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Drievoudig doel van vaccinatie tijdens de ZS 
 
 
1. Bescherming van de zwangere vrouw (griep) 
2. Bescherming van de foetus (griep, CMV) 
3. Bescherming van de zuigeling (tetanus, kinkhoest, griep, RSV, 

GBS..) 
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1. Maternale titer 
• Tijd sinds contact met 

het vaccin/pathogeen 
• Vaccinatie vs ziekte 
• Dilutie van het 

bloedvolume tijdens de 
zws 

• Pariteit 
 

2. Placenta: FcRn Receptor 
• Zwangerschapsduur (>32 

weken) 
• Aandoeningen van de 

placenta 

Faucette A N et al. Hum. Reprod. Update 

3. Zwangerschapsduur 
• Zwangerschapsduur (>32 

weken) 
• Aandoeningen van de 

placenta 

Malek 1996 
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1. Kinkhoest 
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Sabbe M. Grammens T, Braeye T, Bleyenheuft C, Quoilin S et 
al. Infectieziekten bij kinderen, die voorkomen kunnen worden door 
vaccinatie. Jaarrapport 2014, in press. Wetenschappelijk Instituut 
Volksgezondheid, Brussel. 2015. D/2015/2505/05. 
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1. Epidemiologie: België 



• Acellulair kinkhoest vaccin 
Antigenisch actieve producten 

• pertussis toxine 
• filamenteus haemagglutinine 
• adenylaat cyclase 
• pertactine 
• tracheaal cytotoxine 
• fimbriae 

• Belgische markt volwassenen: Boostrix en Boostrix-IPV 
• Geen correlate of protection 
• Immuniteit  

• na infectie: 4-20 jaar 
• na vaccinatie: 4-12 jaar 

 

2. Het vaccin 

gebruikt in vaccins  
in verschillende combinaties 

Wendelboe et al.  PIDJ 2005; Hallander et al.  APMIS 2009 

 



Hoge Gezondheidsraad, augustus 2013 

• Bij elke zwangerschap wordt kinkhoestvaccinatie tussen week 24 en week 32 van 
de zwangerschap aanbevolen, ongeacht of de vrouw voordien een 
herhalingsinenting kreeg. 

• Indien de vaccinatie niet tijdens de zwangerschap wordt gegeven, wordt ze zo 
snel mogelijk postpartum toegediend als onderdeel van de cocoonstrategie. 

• In geval de zwangere vrouw tijdens de zwangerschap werd ingeënt of men deze 
inenting onmiddellijk na de bevalling plant, blijft ‘cocoonvaccinatie’ voor partner 
en andere adolescenten en volwassenen die met de zuigeling in contact komen 
zeker aanbevolen. Deze ‘cocoonvaccinatie’ wordt best uitgevoerd een paar weken 
voor de bevalling. 

• Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar over co-administratie van een 
kinkhoest vaccin en een griepvaccin bij zwangere vrouwen.  

http://www.zorg-en-
gezondheid.be/uploadedFiles/NLsite_v2/Ziekten/Vaccinaties/Informatie_voor_vaccinatoren/vaccinatie_fiche_volw_kinkhoest_20130830.pdf 
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Veiligheid kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap 
Korte termijnrisico AE, >28 dagen FU na vaccinatie 

Donegan et al.  BMJ 2014 



Donegan et al. BMJ 2014 

Lange termijnopvolging 

Veiligheid kinkhoestvaccinatie tijdens de zwangerschap 



Bron: http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/april/3_SAGE_April_Pertussis_Miller_Strategies.pdf?ua=1 

 

Effectiviteit van de strategie 

http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/april/3_SAGE_April_Pertussis_Miller_Strategies.pdf?ua=1
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/april/3_SAGE_April_Pertussis_Miller_Strategies.pdf?ua=1
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/april/3_SAGE_April_Pertussis_Miller_Strategies.pdf?ua=1


