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§ Target: HA en NA

§ Productie in eieren

§ geïnactiveerd, split, 
subunit, levend verzwakt

§ Risicogroepen, zwak immuunsysteem

§ Effectiviteit:
70-90% jong volwassenen
30-70% ouderen, risicogroepen
Probleem: antigene variatie

Griepprik
- Al >70 jaar -



Humane influenza (A&B) 
- Antigene shift en antigene drift-

Shift: pandemie, nieuw virus subtype
Drift: epidemie, variatie binnen subtype

Sterftecijfers: Pandemie: 0,2 – 50 miljoen, epidemie tot 650.000 doden per jaar



Influenza vaccine effectiveness
- Cochrane reviews -



Influenza vaccin effectiviteit
- Problemen met Cochrane reviews? -

Beyer et al., Vaccine 2013
Correctie t.o.v. Cochrane:
• Lab-bevestigde influenza
• Exposure rates
• Antigene match



Gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd 
- Nederland 1991-1992 -



Vaccin effectiviteit studies
- “Test-negative design” -

Sullivan et al., Expert Rev Vaccines 2014





Humane influenza B 
- Antigene mismatch -

Epidemisch-virus Vaccin virus



Influenza B virus co-circulatie
- B/Victoria & B/Yamagata lijnen -



§ Quadrivalent vaccin (B/Vic & B/Yam)

§ Hogere dosering

§ Adjuvantia (Squalene, MF59, AS03)

§ Toediening (intradermaal) (trial: patches) 

§ Alternatieve productie (celkweek, rec HA)

Griepprik
- Varriaties op het thema -



Recombinant eiwit vaccin
- Flublok (nog niet in NL) -



§ Quadrivalent vaccin (B/Vic & B/Yam)

§ Hogere dosering

§ Adjuvantia (MF59, AS03)

§ Toediening (intradermaal) (trial: patches) 

§ Alternatieve productiemethoden

§ Betere matching, voorspelling

§ Aandacht voor NA component

Griepprik
- Varriaties op het thema -



Universeel griepvaccin
- Top prioriteit -

Immunity. 2017 Oct 17;47(4):599-603
N Engl J Med. 2017 Nov 29.



Universeel griepvaccin
- T en B cel targets -

Targets voor kruisreagerende
antistoffen

• HA
• NA 
• M2 
• Stam regio van HA

Targets voor kruisreagerende
T cell responsen

• Structurele eiwitten
• NP
• M1

• Niet-structurele eiwitten
• polymerase PA, PB1, PB2

Achilles hiel?



Levend verzwakt virus en virale vector
- Eigenschappen-

§ Geen injectie nodig
§ Veilig (verzwakt; stabiel; niet overdraagbaar)

§ Inductie lokaal IgA
§ Inductie CTL (replicerend virus)
§ Brede bescherming (geconserveerde epitopen)

§ Langdurige immuunrespons

Levend verzwakte vaccins:
USA sinds 2007: FluMist® (2-59 jaar)
Europa 2012: FLUENZ®
Rusland sinds 1954: TS/CAIV 



Influenza virus vaccins
- Conclusie, discussie -

- Griepprik werkt goed in gezonde volwassen (70-90% tegen influenza)

- Griepprik werkt redelijk in risicogroepen (30-70% tegen influenza)

- Betere griepprik is een absolute noodzaak

- Laaghangend fruit: betere surveillance HA & NA; consistente match

- Quadrivalent vaccin is een veilige keuze

- Andere doseringen, adjuvantia, productiesystemen?

- Ander type vaccin (levend, recombinant)

- In de tussentijd: griepprik blijven aanbevelen aan zorgpersoneel en patiënten


