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VAN MARATHON 
NAAR SPRINT
Slechts een enkeling zag het aankomen. De COVID-19 pandemie overrompelde de wereld in  
hoog tempo. Op 27 februari 2020 testte de eerste Nederlander positief op dit virus. Toen was de 
geneesmiddelensector al bezig met 67 studies naar medicijnen en vaccins. Nu, bijna een jaar later, 
zijn er ruim 800 geneesmiddelen en vaccins in ontwikkeling, waarvan inmiddels drie vaccins en 
twee medicijnen een voorlopige vergunning kregen van de EMA. 

Wat normaliter een marathon van minstens tien jaar is, was nu een sprint van nog geen jaar. Hoe is 
dit gelukt? En wat kunnen we van dit veelbewogen jaar leren voor de toekomst? De antwoorden 
op deze en andere vragen vindt u in deze uitgave Een jaar COVID-19, vaccins en medicijnen. 

‘Voorlopig ben ik nog net zo voorzichtig, maar ik maak me veel minder zorgen nu ik gevaccineerd 
ben’, zegt een verpleegkundige in deze publicatie. Dat is precies waarop alle inspanningen van 
geneesmiddelenbedrijven het afgelopen jaar waren gericht. We willen ons normale leven terug. 
Stap voor stap, wereldwijd. 

Deze publicatie geeft een impressie van het belang van de geneesmiddelensector voor onze 
samenleving, juist in tijden van crisis. Maar dat is niet het hele verhaal. De crux is: niemand kan  
dit alleen. ‘Wetenschap en farma hebben elkaar keihard nodig’, zegt hoogleraar microbiologie  
Marc Bonten. Hij slaat de spijker op z’n kop. Een pandemie met deze omvang en impact schreeuwt 
om intensieve samenwerking tussen overheden, bedrijven, ziekenhuizen en anderen. Gelukkig zagen 
we die samenwerking al in ruime mate. Interessant is ook dat Nederland een actieve inbreng heeft 
bij de bestrijding van dit virus, zoals het kaartje op pagina 11 duidelijk maakt.

Een bekende voetballer zei ooit dat elk nadeel ook een voordeel  
heeft. Als er iets is wat we van deze pandemie hebben geleerd, 
is het wel dat we ons beter moeten voorbereiden op nieuwe 
virussen en bacteriën. Onlangs publiceerden we daarom het 
Actieplan infectieziekten. Een gewaarschuwde wereld telt  
voor twee.

GERARD SCHOUW, DIRECTEUR
VERENIGING INNOVATIEVE GENEESMIDDELEN

VOORWOORD

1 DECEMBER
Eerste patiënt ontwikkelt symptomen van COVID-19

31 DECEMBER    
De WHO wordt geattendeerd op een uitbraak van een mysterieuze longziekte  
in Wuhan (China)

11 JANUARI
China publiceert genetisch profiel van COVID-19

27 FEBRUARI
- eerste Nederlander positief getest
- al 67 vaccin- en medicijnstudies opgestart

11 MAART    
WHO bestempelt COVID-19 als pandemie

25 JUNI
EMA keurt medicijn remdesivir voorwaardelijk goed voor Europa

18 SEPTEMBER
EMA keurt ontstekingsremmer dexamethason voorwaardelijk goed voor Europa

2 DECEMBER
Vaccin van Pfizer en BioNTech krijgt registratie voor noodgebruik in Verenigd Koninkrijk

21 DECEMBER
EMA keurt Pfizer-vaccin voorwaardelijk goed voor Europa

6 JANUARI
- Sanna Elkadiri krijgt eerste vaccinatie in Nederland
- EMA keurt vaccin van Moderna voorwaardelijk goed voor Europa

29 JANUARI 
EMA keurt vaccin van AstraZeneca en Oxford University voorwaardelijk goed voor Europa

16 FEBRUARI
Janssen vraagt EMA om goedkeuring vaccin

EIND FEBRUARI
- 1 miljoen vaccinaties toegediend (Nederland)
- 200 miljoen vaccinaties toegediend (wereldwijd)

MIJLPALEN VAN 
EEN SPRINT

2019

2020

2021
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VERWONDERING  
NA EEN JAAR 
COVID-19

TON DE BOER (CBG)

Het CBG had altijd al veel contacten met 
geneesmiddelenbedrijven en met andere autoriteiten 
die medicijnen en vaccins beoordelen, zoals de 
Europese autoriteiten onder de vleugels van het 
Europees Medicijn Agentschap (EMA). 
De Boer: ‘Maar het afgelopen jaar zijn die contacten 
veel intensiever geworden. Gewoon omdat het moest, 
want deze pandemie eiste heel veel aandacht op. Mijn 
collega’s van de ICMRA, de International Coalition of 
Medicines Regulatory Authorities, sprak ik vroeger een 
paar keer per jaar. Nu vergaderen we elke veertien 
dagen online. Er zijn ook nieuwe dingen ontstaan, 
zoals bijvoorbeeld een speciale taskforce van de EMA 
met vaccinexperts.’

Wat leverden die intensievere contacten  
op, voor voor al die mensen die wachten op  
een vaccin? 
‘We hadden veel sneller een paar voorwaardelijk 
goedgekeurde vaccins. Ontwikkeling, testen en 
goedkeuring beslaat normaal al snel een jaar of tien, 
nu lukte dat binnen een jaar. Processen zijn veel 
efficiënter ingericht, zodat we veel tijdwinst boekten. 
De rolling review is daarvan natuurlijk een duidelijk 
voorbeeld. Voorheen wachtten we als beoordelende 
autoriteit tot alle resultaten van klinisch onderzoek naar 
een vaccin of medicijn binnen waren. Nu bekeken we 
ook tussentijds al data, waarna we soms ook gericht 
om aanvullende data vroegen. Daardoor konden we 
geneesmiddelenbedrijven op tijd bijsturen, en lukte 
het de EMA en het CBG om aan het eind sneller tot 
een conclusie te komen. Dat we al voor Kerst 2020, 
binnen een jaar na de uitbraak van de pandemie, 
voor Europa het eerste coronavaccin voorwaardelijk 
konden goedkeuren, is echt een unieke prestatie. Door 
die intensieve contacten spelen we nu in 2021 ook 
snel in op mutaties van het virus. Met dank aan al die 
wetenschappers, bedrijven en autoriteiten die hiervoor 
samenwerken.’ 

Zijn er nog meer factoren die zorgden voor 
versnelling?
‘Zeker. Het scheelt bijvoorbeeld ook dat 
geneesmiddelenbedrijven hun drie klinische fasen 
wat in elkaar hebben geschoven. Voorheen ging 
dat meestal volgtijdelijk, maar nu zag je dat fase 1 

‘Terugkijkend, overvalt me vooral 
een gevoel van verwondering’, 

zegt Ton de Boer, voorzitter van 
het College ter Beoordeling van 

Geneesmiddelen (CBG). ‘Binnen een 
jaar drie voor Europa goedgekeurde 

vaccins voor een nieuw virus, dat 
is echt een knappe prestatie van 

alle betrokkenen. We hebben veel 
geleerd, het afgelopen jaar.’

VACCINBEOORDELINGVACCINBEOORDELING

'Steeds meer  
samenwerking'
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en 2 elkaar regelmatig overlapten, en fase 2 en 3 
óók. Als je dat zorgvuldig doet, en de tussentijdse 
resultaten van die fases ook continu uitwisselt, kan dat 
in bepaalde situaties. Daarbij moet ik wel aantekenen 
dat het eenvoudiger is bij vaccinstudies dan bij 
medicijnonderzoek, omdat je bij vaccins met gezonde 
mensen werkt. Efficiënt was ook dat er meer remote 
studies kwamen met patiënten, door ze online op 
afstand te volgen. Dat scheelt de nodige reisjes van 
en naar het ziekenhuis. Hoewel trajecten dus slimmer 
zijn ingericht, is dit niet ten koste gegaan van onder 
andere de veiligheid van vaccins. Daar letten we als 
CBG en EMA heel scherp op.’ 