Effectiviteit van de strategie voor  
hospitalisatie bij jonge kinderen 

Amarthalingam el at. Lancet 2014 



Interferentie door maternale antistoffen  
(US studie) 

Muñoz et al. JAMA 2014 

 



Pre- iMap: at 2 months before primary 
immunisation 
Post-iMap: at 5 months (one month 
after primary immunisation) 
Post P13-UK: at 5 months for historical 
cohort of infants whose mothers did not 
receive pertussis vaccine in pregnancy 
IMAP cohort: N= 141 infants 
Historical control: N= 203 infants 

Ladhani et al CID 2015 

Conclusion: high pre-
immunization antibody 
concentrations, but blunting of 
subsequent responses to 
pertussis toxin 

Study UK: prospective, historically controlled study 



Ladhani et al CID 2015 

Effect on other components of infant vaccination schedule 
- CRM conjugated vaccines: less good responses 
- MCC-TT and Hib-TT enhanced response 

 



Design 
• VACCINE GROUP: Boostrix®  
• CONTROL GROUP: no pertussis containing vaccine for at least 10 years 
• Children vaccinated  with Infanrix hexa according to the standard Belgian 

vaccination schedule 
 

Laboratory tests (also the Vietnam study) 
• ELISA: IgG against  

- pertussis toxin (PT) (Virion Serion),  
- filamentous Haemmaglutinin (FHA), pertactin (PRN), Tetanus Toxoid 
(TT) and Diphtheria Toxoid (DT) (Euroimmune) 

• Anti-PT antibodies validated in a subsample at Dalhousie University 
 

 

RCT Belgium: prospective randomised controlled study 

Maertens & Leuridan et al, Vaccine 2016  



Vaccine group (Boostrix): N= 
57 women, 55 infants 
 
Control group (no vaccine): 
N=42 women, 26 infants 
 
Infants received Infanrix hexa 

significant 

8-12-16 weeks  
vaccine 

Maertens & Leuridan et al, 
Vaccine 2016  



Maertens & Leuridan et al,  
Vaccine 2016 

Vaccine group (Boostrix): N= 
57 women, 55 infants 
 
Control group (no vaccine): 
N=42 women, 26 infants 
 
Infants received Infanrix hexa 

significant 

8-12-16 weeks  
vaccine 



Uitdagingen in het kinkhoest onderzoek 

• Interferentie na 4e dosis aP zuigelingen vaccin: revision 
Vaccine 

• Onderzoek naar gunstig effect van de strategie voor 
prematuren (MAMA studie gestart UZA-UA (FWO project)) 

• Vaccinatie van zuigelingen met wP-aP in combinatie met 
maternale vaccinatie  
(studie gestart in Thailand (Thrasher fund)) 

• Timing van herhalingsdosis: is het nodig bij elke 
zwangerschap een booster te geven? 

• Nood aan andere vaccins (die vaccinatie tijdens de 
zwangerschap overbodig zouden maken?) 

• Kan de aanbeveling gemaakt worden voor 
ontwikkelingslanden? 
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2. Griep 



1. Aanbeveling 
  

Groep 1: personen met risico voor complicaties, d.w.z.: 
1. zwangere vrouwen die in het tweede of derde trimester van hun zwangerschap zijn op 
het ogenblik van het griepseizoen. Zij worden gevaccineerd vanaf het tweede trimester van de 
zwangerschap 
2. alle patiënten vanaf de leeftijd van 6 maanden die lijden aan een onderliggende 
chronische aandoening, ook indien gestabiliseerd, van de longen (inclusief ernstig astma), 
het hart (uitgezonderd hypertensie), de lever, de nieren, aan metabole aandoeningen (inclusief 
diabetes), aan neuromusculaire aandoeningen of aan immuniteitsstoornissen (natuurlijk of 
geïnduceerd) 
3. alle personen vanaf 65 jaar 
4. alle personen die in een instelling opgenomen zijn 
5. kinderen tussen 6 maanden en 18 jaar die een langdurige aspirinetherapie ondergaan. 
 
