DE grote farma-vraag:
Hoe vinden we een nieuwe doelgroep?

De animo voor de jaarlijkse griepprik loopt hardhollend achteruit en de farmaceutische industrie
maakt zich grote zorgen over de (wereldwijde) inkomstenderving. Maar ze hebben er het volgende
op gevonden... een nieuwe doelgroep aangeboord bij onze zuiderburen in België: kinderen van 2 tot
18 jaar! De fabrikant heeft intussen voor hetzelfde vaccin (neusspray) ook een vergunning voor
Nederland klaarliggen, dus een kwestie van tijd...
Waarom een neusspray? De Vlaamse 'griepcommissaris', prof. dr. Marc Van Ranst, is alvast laaiend
enthousiast: 'veel minder pijnlijk voor kinderen dan een spuit, en veel makkelijker toe te dienen'
(natuurlijk ondersteund door de nodige promo-aandacht in de media)...
Wat zit hier achter? Wat is de samenstelling van dit vaccin? Wat zijn de bijwerkingen? Informatie
op een rijtje (online beschikbaar voor iedereen, maar nauwelijks bekend):
Augustus 2015 in het Belgische nieuws: 'Binnenkort kunnen kinderen tussen 2 en 18 jaar het
griepvaccin via hun neus krijgen, met een soort neusspray. Een prik is dan niet meer nodig. In de
VS en in Groot-Brittannië hebben ze dat zogenaamd neusvaccin al jaren, maar nu brengen de
farmaproducenten het ook in ons land uit. Het vaccin is alleen voor kinderen, nog niet (?) voor
volwassenen'.
http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/2431003/2015/08/21/Griepvaccin-vianeus-bij-kinderen.dhtml
December 2015 in het nieuws: 'Het griepseizoen staat voor de deur, en dat wil zeggen dat talloze
kinderen weer ziek in bed zullen liggen. De Wereldgezondheidsorganisatie raadt dan ook aan
kinderen preventief te vaccineren. En dat kan in ons land sinds kort ook via een neusspray'.
http://www.tvl.be/nieuws/nu-ook-griepvaccins-via-neus-bij-kinderen-22097
Marktpotentieel alleen al in België: ruim 2 miljoen kinderen tot 18 jaar... Prijs vaccin? Bepaald
geen peanuts: 35,64 euro (vlgs bijsluiter 2 doses binnen één maand vereist en niet terugbetaald).
Tetravalent vaccin op basis van levende, verzwakte influenzavirussen voor intranasale
toediening, vergund voor toediening bij kinderen en adolescenten van 2 tot en met 17 jaar.
Publieksprijs: 35,64 euro. http://www.vaxinfopro.be/spip.php?article1600&lang=nl&retour=1
Samenvatting informatie bijsluiter (Fluenz Tetra®):
- Besmettelijkheid: 'Er is met het levend vaccin een theoretisch risico van overdracht van het
vaccinvirus; daarom wordt aanbevolen om na vaccinatie gedurende 1 à 2 weken nauw contact met
personen met ernstige immunodepressie te vermijden'
- Het Assessment report EMA - Fluenz Tetra vermeldt dat er ook met dit vaccin rekening moet
worden gehouden met het risico op narcolepsie (slaapstoornis), zoals bij nader inzien ook het geval
bleek te zijn met het H1N1 vaccin (mex.icaanse griep).
- Gekweekt m.b.v. VERO-cellen (apennieren), geproduceerd via reverse genetics-technologie.
- Dit product bevat genetisch gemodificeerde organismen (GMO's)
- Fluorescent Focus Units (wat is hier in hemelsnaam de bedoeling van???)

- Inhoudsstoffen: Sucrose-Dibasisch kaliumfosfaat-Monobasisch kaliumfosfaat-Gelatine (varkens,
type A)-Arginine hydrochloride-Mononatriumglutamaat monohydraat (E-621)
- Voornaamste bijwerkingen volgens de bijsluiter:
* verminderde eetlust: zeer vaak
* hoofdpijn: zeer vaak
* neusverstopping/rinitis: zeer vaak
* malaise: zeer vaak
- Fluenz Tetra mag niet worden gebruikt bij baby’s en peuters jonger dan 24 maanden vanwege
veiligheidsbezwaren in verband met een verhoogd aantal ziekenhuisopnamen en een piepende
ademhaling bij deze populatie (maar dus geen probleem vanaf 24,5 maanden?).
- Gedurende 4 weken na vaccinatie dienen geen salicylaten (aspirine) bij kinderen en adolescenten
te worden gebruikt, omdat na het gebruik van salicylaten tijdens een wildtype influenza-infectie het
syndroom van Reye is gemeld ('hoewel dit syndroom zelden voorkomt, kan het ernstige gevolgen
hebben en zelfs tot de dood leiden') .
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/002617/hu
man_med_001713.jsp&mid=WC0b01ac058001d124
Bij monde het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap): 'Eén op de tien mensen krijgt
griep en negen van de tien zijn dus voor niks gevaccineerd'.
http://www.plusonline.nl/griep-en-verkoudheid/minder-mensen-halen-griepprik
Vergunning voor Nederland Fluenz Tetra® : Dit geneesmiddel staat onder EXTRA
TOEZICHT. Het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen) vraagt u extra alert te zijn
op bijwerkingen.
http://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/ords/f?p=111:3:0:SEARCH:NO::P0_DOMAIN%2C
P0_LANG%2CP3_RVG1:H%2CNL%2C112913
Bijwerking narcolepsie: Assessment report EMA - Fluenz Tetra: ook met dit (levende) vaccin,
bestaat er een potentieel RISICO op narcolepsie: 'Narcolepsy is classified as an important
potential risk for FluMist, and it is currently included as a potential risk in the Fluenz Tetra risk
management plan.' http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR__Public_assessment_report/human/002617/WC500158413.pdf
Fluenz Tetra® opgenomen in de lijst beschikbare griepvaccins van het RIVM:
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/V/Vaccinaties/Griep_voor_personen_jonger_dan_60_jaar
En last but not least hebben wetenschappers aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam in
2011 ontdekt dat het T-celgehalte (witte bloedlichaampjes) veel hoger is bij kinderen die de
jaarlijkse griepprik NIET hebben gekregen. Zij vrezen dat deze standaardinenting met het
griepvaccin een generatie van kinderen creëert die alleen maar vatbaarder is voor steeds
virulentere griepuitbraken en -pandemieën.
bron: J Virol, 2011; 85: 11995-12000 http://jvi.asm.org/content/85/22/11995
Zouden ouders door de verantwoordelijke (!) arts op de hoogte worden gebracht van deze, voor hen
toch zo belangrijke, informatie en waarschuwingen? Ben bang van niet...
Definitie voorzorgsprincipe: 'Als het niet zeker is dat iets 100% veilig is voor de
volksgezondheid, zou het voorzorgsprincipe van toepassing moeten zijn.'
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Meer informatie over vaccineren: http://www.vaccinvrij.nl/
Voor actueel nieuws, discussies, vragen, documenten (besloten fb-groep):
https://www.facebook.com/groups/vaccinvrij/