Is zo’n rolling review in de toekomst vaker 
mogelijk, bijvoorbeeld bij medicijnen tegen 
kanker?
‘Dat is een logische vraag. Daarbij is het wel goed om 
te beseffen dat deze methode een uiterste inspanning 
vraagt. Van de EMA en het CBG, maar ook van 
bedrijven. Het antwoord op deze vraag is dus niet zo 
simpel. Helder is wel dat dit een interessante route 
is, vooral voor patiënten natuurlijk. Wellicht passen 
we deze methode in de toekomst vaker toe in zeer 
urgente situaties, maar dit moet echt op het niveau 
van EMA goed overdacht worden. We zijn overigens al 
op diverse plekken bezig om processen te versnellen, 
zodat patiënten eerder toegang krijgen. Denk aan de 
parallelle procedures voor registratie en vergoeding, 
waarmee we nu in Nederland ervaring opdoen. En 
Europa werkt natuurlijk al jaren met PRIME, een snelle 
route voor PRIority MEdicines.’

Leverde het afgelopen jaar nog andere 
onverwachte ontwikkelingen op?
‘Ja. Het is natuurlijk bekend dat geneesmiddelen-
bedrijven elkaar beconcurreren, maar ik zie toch ook 
steeds meer samenwerking ontstaan, omdat er nu een 
immens maatschappelijk belang speelt. Farmaceuten 
die inspringen om elkaar te helpen bij vaccinproductie 
bijvoorbeeld, dat komt nu goed op gang. Bijzonder is 
ook dat het geneesmiddelenbedrijven, het ministerie 
van VWS, groothandels en apotheken is gelukt om 
samen te voorkomen dat er extra medicijntekorten 
kwamen. Dat dreigde vooral in het voorjaar van 2020, 
toen de productie in China en India haperde.’ 

Opvallend is ook dat de zichtbaarheid van het 
CBG nu veel groter is.
‘Ja, hoewel dat natuurlijk geen doel op zich is. Wij zijn 
er om de veiligheid en werkzaamheid van vaccins en 
medicijnen te beoordelen en te bewaken. Voorheen 
communiceerden we daarover niet zo grootschalig met 
het algemene publiek. De laatste jaren traden we al 
wel meer naar buiten, dat kwam door COVID-19 
in een stroomversnelling. We organiseerden afgelopen 
winter twee keer een goed bekeken live programma, 
Het Grootste Coronaspreekuur, op YouTube en SBS. 
En we hadden natuurlijk persconferenties die voor 
elke Nederlander via een livestream te volgen waren, 
zodra de EMA de eerste vaccins goedkeurde. Op onze 
site publiceerden we ook toegankelijke informatie 
over vaccins, zoals Vaccin in het kort. Al die acties 
hebben hetzelfde doel. We willen Nederlanders goed 
voorlichten en per saldo het vertrouwen in veilige 
vaccins vergroten. Dat is uiteindelijk in ieders belang.’

'Snellere 
beoordeling 
ook mogelijk 
bij kanker? 
Misschien'

VACCINBEOORDELING

FIJN OM 
GEVACCINEERD 
TE ZIJN

NELLY WESTERLAKEN

Als doktersassistente in Numansdorp 
heeft Nelly Westerlaken (58) regelmatig 
met COVID-patiënten te maken. Of die 
patiënten het virus bij zich dragen, is niet 
altijd bekend. Ze kreeg eind januari 2021 
haar eerste vaccinatie en in februari de 
tweede.

‘Privé maakt het me minder uit of ik 
gevaccineerd ben dan op mijn werk. We komen 
momenteel bijna nergens, zoals de meeste 
mensen. Twee van onze drie zoons hebben al 
corona gehad. Maar op mijn werk is het een 
ander verhaal.’

‘Ik sta dichtbij patiënten als ik een injectie 
moet geven, een hartfilmpje maak, hechtingen 
verwijder, enzovoort. Bovendien gaan wij dit 
jaar ook zelf veel vaccinaties geven, dan komen 
er heel veel mensen voor je neus langs. Ook al 
draag ik in die situaties beschermende kleding, 
het is toch een fijn idee dat ik dan zelf al volledig 
gevaccineerd ben.’

Meer info? www.cbg-meb.nl >

IN DE ZORG

‘Op mijn werk 
is het een 
ander verhaal’

http://www.cbg-meb.nl
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In zeer korte tijd is een groot aantal 
studies gestart naar een middel tegen 
COVID-19. Op 27 februari 2020, het 
moment dat in Nederland de eerste 
besmetting werd vastgesteld, waren 
er voor 67 potentiële vaccins en 
medicijnen al studies bezig. Het aantal 
studies steeg het meest in het eerste 

patiënten die al besmet zijn. Daarbij 
gaat het vooral om geneesmiddelen 
die de symptomen van de ziekte 
verminderen én antivirale middelen 
die het virus verzwakken. De 
andere onderzoeken zijn gericht op 
ontwikkeling van een vaccin waarmee 
besmetting te voorkomen is.

kwartaal; in ongeveer drie maanden 
groeide het aantal studies van één naar 
bijna vierhonderd. Dat is gemiddeld 
vier of vijf nieuwe studies per dag. 

Het grootste gedeelte van de 
onderzoeken is gericht op de 
ontwikkeling van medicijnen voor 

IN KORTE TIJD VEEL STUDIES 
NAAR EEN MIDDEL TEGEN COVID-19

 

Bron: BioCentury en Biomedtracker pipeline tracker, data t/m 24 januari 2021 (via bio.org)
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Bedrijf (onderzoek)

Bedrijf (productie)

Nederlandse bedrijven en universiteiten dragen 
volop bij in de strijd tegen het coronavirus. In dit 
kaartje is te zien op welke locaties er sprake is van 
(klinisch) onderzoek en productie.
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BINNEN EEN  
JAAR NAAR EEN  
COVID-VACCIN  
VOOR IEDEREEN

ILSE VAN HENSBEEK (ASTRAZENECA)

In april 2020 sloten AstraZeneca 
en de Universiteit van Oxford 
een overeenkomst voor de 
ontwikkeling en productie van een 
coronavaccin. Op 12 februari 2021 
kregen de eerste Nederlanders een 
AstraZeneca-prik in de arm. Een 
prestatie van formaat, door een 
bijzondere samenwerking. 

‘AstraZeneca heeft een wereldwijd netwerk en veel 
know how in het opzetten van klinische studies, 
professionele en veilige biotechnologische productie-
lijnen én de processen van registratie en vergoeding’, 
zegt Ilse van Hensbeek, medisch directeur bij 
AstraZeneca. ‘Daarom vroeg de Britse Universiteit 
van Oxford ons kort na de uitbraak van de pandemie 
om samenwerking. De universiteit was al ver met 
de ontwikkeling van een vaccin, vanwege veel 
eigen onderzoek naar MERS en SARS, twee andere 
coronavirussen. Samen moesten we opschalen, en 
in zeer korte tijd doses van een heel nieuw vaccin 
beschikbaar stellen. Onze samenwerking is een sterke 
combinatie gebleken. Ik ben er heel trots op dat we 
onze verantwoordelijkheid hebben genomen.’

Zonder winstoogmerk
Het Brits-Zweedse AstraZeneca is een van ’s werelds 
grootste geneesmiddelenbedrijven, met in totaal zo’n 

70.000 medewerkers. Dé grote klus dit jaar was om het 
coronavaccin beschikbaar te maken voor mensen over 
de hele wereld. 
Van Hensbeek: ‘Samen met onze partners hebben we 
ons gecommitteerd aan een productie van 3 miljard 
vaccins wereldwijd. Daarin hebben we een scherp oog 
voor landen met lage- en middeninkomens, onder 
andere in samenwerking met het COVAX-platform 
van de WHO en met CEPI en GAVI. Na klinisch 
onderzoek in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde 
Brazilië en Zuid-Afrika kregen we in december 2020 
noodautorisatie van de Britse MHRA en een maand 
later een voorwaardelijke goedkeuring van het 
Europese Medicijn Agentschap (EMA). Inmiddels 
kan het vaccin in meer dan vijftig landen wereldwijd 
gebruikt worden. Europa heeft 300 tot 400 miljoen 
doses besteld. We zijn ook in Nederland begonnen 
met uitleveren: dit eerste kwartaal leveren we direct 
1,5 miljoen van deze vaccins. Het vaccin wordt 
geproduceerd zonder winstoogmerk, en ook daar zijn 
we echt trots op.’

