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Geachte heer Boegem,

Hartelijk dank voor uw bericht van 22 januari jl. waarin u verzoekt om een reactie
- -van het RIVM op-de meerwaarde van griepvaccinatie voor patiënten met kanker.

Ik waardeer uw betrokkenheid bij dit onderwerp en heb aan het RIVM gevraagd
wat ze van uw idee vinden.

Reactie RM
Het klopt dat griepvaccinatie bij kankerpatiënten net zo werkt als bij patiënten
zonder kanker. Daarom worden de afweercellen van kankerpatiënten actief op het
griepvirus na vaccinatie in de spieren; dit is het principe van vaccinatie.

De immuunrespons na griepvaccinatie is gericht op het griepvirus, niet op
tumorcellen. Er zijn geen aanwijzingen dat injectie met griepvirus een
immuunrespons tegen de tumor oplevert. In een recente studie (zie bijlage) is bij
muizen aangetoond dat injectie van een tumor met griepvirus de T-cellen in de
tumor activeert (een 'cold'tumor wordt een 'hot'tumor). Daardoor lijken
specifieke typen immuuntherapie beter te werken. Dit onderzoek is in muizen
gedaan en nog in de fundamentele fase, dus het is te vroeg om te kunnen zeggen
of dit voor mensen van meerwaarde zal zijn.

Het zou uiteraard heel mooi zijn als uit vervolgondezoek blijkt dat deze aanpak
waardevol is voor mensen met kanker. We volgen de ontwikkelingen in de
wetenschap daarom zeker met interesse. Ik vertrouw u hiermee voldoende te
hebben geïnformeerd.
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Uw brief

Bijlage(n)
recent paper'Immunology
and inflammation'

Corres pon d e n ti e u itsl u ite nd
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.
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