
'Griepvaccinatie vraa$ brede strategie' I
ln een wo0nzorgcentrum in Vilvoorde vond recenteen uitbraakvan gÍiep plaats,

meldt de betrokken CRA Luc de lllunck aan /rÍserlfial,t De voorbije vierweken

kregen 48 mensen af te rekenen mettypische griepverschijnselen. De bewoners

die ziek werden, waren n0chtans allen ingeênt met hetgriepvaccin "lvlaar dat

alleen is niet voldoende", aldus profess0r Marc Van Ranst.

et begon vierweken gel€den

vertelt dokter Luc de Munck,

de CRA van het woonzoÍg_

Griepuitbraak in l,ilvoords WZC

centrum IWZC) in VilvooÍde. Op €nkele

dagen werden 14 bewoners acuut ziek

met typische lekens van een viÍaleinfec-

tie,te^vijlzeallen ingeënt waÍen met het

griepvaccjn "

Het daaÍopvolgende weekend werden nog

meer bewonerc ziek en besloot DL de

Munck. in samenspÍaakmet Prof Dr. Marc

destalen iníluenzáA íH3N2) b€vatten, een

stam dlewélveruat zat in het gebruikte vac'

cin. "Nietonlogisch . volgensVan Rênst

vÍoloog in llz Leuven "Het griepvaccin

weÍkt n u eenmaal n iet peÍfect. En boven-

dien neemtde eÍlectiviteit afbij mensen

Ínet een ouderwordend immuunsyste€m "

Viel deze uitbraak dan niet te voolko-

men? Misschien wel met een bÍedere

strategie",denktdoktelVan Ranst "Voor

eerst moeten alle bewonels ingeënt ziin,

wat het geval was in vil'
voorde. Maar daarnaast
moeten ook zoveel mogelijk

personeelsleden gevacci-

neerd worden, want het
giepvlrus komtvia hen bin-

nen. ln he€l vat beiaaÍ-
dentehuizen isdevaccina-

Van Ranst (lJZ Le!ven),
om nasopharyngeale cul-
turcn van die inwonesaan
te vragen. Het veÍmoeden

bestond immers dat BA/ic-

toÍia, een stam van het inÍlu-

enza B'virus diedit jaar niet

is opgenomen in hetvaccin,

veÍantwoordeli jk was voor

'Heel wat WZC'S stellen zich

eE'liberaal' op als het gaat

over het toelaten van

(ac htel kleinki nderen met

een snotneus'

de infectie.ln aÍwachtingvan de resulta_

ten besloot het wzc de cafetaia dicht te

houden, alle bewoneG op hun kamel te

laten eten, het peFoneel mondmaskers en

handschoenen te laten dla€en... Maar

ondanks die maatregelen liep hetaantal

zieken met typjsche griepvelschiinselen op

tot 48 (onderwie ookenkele leden van het

personeel); zes bevonels moesten zelfs

gehospitaliseerd woden.

InÍluenza A
lJit de culturen die het ministeÍe van

Volksgezondh€id veÍichtte, bleek even_

weldat het ni€t om victoria eing maal dat

tiegraad echter veel te laagr

uit studjes die we een paaÍ iaar geleden

uitvoerden, weten we datamper een kwaÍt

van de gezondheidswerkers in wzc's zich

laten vaccineren

Hoe zat dat in VilvooÍde? AnÍ veÍ-
haeÍên, diÍecteuÍ van het centrum in

kwestie, Slechts 2ó%van ons peÍsoneel

is gevaccineerd. van de velplegenden

maar l4%. MaaI voor volgend iaalzullen
we daar z€kel exlla inspanningen leveren

onverantwoord?
N jetalleen peEoneelsleden. ookbezoe_

kers kunnen besnetteliike ziektes bin'
nenbÍengen. "Men zou dan ooksÍenger

'Vaccin met vier stammen oP komst'

GÍiepvaccins b4valten dne stammen, tlaEe influ-

enza À-stammen filNl en ll3N2) €n een van

t{ee iníhenza B-stammen (VictoÍia of Yamagata,

dit jaar Yamagatd. l\4omenteel llvoÍfi wel gêweÍkt

aan een vaccin m€tvieÍslammen, waaiÍ én d€

victÍia- en de Yamagataslam zijn opgenofiDn. M.
Dr. Maíc \/an Ranstvreestevenllveldatde indus-

hie een m€erkosl zal willen aanÍ€kenen vooÍ die

extÍa stam. "Toch dêni ik nid dat de oveÍheid een

hogere kostpÍijszomaarzal acceÉeÍen. Wanneer

erslechh ééÍ iníluenaviÍus ciÍculeert, dan zul_

len llye mêt 0leu ier dezellde pÍiis betalen voor een

monovalenl vaccin als vooÍ het huidig€ tÍivalente

vaccin. Het zou houllvens wÍwarend zijn om tege-

líkedijd liilalente eÍ quadrilalenle vaccins op de

rnaÍ|ft te hebkn. En bt slot heelt de bevolking ge€n

bodsclup aan tYat eÍ in haar vaccin zit, maar uiagt

ze enkel bescheÍming tegen d€ gÍiep."

Dat gíiepvaccinatie geen 100% bescheÍming

biêdl, is volgens Dr. Van Ransl geen rcden om

eÍtegen te zijfl. 'Griepvaccins ziin inderdaad niet

de R0lls-Roycês van de vaccinologie en ze

weÍken mindeÍ goed naaÍrnate de leeítijd stijgt.

l\laar een hoge vaccinatiegíaad bij Íisicog0epon

(en hun zoBveÍleneÍs) voorkomt dat inÍluenza

zich gemakl@hjk kaí leÍspÍEiden onder de Íesi van

de bewoneÍs."

T'R.

^ PÍoí. DÍ. MamVan Ranst, "ln een pak!vZC\ is

de vaccinrtiegraad van het veÍzo€end peÍso-

neelveeLtelaag."

moeten toezien op het bezoekvan zieke

kleinkinderen. lk stel vast dat wZC s €Ig
'liberaal'ziin als het aankomt op hettoe_

laten van (achteÍ)kleinkinderen met een

snotneus Dat is enezijds erg begriipeliik

maar het houdt ook bepaalde risico s in

/én een kant is het zelfs wat onverantwood:

als maatschappij investeren we een boel

middelen invaccinatiecampagnes, maar

we laten de achterdeur \xel wagenwiid

openstaan."

Had de Leuvense professor viÍologie

in dit geval antivÍale middelen aange-

wend? ln norma le omstandjcheden ben

ik er zeker geen vooÍstander van Maar

bij een uitbreeksituatie in een instelling

alseen wZC,laten ze weltoe om e€ kort

op de bal te spelen en zo de moftaliteit

te beperken en hospitalisaties zoveel als

mogelijk te veÍmiiden
Tils RuysschaeÍl

CRÀ 0r. Luc de Mrnck rril gÍaag w.ton oÍ

hrt pÍobleern zich ook in andoro WZC'S

ho6lt voorgedaan. ls dal het goral? lleen
daÍ coílacl op nel hem via

ludêmunck@nyoíice.rnobistar.be.