Veiligheid altijd voorop
Klinisch onderzoek en vaccinproductie zijn complex en 
aan strenge controle onderhevig. 
Van Hensbeek: ‘In september hebben we onze fase 
3 studie korte tijd vrijwillig stilgelegd, omdat we een 
mogelijke bijwerking goed moesten onderzoeken. 
Dit toont aan dat veiligheid voorop staat bij ons, 
hoeveel tijdsdruk er soms ook is. Het is bovendien 
een nieuw biologisch product, dat een complexe 
productie met zich meebrengt. Al doende hebben we 

'Samenwerking 
met Oxford 
bleek een sterke 
combinatie'

VACCINONTWIKKELINGVACCINONTWIKKELING
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VACCINONTWIKKELING

geleerd. In een jaar kwamen we van een onbekend 
virus tot een beschikbaar vaccin, waarvan we er 
wereldwijd miljoenen per maand produceren. Dat is 
een ongekende schaal. We doen echt het maximale. 
Ook wij willen niets liever dan zo snel mogelijk zo veel 
mogelijk mensen van een vaccin voorzien.’

Pluspunten
‘Ons vaccin geeft 100 procent bescherming tegen 
ernstige COVID-19 en tegen ziekenhuisopname. 
Dat is het belangrijkst om te vermelden, omdat we 
uiteindelijk de zorg moeten ontlasten, om het gewone 
leven weer op gang te brengen. Uit de eerste klinische 
studies bleek dat het vaccin van AstraZeneca en 
Oxford een effectiviteit heeft van gemiddeld tenminste 
60 procent. En we weten nu dat als je de periode 
tussen de eerste en tweede dosis groter maakt, tot 
twaalf weken, de effectiviteit toeneemt. We wachten 
op meer data uit de andere studies.’ 

‘Ons vaccin is bovendien gemakkelijk te bewaren 
en te vervoeren, bij twee tot acht graden Celsius. 
Gebruiksgemak en distributie maken het verschil, als 
we naar de omvang van de productie en bevoorrading 
kijken, net als de betaalbaarheid. Voor de hele wereld, 
maar met name als het gaat om het bevoorraden van 
landen met lage- en middeninkomens.’ 

Wat doen? 
Besmetting voorkomen is één, complicaties 
voorkomen is een tweede strategie. Meteen nadat 
wereldgezondheidsorganisatie WHO begin 2020 
aankondigde dat er een mogelijke pandemie op komst 
was, stonden de onderzoekers bij AstraZeneca op 
scherp. 

Van Hensbeek: ‘De eerste vraag die we onszelf 
stelden begin vorig jaar was: wat kunnen we doen 
met ons bestaande portfolio? COVID-19 bleek al 
snel een complexe ziekte, met ernstige complicaties 
als cytokinestorm en orgaanfalen. Bepaalde 
geneesmiddelen in ons portfolio werken daar tegen, 
en als je een bestaand, veilig en goedgekeurd medicijn 
hebt dat ook voor deze indicatie blijkt te werken, 
boek je natuurlijk veel tijdwinst. We onderzochten 
bijvoorbeeld een leukemiemedicijn in een klinische 
studie. Dat bleek helaas niet goed genoeg te werken 
bij coronapatiënten. Er loopt momenteel nog een 
studie met een ander bestaand medicijn waar we de 
resultaten binnenkort verwachten. We zetten alles 
op alles om te helpen: naast ons ons onderzoek 
doneerden we bijvoorbeeld 9 miljoen mondmaskers 
aan de WHO, waarvan er 100.000 in Nederland terecht 
kwamen.’ 

Nog niet klaar
Wat is precies haar eigen rol bij de uitrol van dit 
vaccin?
Van Hensbeek: ‘Eén van onze verantwoordelijkheden 
is om goed samen te werken met het ministerie van 
VWS en het RIVM, zodat zij voldoende voorbereid zijn 
om de vaccinatieprogramma’s te kunnen optuigen. 
Daarvoor spel ik natuurlijk de uitkomsten van al 
onze studies. En ik houd ze op de hoogte van de 
leveringen.’

Ze moet even nadenken over de vraag welke 
leerervaringen ze dit jaar heeft opgedaan.
‘Aan de ene kant zijn we als groot wereldwijd bedrijf 
heel ervaren, aan de andere kant is deze pandemie zó 
groot en nieuw, dat we elke dag leren. Dat gaat niet 
zonder slag of stoot. In het begin gaat het ook met 
onzekerheden gepaard. De veerkracht die iedereen 
bij AstraZeneca heeft laten zien, is ongekend. Samen 
staan we sterk, ook daar ben ik trots op. Nu richten we 
ons vooral op de mutaties van het coronavirus. Hoe 
passen we ons vaccin zodanig aan dat het ook dáár 
goede bescherming tegen biedt? En ondertussen 
werken we ook aan een zogeheten LAAB: een long 
acting antibody of langwerkende antilichamen, in goed 
Nederlands. Daarvoor zijn de voorbereidingen in volle 
gang. We gaan door om de pandemie te beteugelen.’ 

Het onderzoek naar een middel 
tegen COVID-19 is op te delen in drie 
categorieën. 

Tot de categorie behandelingen 
behoort onderzoek naar een 
geneesmiddel dat de reactie van 
het lichaam bij een besmetting kan 
beïnvloeden. Dit zijn bijvoorbeeld 
middelen die ontstekingsremmend 

Vaccins daarentegen zijn preventief 
en beschermen mensen tegen 
COVID-19. Doordat de inenting een 
immuunrespons opwekt, die ervoor 
zorgt dat het lichaam bestand is tegen 
een latere infectie.

werken of het immuunsysteem 
versterken. 

Antivirale middelen zijn genees-
middelen die zich richten zich op 
het uitschakelen of neutraliseren 
van het virus, door bijvoorbeeld de 
vermenigvuldiging van een virus te 
verstoren. 

 

MEER DAN 800 GENEESMIDDELEN EN VACCINS 
IN ONTWIKKELING TEGEN COVID-19

818

Bron: BioCentury en Biomedtracker pipeline tracker, 2020, data t/m 1 februari 2021 (via bio.org)

GENEESMIDDELEN

ANTIVIRALE MIDDELEN

VACCINS

Geneesmiddelen
middelen om de ziekte die 
optreedt als gevolg van een 
virus-infectie te behandelen.

Vaccins
een preventief middel om 
immuniteit te creëren. 

Antivirale middelen
middelen die de werking van 
het virus beïnvloeden en 
daardoor voorkomen dat het 
zich kan vermenigvuldigen. 

46,8%

24,7%

28,5%

'Nu richten we ons 
vooral op mutaties 
van het virus'



16   |    EEN JAAR COVID-19 EEN JAAR COVID-19    |   17

Op sommige ochtenden hangen zijn oogleden iets 
dieper dan normaal. Na een lange werkdag nog 
afreizen naar een tv-studio is op den duur behoorlijk 
vermoeiend, maar hij klaagt niet. ‘Als er ooit een tijd 
geweest is waarin de geneesmiddelensector kan laten 
zien waar zij voor staat, is het nu. Dat kun je niet alleen 
vanuit een laboratorium of kantoor doen. Dit raakt de 
gezondheid van miljoenen mensen, dus je moet goed 
uitleggen hoe zorgvuldig we te werk gaan, wat we 
zeker weten én wat we nog onderzoeken. Openheid is 
heel belangrijk voor het vertrouwen. En uiteindelijk ook 
voor de vaccinatiegraad.’