Groep 2: alle personen werkzaam in de gezondheidssector  
 
Groep 3: personen die onder hetzelfde dak wonen als  
1.de risicopersonen van groep 1 
2.kinderen jonger dan 6 maanden. 
 



Reden van vaccinatie:  
- Verhoogde vatbaarheid voor influenza (immunologisch  

Th1-Th2 shift EN fysionomisch: verhoogd diafragma,  
verhoogde ademhalingsfrekwentie en oppervlakkigere 
ademhaling)  

- Duidelijk beschreven bij pandemische griep: verhoogde kans op 
opname IZ, beademing op IZ en mortaliteit (tot 26% van 
opnames op IZ) (Siston JAMA 2010; Knight BJOG 2011)  

- Postpartum vrouwen: nog verhoogd risico op ernstige ziekte 
(Mertz BMJ 2013) 

- Congenitale afwijkingen en IUGR, prematuriteit, abortions,   
stillbirths, spina bifida, split lip, limb reduction  

 
Timing:  
- in VS alle trimesters,  

in BE enkel 2e en 3e trimester, niet in NL 
- H1N1 studie CH: N=188, minstens 14 dagen  

voor partus 
(Blanchard Rohner PIDJ 2013) 
(Dubar PLoS One. 2010 ) 



Veiligheid: 
- Jaarlijks verschillende samenstelling (mono-tri-quadri…) en 

verschillende vaccin vormen beschikbaar: allemaal beschouwd 
als veilig in de zs (behalve levend afgezwakte vaccins)  

- Adjuvanted pandemic A/H1N1 2009 influenza vaccin: 
Denemarken: N=54.585 zwangerschappen, geen toegenomen 
risico op foetale sterfte, spontane abortus, doodgeboorte 
(Pasternak BMJ 2012) 

- Seizoensvaccinatie: meta analyse: geen verhoogd risico op 
foetale sterfte, spontane abortus , congenitale malformatie: 
eerste trimester data zijn ondervertegenwoordigd (McMillan Vaccine 2015) 

 
 



Werkzaamheid  
Zwangere: 

- Bangladesh: 36% daling respiratoire infecties (Zaman New Engl J Med 2008) 

- Z Afrika: 50% werkzaamheid tegen influenza ,  
minder bij hiv + (Mahdi NEJM 2014) 

- US: 50% reductie van acuut respiratoire infecties bij 
gevaccineerde zwangere vrouwen tov niet gevaccineerde 
zwangere vrouwen (Thompson CID 2013) 

Foetus: positief effect op geboortegewicht en prematuriteit, met 
meer voordeel voor vrouwen met hoger risico profiel (zwarte ras 
en lagere SE situatie) (Omer Saad Plos Medicine 2011) (Adedinsewo Vaccine 2013) 



Neonaat:  
positief effect: bescherming  tegen ziekte (Zaman N Engl J Med. 2008) (Eick Arch Ped 
Adolesc Med 2011) (benowitz CID 2010) (Galvao, ISRN Prev Med 2013) 

 
 



- Geen enkel vaccin heeft ooit bewezen teratogene of 
embryotoxische effecten gehad 

- In theorie: geen levend afgezwakte vaccins toedienen 
- In de praktijk: geen AAP indicatie na accidentele van 

levend afgezwakte vaccins (registratie!) 
- Vaccineren met kinkhoest vaccin tijdens de 

zwangerschap biedt bescherming van de zuigelingen tot 
aan de primo vaccinatie: het vatbaarheidsvenster wordt 
gesloten 

- Vaccineren met griepvaccinatie verhoogt bescherming 
tegen ILI bij zwangeren en heeft positief effect op de 
zuigelingen 
 
 

Take home messages 



Maertens et al, BJOG, in revision 



Met dank aan 
• FWO Vlaanderen (postdoctoraal mandaat 12D6114N) 
• Vlir-UOS (ZEIN2012Z131)  
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• Alle medewerkers op het CEV  
• Alle deelnemende vrouwen en hun kinderen 
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