opgezet, om aanbevelingen 
te formuleren om dit soort bijwerkingen te minimaliseren. De 

dataverzameling van de pilotstudie is in januari 2012 gestart en zal 
naar verwachting medio 2013 zijn afgerond. 
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 Figuur 3 Correlaties tussen de waarden voor de IgG4-antichamen (logarithmische x-as) en die van IgE (logarithmische y-as) specifiek voor het belangrijkste eiwit in het 
kinkhoestvaccin, pertussis toxine (PT) 1 maand na de kleuterprik op 4-jarige leeftijd in kinderen die in het eerste levensjaar waren gevaccineerd met het oude helecelvaccin (wK) 
of het nieuwe acellulaire vaccin (aK).

Figuur 4 Concentraties van de Th1, Th2, cytokineresponses, respectievelijk IFN-γ en IL-13, specifiek voor de eiwitten in het kinkhoestvaccin,  Pertussis toxine (PT), filamenteus 
hemagglutinine (FHA) en pertactine (prn) in kinderen die gevaccineerd waren met het oude wholecellvaccin (wK; grijs) of met of nieuwe acellulaire vaccin (aK; wit). De waarden 
zijn weergegeven specifiek voor PT, FHA and Prn op 4 jarige leeftijd vlak voor de kleuterprik (prebooster) en op 1 maand na (28 dagen) een kleuterprik met een lage dosis of een 
hoge dosis vaccin.

# =  Verschil tussen wK- and aK- 
gevaccineerde kinderen

* =  Verhoging na de boostervaccinatie 
ten opzichte van prebooster

‡ =  Verlaging na de booster ten opzichte 
van prebooster in aK-gevaccineerde 
kinderen
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