Crisis op komst
Het bewogen jaar begon voor Kaptein in de laatste 
week van 2019. Vanaf dat moment werd het voor 
experts elke week duidelijker: dit blijft niet beperkt tot 
China, er is een heuse pandemie op komst. 
‘Toen eind januari 2020 bleek dat dit vrij eenvoudig 
van mens op mens overdraagbaar is, besefte ik dat 
COVID-19 een grote crisis zou worden.’

Lef nodig
Pfizer had op dat moment al een bestaande 
samenwerking met het Duitse bedrijf BioNTech. Die 
werd snel geïntensiveerd. Voor het coronavaccin 
zou BioNTech zich primair richten op het onderzoek, 
terwijl Pfizer meer focuste op de verdere ontwikkeling, 
vaccinproductie, registratie, vergoeding en distributie.
‘We werkten al jaren aan de ontwikkeling van een 
messenger RNA griep vaccin, een technologie die 
al sinds de jaren negentig van de vorige eeuw wordt 
ontwikkeld, maar waarvan tot afgelopen jaar geen enkel 
geregistreerd vaccin bestond. Lef was dus nodig.’
Het vertrouwen in deze – op dat moment nog klinisch 
onbewezen – technologie was groot. In maart besloot 
de top van Pfizer in New York dat er een ‘go’ kwam 
voor verdere ontwikkeling van dit vaccin, met als hard 
doel dat het in december 2020 een registratie van de 
Amerikaanse FDA en Europese EMA zou krijgen. 

Gewoon terugrekenen
‘We zijn dus gewoon vanaf 15 december 2020 terug 
gaan rekenen’, vertelt Kaptein. ‘Normaal gesproken 

Hij was de afgelopen maanden 
veelvuldig op tv, in talkshows als 
Jinek en Op1. Dat is belangrijk, 

vindt Marc Kaptein (medisch 
directeur bij Pfizer Nederland). ‘We 
moeten als geneesmiddelensector 
goed uitleggen hoe het precies zit 
met de coronavaccins, vind ik. Aan 

élke Nederlander die het wil weten.’ 
Een reconstructie.

MARC KAPTEIN (PFIZER)

VACCINONTWIKKELINGVACCINONTWIKKELING

PRECIES  
UITLEGGEN  
HOE HET ZIT
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bereken je vooruit, door in te schatten hoe lang elke 
fase duurt. Nu rekenden we terúg. Wat is er nodig 
om die ambitieuze deadline te halen, zonder de 
zorgvuldigheid uit het oog te verliezen?’
Pfizer investeerde ruim € 2 miljard in de ontwikkeling, 
testfasen en productie van het vaccin. In maart 2020 
waren er nog vier vaccinkandidaten. In juni, aan het 
eind van de fase 1 studie met circa 120 mensen, 
sprongen er twee kandidaat-vaccins in positieve zin uit.
‘Bij twee kandidaat-vaccins waren de resultaten van 
die eerste studie heel goed. We besloten verder 
te gaan met het vaccin dat niet alleen een goede 
immuunrespons gaf, maar ook weinig bijwerkingen.’ 

In elkaar schuiven
Daarna gebeurde er iets opmerkelijks. Meteen na 
afronding van fase 1 startten Pfizer en BioNTech met 
fase 2 en 3. Niet na elkaar, zoals gebruikelijk, maar 
tegelijkertijd. Dit wordt ook wel adaptive trial design 
genoemd.
Dat in elkaar schuiven van twee fases kan heel goed, 
stelt Kaptein. In fase 2 volgde het bedrijf enkele 
honderden mensen zeer intensief, door bijvoorbeeld 
regelmatig bloed af te nemen. In fase 3 werden 44.000 
patiënten gevolgd, maar iets minder intensief dan in 
fase 2.
‘Door die onderzoeken parallel uit te voeren, en 
de resultaten steeds te updaten en uit te wisselen, 
wonnen we veel tijd. Daarbij hielp het natuurlijk ook 
enorm dat de EMA niet wachtte met de beoordeling 
tot alle fase 3 resultaten bekend waren. Ze keken ook 
tussentijds mee, via een rolling review. Dat kostte 
de EMA per saldo niet meer tijd dan bij de klassieke 
methode. Ze deelden hun tijd gewoon anders in.’ 

Uniek
De rest is geschiedenis. Na de grote patiëntenstudie 
bleek dat het vaccin een bescherming bood van 
95%. Net voor Kerst werd het vaccin van Pfizer 
voorwaardelijk goedgekeurd voor Europa. In Groot-
Brittannië kreeg het zelfs al begin december een 
registratie via een noodprocedure. Begin februari 
2021 – nog binnen een jaar na de eerste positieve 
coronatest in Nederland – waren er in Europa (inclusief 
het Verenigd Koninkrijk) al bijna 27 miljoen prikken 
met het Pfizer-vaccin gezet. In Nederland stond de 

teller op dat moment rond de 430.000 prikken. Een 
unieke prestatie, zeker gezien het feit dat ontwikkeling 
en registratie van een vaccin normaal gesproken 
gemiddeld minstens tien jaar duurt.

Sneller
Marc Kaptein heeft na het eerste intensieve coronajaar 
twee leerervaringen. 
‘We leren elke dag, dat is logisch bij een pandemie 
die ons keer op keer voor nieuwe uitdagingen stelt. 
De eerste les gaat over de snelheid waarmee we 
innovaties ontwikkelen en bij de patiënt brengen. Dat 
kan sneller, als je de klinische fases meer in elkaar 
schuift. Maar dan is het wel essentieel dat de overheid 
en medicijnautoriteiten daaraan mee werken. Ook 
al bij de start van klinisch onderzoek, door snel een 
vergunning te verlenen. Bij COVID-19 zagen we dat 
het kán, om dat de overheid en autoriteiten op veel 
punten hiervoor oog hadden. Dit moeten we dus veel 
breder gaan toepassen. Ook bij cel- en gentherapie, 
antibiotica, enzovoort.’

Aan tafel
En wat is de tweede leerervaring? ‘We hebben 
als vaccinontwikkelaars een directe lijn nodig 
met de minister van VWS. Dat verliep nu vaak via 
tussenpersonen, maar dat werkt vertragend en soms 
verwarrend. Ook in het Outbreak Management 
Team zitten geneesmiddelenbedrijven nu niet aan 
tafel, terwijl we toch een cruciale schakel zijn voor 
de oplossing van deze crisis. Daar zijn absoluut nog 
verbeteringen mogelijk.’

'Openheid is 
belangrijk voor 
het vertrouwen'

VACCINONTWIKKELING

Het ontwikkelen van een vaccin 
begint met een zoektocht naar de 
juiste ‘sleutel’. Dan moet gezocht 
worden naar een veilige manier om 
het te verpakken en in het lichaam te 
brengen. Vervolgens moet de juiste 
afweerreactie opgewekt worden, 
zodat het virus geen kwaad meer kan 
aanrichten. Tot slot is het zaak om 
het vaccin op industriële schaal te 
produceren. 

en economische impact kunnen we 
niet jaren wachten op een vaccin. Om 
geen tijd te verliezen, worden de fases 
van het ontwikkeltraject waar mogelijk 
parallel uitgevoerd. Een belangrijke 
rol is voor de EMA weggelegd. Het 
Europese agentschap beoordeelt 
de onderzoeksgegevens van 
coronavaccins zodra zij beschikbaar 
komen. Normaliter gebeurt dit pas als 
de gegevens helemaal compleet zijn. 

Vaccinontwikkeling is een ingewikkeld 
proces. Het totale onderzoekstraject 
duurt onder normale omstandigheden 
tien tot vijftien jaar. Meer dan 90% 
van de kandidaat-vaccins kan afvallen, 
omdat deze vaccins niet veilig genoeg 
zijn of niet goed genoeg werken. 

COVID-19 stelt de geneesmiddelen-
bedrijven voor een enorme uitdaging. 
Vanwege de enorme maatschappelijke 

HOE WERKT VACCINONTWIKKELING?

Pre-klinisch
onderzoek 

Fase 1
onderzoek

Fase 2
onderzoek

Fase 3 
onderzoek

2 à 5 JAAR 1 à 1,5 JAAR 2 à 3 JAAR 3 à 5 JAAR

Klein aantal 
gezonde 
vrijwilligers
Veiligheid en 
bijwerkingen 
testen

In laboratorium
Kandidaat-vaccins 
ontwikkelen
Computeranalyses, testen 
op cellen en dierproeven
Veiligheid testen

Kandidaat-vaccin 
toedienen aan 200 à 
300 mensen
Dosering en methode 
van toediening 
ontwikkelen
Veiligheid en 
werkzaamheid testen

Meest belovende kandidaat-vaccin 
testen op 3.000 à 5.000 mensen 
Veiligheid en werkzaamheid testen

0

Bron: vaccineseurope.eu

GEMIDDELD DUURT HET 8 à 15 JAAR VOORDAT EEN NIEUW VACCIN IS ONTWIKKELD EN GEREGISTREERD. 
COVID-19 PLAATST DIT PROCES IN EEN ‘SNELKOOKPAN’. IN 2020 LUKTE HET BINNEN 11 MAANDEN.
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MINDER  
ZORGEN

ESLI VERHOEFF
VERPLEEGKUNDIGE 

Als een van de eerste Nederlanders kreeg ze 
op 8 januari 2021 een coronavaccin. Inmiddels 
heeft ze ook haar tweede vaccin ‘op zak’. 
Verpleegkundige in opleiding Esli Verhoeff 
(29) is er blij mee. ‘Ik blijf voorzichtig, maar 
maak me nu minder zorgen.’

IN DE ZORG

Ze werkt bij de zorgorganisatie 
AxionContinu, locatie Parkgraaf. Op 
die locatie – in Utrecht – begeleidt 
ze revalidanten op weg naar herstel, 
na bijvoorbeeld een herseninfarct 
of ongeval. Eerder werkte Verhoeff 
tien jaar als verzorgende, dus het 
zorgveld is haar niet vreemd. Ze is 
voorzitter van de Verpleegkundige en 
Verzorgende adviesraad (VVAR) van 
AxionContinu.

Veel leed
De eerste golf, in het voorjaar van 
2020, hakte er hard in. ‘Op een 
gegeven moment hadden we een 
afdeling met vijftien COVID-patiënten, 
die we moesten isoleren van de 
buitenwereld. Gelukkig is er niemand 
van die groep overleden. Maar in die 
periode heb ik zóveel leed gezien, 
niet alleen fysiek, maar vooral ook 
mentaal. Dat hoop ik nooit meer mee 
te maken.’

Afstand houden
Aangezien haar werk onder 
verpleeghuiszorg valt, zat ze in de 

maak ik me minder zorgen. Toch is er 
nog een kleine kans dat ik het virus 
krijg en overdraag. Daarom blijf ik 
voorlopig op mijn hoede, want ik voel 
een verantwoordelijkheid naar onze 
kwetsbare patiënten.’

Dikke zoen
Ze heeft nooit problemen gehad 
met vaccineren. ‘Mijn kinderen zijn 
ook ingeënt tegen de bekende 
kinderziektes. Daarmee kun je veel 
leed voorkomen.’ 
Ook nu hoefde ze niet lang na te 
denken, toen ze een uitnodiging kreeg 
voor vaccinatie. 
‘Het wordt natuurlijk pas écht 
makkelijker als het overgrote deel 
van de Nederlanders is gevaccineerd. 
Dan zal het wel weer even wennen 
zijn om terug te gaan naar normale 
dingen, zoals handen schudden. Mijn 
oma wordt binnenkort negentig, ik 
heb haar al een jaar niet geknuffeld. 
Ze krijgt in februari nog haar tweede 
inenting. Nu wil ik haar onderhand 
wel eens een dikke zoen kunnen 
geven.’ 

eerste ronde vaccinaties. Dat ze 
zelf astma heeft, speelde bij die 
prioritering geen rol.
‘Na mijn vaccinaties ben ik nog net 
zo voorzichtig als daarvoor’, zegt ze. 
‘Ik draag een mondkapje en houd 
zo veel mogelijk die anderhalve 
meter afstand aan, door patiënten 
te stimuleren dingen zelf te doen. 
Maar dat kan natuurlijk niet altijd, 
als verpleegkundige. En als ik 
mensen aanraak, draag ik vaak 
handschoenen.’

Minder zorgen
‘Ik weet dat ik nu een bescherming 
van minstens 90% heb tegen het 
coronavirus. Dat voelt een stuk 
veiliger dan voorheen, daardoor 

WAT IS EEN VACCIN? 

Een vaccin is een middel dat wordt gebruikt om 
mensen te beschermen tegen een bepaalde ziekte, 
door het opbouwen en versterken van de eigen afweer 
daartegen. Door vaccinaties worden mensen niet 
(of minder) ziek als ze geïnfecteerd raken door deze 
virussen en bacteriën. 

Vaccinatieprogramma’s hebben een grote impact 
gehad op het verlagen van sterftecijfers van 
infectieziekten. Wereldwijd worden zo jaarlijks twee 
tot drie miljoen levens gered. In Nederland zijn door 
vaccinatie ziektes als difterie en tetanus nagenoeg 
verdwenen en polio, mazelen, bof en rode hond 
zeldzaam geworden. Vaccins redden niet alleen levens. 
Ook verlichten ze de druk op het gezondheidssysteem 
en -budget. Dit maakt het mogelijk om geld vrij te 
maken voor andere gebieden in de zorg. Daarom heeft 
wereldgezondheidsorganisatie WHO verklaard dat na 
schoon drinkwater vaccins de grootste impact hebben 
op de mondiale gezondheid.

HOE WERKT EEN VACCIN?

Een vaccin traint het afweersysteem van gezonde 
mensen om een ziekteverwekker te herkennen. Het 
gebruikt daarvoor een stukje virus of een verzwakt 
virus dat door het afweersysteem wordt herkend. 
Het afweersysteem heeft een bibliotheek waarin 
verschillende ziekteverwekkers zijn opgeslagen. 

Zodra het ‘echte’ virus of bacterie het lichaam 
binnendringt, kan het afweersysteem in actie komen. 
Dit werkt volgens een ‘sleutel-slot’ principe. Alleen het 
specifieke stukje virus opent binnen het afweersysteem 
het slot van de afweerreactie.

HOE WERKT VACCINONTWIKKELING?

Vaccinontwikkeling is dus een ingewikkeld proces, dat 
verschilt van de ontwikkeling van geneesmiddelen. 
Dat begint al met de doelgroep: waar gewone 
geneesmiddelen aan zieke patiënten worden verstrekt, 
wordenvaccins door gezonde personen gebruikt. 
Een vaccin is juist ook bedoeld om een medische 
behandeling te voorkomen. Dit heeft gevolgen 
voor het onderzoek naar nieuwe vaccins: om aan 
te tonen dat proefpersonen beschermd worden 
tegen ziekte zijn grotere onderzoeken nodig dan bij 
gewone geneesmiddelen. Ook heeft dit gevolgen 
voor de baten-risicoafweging. Er mogen veel minder 
bijeffecten zijn, omdat je iets geeft aan gezonde 
mensen in plaats van al zieke mensen.

Fundamenteel onderzoek
De basis van de ontwikkeling van vaccins is 
fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Er moet 
eerst voldoende kennis zijn over het virus. Met 
de kennis over het virus kan gezocht worden naar 
manieren om het virus op te ruimen. De vroege 
publicatie van het genoom van COVID-19 begin 
januari 2020 was daarom een belangrijke mijlpaal voor 
de ontwikkeling van geneesmiddelen en vaccins. Met 
behulp van deze kennis kon gerichter gezocht worden 
naar antistoffen en vectoren tegen het COVID-19 virus.

Onderzoeksprogramma
Voordat een vaccin beschikbaar komt, moet een 
uitgebreid onderzoeksprogramma worden opgesteld, 
dat uit verschillende fasen bestaat. Grofweg is een 
verdeling te maken tussen: de preklinische fase (in 
laboratoria) en drie klinische fasen (met mensen).

• De preklinische fase  
In deze fase worden in het laboratorium enkele 
kandidaat-vaccins ontwikkeld en geselecteerd. Dat 
gebeurt met behulp van biologische en chemische 

VRAAG&ANTWOORD

'Zóveel leed 
gezien, dat hoop 
ik nooit meer 
mee te maken'
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experimenten, computeranalyses en dierproeven. 
Belangrijk is dat in deze fase al streng op veiligheid 
wordt gelet. Normaliter duurt dit selectieproces twee 
tot vijf jaar.

• Klinisch onderzoek, fase 1 
In deze fase wordt het vaccin getest op een 
klein aantal gezonde vrijwilligers (meestal enkele 
tientallen). Ook hier wordt streng gelet op 
bijwerkingen. Als daar twijfels over zijn, stopt het 
onderzoek. Deze fase duurt doorgaans twaalf tot 
achttien maanden.

• Klinisch onderzoek, fase 2 
In deze fase wordt het kandidaat-vaccin toegediend 
aan een grotere groep mensen (100 à 300 mensen). 
Hierbij wordt opnieuw gekeken naar de veiligheid 
van het vaccin, maar ook wordt nauw onderzocht 
hoe het immuunsysteem van de proefpersonen 
reageert op toediening van het vaccin. Deze fase 
duurt gemiddeld twee tot drie jaar.

• Klinisch onderzoek, fase 3 
Het meest veelbelovende vaccin wordt uitgebreid 
getest in een fase 3 onderzoek (vaak 3.000 à 5.000 
mensen, soms meer). Het doel van deze fase is 
het uitvoeren van een onderzoek bij de relevante 
doelgroep, bijvoorbeeld kinderen of juist ouderen. 
Ook wordt gekeken wat het gevolg is als het 
kandidaat-vaccin samen met andere vaccins wordt. 
toegediend. De reden hiervoor is dat veel vaccins als 
een mix worden verstrekt. Fase 3 onderzoeken duren 
gemiddeld ook weer drie tot vijf jaar.

In totaal duurt vaccinontwikkeling gemiddeld tien à 
twaalf jaar. Daarna is meestal nog een periode van 
een à twee jaar nodig voor goedkeuring (registratie) 
en vergoeding. Onderweg valt meer dan 90% van 
de kandidaat-vaccins af, vanwege bijwerkingen of te 
weinig werkzaamheid. 

In Europa is het medicijnagentschap EMA 
verantwoordelijk voor de beoordeling en goedkeuring 

van vaccins. Het Nederlandse College ter Beoordeling 
van Geneesmiddelen (CBG) is verbonden met de 
Europese EMA. Ook nádat een vaccin op de markt is 
verschenen en wordt gebruikt, vindt vervolgonderzoek 
plaats. In zogeheten fase 4 onderzoeken worden 
jarenlang nieuwe bijwerkingen opgespoord en gekeken 
of het vaccin ook op lange termijn bescherming biedt. 
Vaccins geven overigens gemiddeld minder bijwerkingen 
dan medicijnen. De laatste vijftig jaar zijn er geen grote 
problemen geweest met goedgekeurde vaccins.

WAAROM GAAT VACCINONTWIKKELING  
NU ZO SNEL?

Binnen een jaar nadat de eerste Nederlander positief 
testte op corona, keurde de EMA al enkele vaccins 
goed. Eind 2020 kwamen daardoor de eerste vaccins 
ook daadwerkelijk beschikbaar. Die snelheid is 
ongekend. Toch benadrukken de EMA en CBG dat niet 
ten koste is gegaan van de veiligheid. In plaats van 
een marathon was het nu een sprint, om vijf redenen: 

• Het coronavirus lijkt op andere virussen waarvoor al 
eerder vaccins waren ontwikkeld. Denk hierbij aan 
verkoudheid, MERS en SARS. Dat maakte de start 
sneller;

• Vanwege de ernst van de pandemie 
kregen coronavaccins voorrang bij 
geneesmiddelenbedrijven en autoriteiten. Daardoor 
kwamen er bijvoorbeeld ook sneller vergunningen 
voor klinisch onderzoek; 

• Geneesmiddelenbedrijven schoven bij coronavaccins 
de drie klinische fasen in elkaar, met name fase 2 en 
3. Deze onderzoeken zijn volledig uitgevoerd, maar 
vaak (deels) tegelijk in plaats van na elkaar;

• Het medicijnagentschap EMA, dat voor Europa 
medicijnen en vaccins goedkeurt, werkte volgens 
een zogeheten rolling review. De EMA wachtte niet 
tot alle resultaten binnen waren, maar keek ook al 
mee tijdens de klinische fasen;

• Diverse geneesmiddelenbedrijven wachtten niet 
met de vaccinproductie tot de EMA hun vaccin had 
goedgekeurd. Veel bedrijven startten alvast op eigen 
risico met de productie, om tijd te winnen. 

ZIJN ER VERSCHILLEN  
TUSSEN CORONAVACCINS?

Ja, er zijn verschillen. In het kort: er zijn ‘klassieke 
vaccins’ en vaccins die werken volgens de mRNA 
techniek. Een ander verschil zit in de dosering die 
een mens nodig heeft. De meeste coronavaccins 
die nu (bijna) zijn goedgekeurd, moeten twee keer 
worden toegediend. Maar bij sommige vaccins is 
één dosis al voldoende. Verder zijn er verschillen in 
bewaarcondities: wel of niet bij -70 graden Celsius 
bewaren, bijvoorbeeld. Een korte omschrijving van de 
drie belangrijkste technieken.

mRNA techniek
De eerste twee vaccins die zijn goedgekeurd voor 
Europa, zijn van Pfizer/BioNTech en Moderna. Beide 
vaccins werken via een nieuwe benadering, die wel 
eerder is bestudeerd in klinische onderzoeken voor 
andere virussen, maar niet eerder leidde tot een 
goedgekeurd vaccin. Dit is de zogeheten messenger 
RNA techniek (mRNA). Deze vaccins gebruiken een 
genetische code, in plaats van een deel van het virus 
zelf. Na de vaccinatie gebruikt het lichaam deze 
genetische code om stukjes virus te maken. Dat zijn 
de pieken die bovenop het coronavirus zitten. Het 
immuunsysteem maakt antilichamen aan, die deze 
pieken herkennen. Als een gevaccineerd persoon later 
een COVID-19 virus binnen krijgt, staan die antistoffen 
klaar om het virus aan te vallen. Voor alle duidelijkheid: 
de mRNA techniek verandert het menselijk DNA niet.

DNA techniek
De vaccins van Astra Zeneca/Oxford University en 
Janssen maken gebruik van een andere methode. 

Deze vaccins maken gebruik van een ander, 
onschadelijk virus. Dit dragervirus bevat erfelijke 
informatie voor een eiwit van COVID-19. Na 
vaccinatie gaan deze dragervirussen de cellen van de 
gevaccineerde in. Daar wordt de erfelijke informatie 
over COVID-19 afgelezen en wordt het COVID-19 
eiwit aangemaakt. Dit wordt door het immuunsysteem 
herkend, waarna antistoffen worden aangemaakt.

Klassieke methoden
Ook is een aantal vaccins in ontwikkeling via een meer 
klassieke aanpak. Hierbij bevat het vaccin het heel 
virus. Dit is door een behandeling verzwakt of inactief 
geworden, zodat de gevaccineerde er niet ziek van 
wordt.

VRAAG&ANTWOORD VRAAG&ANTWOORD

Meer vragen en antwoorden over  
coronavaccins zijn te vinden op  
www.innovatievegeneesmiddelen.nl

http://www.innovatievegeneesmiddelen.nl
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NÚ EEN  
HARDE KLAP  
GEVEN

HANNEKE SCHUITEMAKER (JANSSEN) 

Eerder leidde ze onderzoeken naar vaccins tegen ebola 
en hiv, als hoofd virale vaccins van Janssen Vaccines. Maar 
toen COVID-19 de wereld overrompelde, moest Hanneke 
Schuitemaker letterlijk alles uit de kast trekken. Ze was er klaar 
voor. Dat moest ook, want: ‘Vaccins zijn de enige uitweg.’

Het Financieele Dagblad beschreef 
het al eens in een terugblik: eind 
februari 2020 was Schuitemaker te 
gast bij BNR Radio. ‘We bereiden 
ons voor op een pandemie’, zei ze, 
tegen een wat verbaasde Jörgen 
Raymann. ‘En we hebben al meerdere 
kandidaat vaccins getest op muizen.’ 
Op dat moment was het coronavirus 
nog niet in Nederland geconstateerd. 
Presentator Raymann vroeg zich af 
of de beginnende paniek niet een 
beetje overdreven was.‘Dat denk ik 
niet’, antwoordde ze rustig. Ruim 
twee weken later ging Nederland in 
lockdown.

mate meegemaakt. Maar terugkijkend 
kun je zeggen dat mijn team al jaren 
in training was voor deze pandemie, 
door ook te werken aan vaccins tegen 
bijvoorbeeld ebola en zika.’

Elkaar keihard nodig
Hectische maanden volgden, nadat 
op 27 februari 2020 de eerste 
Nederlander positief werd getest 
op corona. Eind maart vertelt 
Schuitemaker op tv in Nieuwsuur 
dat Janssen probeert de fase met 
dierproeven, die normaal twee jaar 
duurt, nu in twee maanden te persen. 
Zónder de veiligheid uit het oog te 
verliezen. Van meet af aan benadrukt 
ze dat het goed is dat er tientallen 

In training
Een groentje kon je Hanneke 
Schuitemaker (56) toen al niet meer 
noemen. Na haar studie biologie aan 
de Vrije Universiteit in Amsterdam 
begon ze eind jaren tachtig met 
onderzoek naar hiv. Sinds 2004 is ze 
hoogleraar virologie aan de Universiteit 
van Amsterdam. En acht jaar later 
werd ze mondiaal hoofd virale 
vaccins bij het in Leiden gevestigde 
geneesmiddelenbedrijf Janssen, 
onderdeel van het Amerikaanse 
Johnson & Johnson. Toch stond ze 
niet eerder voor zó’n grote uitdaging. 
‘De schaalgrootte, de wereldwijde 
impact, de enorme tijdsdruk, dat had 
ik natuurlijk allemaal niet eerder in die 

gerenommeerde farmaceutische 
bedrijven en universiteiten bezig zijn 
met vaccinontwikkeling. ‘We hebben 
wereldwijd zo veel vaccins nodig, dat 
kan één bedrijf nooit aan.’ 
Bovendien zul je straks zien dat het 
ene vaccin beter werkt bij bijvoorbeeld 
ouderen, en het andere juist bij 
jongeren of andere doelgroepen, voegt 
ze er steevast aan toe. ‘Daarom is 
variatie nodig. En voldoende bedrijven 
die vertrouwd zijn met complexe en 
streng gereguleerde vaccinproductie. 
’Net als Marc Kaptein (Pfizer) benadrukt 
ze keer op keer dat het geen wedstrijd 
is om het eerste vaccin goedgekeurd 
te krijgen. ‘We hebben elkaar keihard 
nodig. Farmaceuten, universiteiten, 

ook al zijn er nu al drie vaccins 
goedgekeurd voor Europa en volgen 
er hopelijk snel meer.’ Ze wijst erop dat 
er steeds mutaties van dit coronavirus 
ontstaan. Tot nu toe lijken die met de 
huidige vaccins aardig te bedwingen 
te zijn. Maar zo lang nog niet zo’n 
70% van de wereldbevolking is 
gevaccineerd, kan het virus ook vrolijk 
verder muteren naar een variant met 
meer resistentie. ‘Laten we er nú dus 
meteen een harde klap op geven. 
Pas dan kunnen we langzaam weer 
terug naar ons normale leven. Snel 
vaccineren is de enige uitweg uit deze 
ellende.’

overheden, artsen, enzovoort. Dit 
kunnen we echt alleen maar samen 
oplossen.’

Een jaar later
Na een zeer intensief jaar zijn 
Schuitemaker en andere vaccin-
onderzoekers best moe, bekent ze op 
4 februari 2021 in de talkshow Jinek. 
Ze werd een bekende Nederlander 
tot ver over onze landsgrenzen. Een 
onderzoeker die niet alleen continu 
onderzoeksresultaten beoordeelt, 
maar ook regelmatig in de media 
uitlegt wat ze aan het doen is, ook 
op Amerikaanse zenders als CNN 
en MSNBC. Haar gedrevenheid is 
ongebroken. ‘We zijn er nog niet, 

'We waren 
al jaren in 
training 
voor deze 
pandemie'

VACCINONTWIKKELINGVACCINONTWIKKELING
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Hoogleraar medische 
microbiologie 
Marc Bonten, 

verbonden aan het 
UMC Utrecht en lid 

van het Outbreak 
Management Team 

(OMT), was afgelopen 
jaar nauw betrokken 

bij onder meer de 
grote klinische studie 

voor het coronavaccin 
van Janssen. 

MARC BONTEN

VACCINONTWIKKELINGVACCINONTWIKKELING

FARMA EN 
UNIVERSITAIRE 
CENTRA HEBBEN 
ELKAAR NODIG

'We hebben elkaar 
hard nodig'

Publieksdebat 8 december 2020

Biedt dit eerste coronajaar 
aanknopingspunten voor betere 
samenwerking tussen farma en 
ziekenhuizen, ten bate van de 
patiënt? Ook los van COVID.
   ‘Ja, het maakt nog duidelijker dat we 
de farmaceutische sector hard nodig 
hebben. Omgekeerd geldt hetzelfde. 
Immers, de hierboven genoemde 
prestatie was alleen maar mogelijk 
door ontdekkingen in fundamenteel 
onderzoek die ergens in een 
academisch lab gedaan zijn.’ 

Bonten was ook panellid in het online 
publieksdebat over coronavaccins 
dat de Vereniging Innovatieve 
Geneesmiddelen (VIG) in december 
2020 organiseerde. In drie korte 
antwoorden geeft hij hieronder een 
impressie van een veelbewogen jaar.

Hoe kijkt u terug op de resultaten 
van geneesmiddelenbedrijven, 
als het gaat om (nieuwe) vaccins 
en medicijnen?
   ‘Ik vind dat ze een ongelooflijke 
prestatie geleverd hebben. Dan doel 
ik op ontwikkeling, klinische evaluatie 
en opschaling van productie. Een van 
de weinige aspecten in de bestrijding 
van deze crisis die boven verwachting 
goed zijn gegaan.’

Hoe verliep de samenwerking 
tussen farmaceutische bedrijven 
en ziekenhuizen in dit jaar? 
   ‘Die samenwerking was zoals ik 
die ken: zakelijk en efficiënt. Als 
academicus hoop of verwacht je af 
en toe net iets meer. Soms wil je 
bijvoorbeeld bepaalde dingen wat 
verder onderzoeken, in investigator-
initiated studies. Maar vanuit het 
andere perspectief begrijp ik dat dit 
niet altijd kan.’

https://www.youtube.com/watch?v=e8rZSDZyhVI&t=65s
https://www.youtube.com/watch?v=GHPdw50wPmc&t=4s


28   |    EEN JAAR COVID-19 EEN JAAR COVID-19    |   29

Wereldwijd zijn honderden geneesmiddelenbedrijven 
en universiteiten – alleen of in samenwerkingsverband 
– bezig met ontwikkeling van vaccins en medicijnen 
tegen COVID-19. Eind februari 2021, ongeveer een 
jaar na het begin van de pandemie, waren er ruim 800 
lopende studies naar vaccins en medicijnen. Voor Europa 
waren er op dat moment drie vaccins (Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca) goedgekeurd. 
Sommige bedrijven gaven al in 2020 aan hun vaccin 
zonder winstoogmerk te produceren, anderen nemen 
genoegen met een bescheiden winst. 
De EMA keurde in 2020 bovendien twee medicijnen 
goed voor de behandeling van coronapatiënten. Beide 
medicijnen (remdesivir van Gilead en dexamethason van 
diverse fabrikanten) waren oorspronkelijk goedgekeurd 
voor andere aandoeningen, maar bleken ook effect te 
hebben bij de behandeling van patiënten met COVID-19. 

Helpen
Opvallend is ook dat er nieuwe samenwerkingsverbanden 
ontstaan. Zo kondigden Novartis en Sanofi aan te gaan 
helpen bij de productie van het vaccin van Pfizer en 
BioNTech, om sneller aan de enorme wereldwijde vraag 
te kunnen voldoen. En Bayer ging begin 2021 een 
overeenkomst aan met CureVac, voor een samenwerking 
bij onder meer de verdere ontwikkeling en levering van 
het mRNA-vaccin van CureVac.

Meer voorbeelden van vaccin- en medicijnontwikkeling 
zijn te vinden op de coronapagina op de website van de 
Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG).

Tekorten voorkomen
Niet alle inspanningen van de geneesmiddelensector 
en anderen zijn goed zichtbaar. Zo wordt er achter 
de schermen al sinds maart 2020 hard gewerkt om 
nieuwe medicijntekorten te voorkomen. Dat is gelukt, 
fabrikanten, groothandels, apothekers ziekenhuizen en 

het ministerie van VWS samen ‘kort op de bal’ zaten. 
Extra medicijntekorten lagen op de loer, vanwege 
lockdowns in de twee landen die samen het overgrote 
deel van de wereldwijde medicijnproductie voor hun 
rekening nemen: China en India. 

Zo werd de coronacrisis bijna ook een medicijncrisis. 
Het opende de ogen van velen, en versterkte de wens 
om medicijnproductie terug te halen naar Europa en 
Nederland, om minder afhankelijk te worden van verre 
landen. De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen 
(VIG) presenteerde hiervoor in de zomer van 2020 een 
achtpuntenplan: ‘Nederland als medicijnhub’. 

Gewone zorg
De gewone zorg moet zo veel mogelijk doorgaan, 
vonden ziekenhuizen en patiëntenorganisaties. Toch lukte 
dat niet altijd perfect. Tien weken na de start van de 
coronacrisis in Nederland rapporteerde de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa) dat er in totaal circa 690.000 
behandelingen waren uitgesteld. En bij kankerpatiënten 
die nog moesten starten met hun behandeling, bleek 
na zes weken crisis dat een op de vijf behandelingen 
was uitgesteld. Volgens Gupta Strategists kregen ruim 
150.000 hartpatiënten in het voorjaar van 2020 geen of 
onvoldoende zorg. 

Steun en donaties
Ziekenhuizen, patiëntenorganisaties, geneesmiddelen-
bedrijven en anderen gingen intensiever samenwerken, 
om de impact van de crisis op patiënten tot een minimum 
te beperken. Zo leverden geneesmiddelenbedrijven 
(vaak kosteloos) medische apparatuur, mondmaskers en 
andere beschermende materialen, expertise en mensen, 
maar ook financiële steun aan bijvoorbeeld ziekenhuizen. 
De financiële donaties telden op tot tientallen miljoenen 
euro’s. Bijzonder was ook dat geneesmiddelenbedrijven 
als MSD, Roche en Servier hun medewerkers 
aanmoedigden om vrijwilligerswerk te gaan doen, 
bijvoorbeeld in ziekenhuizen. 

Compleet zijn is hier niet goed mogelijk, omdat er 
honderden voorbeelden zijn. Maar een impressie van dit 
type samenwerking en steun is te vinden op de website 
van de VIG: www.innovatievegeneesmiddelen.nl.

ALLE HENS AAN DEK
Veel aandacht ging het afgelopen jaar uit naar 
de vaccinontwikkeling van Pfizer, AstraZeneca en 
Janssen. Maar er gebeurde meer, onder het motto 
‘alle hens aan dek’. Niet eerder was zo duidelijk dat 
geneesmiddelenbedrijven hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid voelen én nemen. Graag, zelfs.

In een vaccin zitten stukjes bacteriën 
of virussen, of verzwakte vormen 
daarvan. Als deze in het lichaam 
komen, worden ze herkend door 
ons immuunsysteem. Dat systeem 
maakt stoffen aan om de vaccins 
onschadelijk te maken. Als na een 
tijdje het lichaam met deze virussen of 
bacteriën geconfronteerd wordt, komt 
het afweersysteem in actie.

Een DNA/RNA-vaccin bevat 
messenger RNA (of DNA), waarmee 
een specifiek eiwit kan worden 
aangemaakt door het lichaam. Dit 
verandert het DNA niet en kan geen 
schade aanbrengen aan het lichaam. 

Een vaccin kan op verschillende 
manieren zorgen voor immuniteit. 
Een eiwit-subeenheid vaccin bevat 
een stukje van de antistof, maar geen 
delen van het virus. Reproductie is 
daardoor niet mogelijk. Een virale 
vector-vaccin gebruikt een onschuldig 
virus om een set van instructies mee 
te geven aan afweercellen over hoe 
een antistof gemaakt kan worden. 

BREED SCALA AAN KANDIDAAT-VACCINS 
TEGEN COVID-19

Bron: COVID-19 Vaccine Tracker, The Vaccine Centre at the London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2021, data t/m 1 februari
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https://www.vereniginginnovatievegeneesmiddelen.nl/publicaties/nederland-als-medicijnhub
http://www.innovatievegeneesmiddelen.nl
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WAT NU?
De coronacrisis is in veel opzichten een wake up call. We zijn enorm kwetsbaar gebleken voor iets 
als een klein en simpel virus. Maar terwijl we bezig zijn uit de COVID-19 crisis te komen, moeten 
we al vooruitkijken. Een volgende pandemie ligt constant op de loer. Bijvoorbeeld in de vorm van 
antibioticaresistente bacteriën. 

Nu al sterven elk jaar 700.000 mensen wereldwijd aan infecties door resistente micro-organismen. 
Dit kan zonder nieuwe behandelingen oplopen tot 10 miljoen in 2050. De bijkomende 
economische schade loopt in de honderden miljoenen euro’s. Tijd voor actie! 

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) publiceerde daarom eind afgelopen jaar een 
Actieplan infectieziekten, om ons te wapenen tegen nieuwe pandemieën. Daarin staan acht 
voorstellen, vanuit de insteek: wat kunnen we vanuit Nederland nu al doen? 

1. Investeer in onderzoek en ontwikkeling
2. Werk aan Europees stimuleringskader
3. Moderniseer diagnostiek
4. Verbeter marktomstandigheden
5. Werk meer samen voor betere zorg
6. Voorkom verspreiding van resistentie in natuur
7. Investeer in kennis en communicatie
8. Richt een coördinatiecentrum op

Van alle lessen die corona ons leerde, springt er één het meest uit: samenwerking is nog veel 
belangrijker dan we ooit dachten. Bedrijven, universiteiten, overheden, ziekenhuizen zijn hun 
contacten gaan intensiveren, juist in een periode waarin fysieke ontmoetingen uit den boze 
waren. Processen – bijvoorbeeld voor het ontwikkelen en testen van vaccins – werden met 
vereende krachten enorm versneld. Door onconventioneel te denken (‘wat is er nódig?’) bleken 
we onverwachte sprongen te kunnen maken als de nood hoog is.

In die zin leverde deze crisis naast veel ellende ook iets goeds op. We moeten en kunnen het 
samen doen!
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