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Naar aanleiding van de WHO-verklaring in 2020 dat
in Afrika alle wijd poliovirus is uitgeroeid, worden in

dit artikel de inspanningen sinds de aanvang tot de

huidige stand van zaken van het Pollo Eradication

initiative (PEI) geschetst. Met het uitroeien van alle
WPV is de ziekte poliomyelitis niet verdwenen. De

levend verzwakte vaccinstam type 2 muteert

regelmatig terug en kan, met name in gebieden met

een slechte vaccinatiegraad, uitbraken van

poliomyelitis veroorzaken. Het survelllancenetwerk
kan niet zonder een goed functionerend

laboratorium-netwerk. Dit netwerk heeft zich

ontwikkeld tot een mondiaat public health netwerk

voor infectieziekten. Om het ambitieuze initiatief
uiteindelijk fe laten slagen zijn nieuwe

vaccinatiestrategieën ontwikkeld om vrij te zijn van
de circulerende terugmuterende vaccinstammen

die voor uitbraken zorgen. De laatste haarden van

wild poliovirus type 1 bevinden zich in Pakistan en

Afghanistan. De invloed van de COVID-19-
pandemie is enorm en zat sen extra complicatie zijn
vaar alle vaccinatieprogramma's, zo ook voor het
Polio Eradication Initiative.

Following the statement by the WHO in 2020 that
Wild Poliovirus type 1 (WPVI) has also been
eradicated from Africa, the efforts since the start and

the state of affairs of the Palio Eradication Initiative
are outlined in thís article. With the eradication of all

WPV, the disease poliomyelitis has not

disappeared, especially the live aftenuated vaccine

strain type 2 mutates back regularly and, especially
in areas with poor vaccination coverage, can cause

vutbreaks of poliomyelitis. The surveillance network

cannot do without a properly functioning laboratory

network. This network has developed into a global
public health network for infectious diseases. Ín
order for the ambitious initiative to ultimately
succeed, new vaccination strategies have been
developed to be free from the ciroulating reverting
vaccine strains that cause outbreaks. The last

outbreaks of Wild Poliovirus type 1 are in troubled
areas in Pakistan and Afghanistan. The impact of
the COVID-19 pandemic is enormous and will be an

additional complication for all vaccination programs
including the Polo Eradication initiative.

 

Op 25 augustus 2020, te midden van alle onrust
rond de GCOVID-19-pandemie, kondigde de
directeur-generaaf van de WHO, de Ethiopiër

Tedros Adhanom Ghebrevesus, een bijzondere
mijlpaal aan. Hij noemde het ‘een van de groofste
successen in de gezondheidszorg ooit, sen succes

te danken aan wetenschap en solidariteit” Afrika

was vrij van alle drie de wildtypes poliovirus.{11 Bij

de start van het Polio Eradication Initiative in 1988

raakten jaarlijks nog tien-duizenden kinderen in

Afrika verlamd daor een van de drie types pollovirus.

De Africa Regional Certification Commission van
AFRO, het regionale kantoor van de WHO in Afrika,
had op die dag vier jaar lang geen enkel geval van
poliomyelitis dat werd veroorzaakt door WPV, in

haar regio ontdekt.
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Alle lidstaten van AFRO voldeden gedurende ten

minste drie jaar aan alle gestelde eisen. De
verklaring komt slechts een jaar nadat Nigeria van

de lijst van polio-endemische landen werd

verwijderd. Het dichtbevolkte en politiek onrustige
land was lang een knelpunt: tot 2010 werd hier de

helft van alle gevallen van poliomyelitis uit de hele
wereld gerapporteerd. In het noorden van Nigeria
werd vaccinatie sinds 2003 geboycot wegens

moedwillig verspreide geruchten over veiligheid van

het vaccin. Het virus en de gevolgen ervan breidden
zich van daaruit uit naar 20 landen. Met veel

diplomatie en tact is het gelukt de bevolking anders

te laten denken over het vaccin. Ten slotte werd in

augustus 2016 voor het laatst WPV1 geïsoleerd.[2]

De certificering van de Afrikaanse regio toont de
haalbaarheid aan van polio-uitroeiing in landen met
voortdurende onveiligheid, ontoegankelijke en

moeilijk bereikbare populaties en zwakke
gezondheidssystemen. De offers zijn enorm
geweest: tientallen gezondheidswerkers en

vrijwilligers hebben hun leven verloren om een

poliovrij Afrika te realiseren, als onderdeel van het
ambitieuze Global Polio Eradication Initiative

(GPEI).[3]

Polio-eradicatie 1988-2020: stand van zaken
In 1988 stelde de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) in Genève zich het uitroeien van alle wild
poliovirus ten doel.[4] Het initiatief kwam voort uit

het succes van het Expanded Programme on
Immunization (EPI) van de WHO en Unicef uit 1974,
en kreeg momentum door het succes van het
elimineren van polio door de Pan-American Health

Organization (PAHO). Noord- en Zuid-Amerika
werden poliovrij in 1994. EPI kwam voort uit het
Smallpox Eradication Programme (1967), dat kon
vertrouwen op massa- en later ringvaccinatie. Het

stoppen van polio bleek inmiddels uitdagender dan

was voorzien.

Het GPEI startte, in navolging van de strategie van

PAHO, met het massaal inzetten van het orale

poliovaccin (OPV), zonder dat men voorzag hoe die
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keuze in het eindspel zou uitpakken. Zowel

nationale vaccinatieprogramma's als diverse
soorten campagnes maakten gebruik van het

klassieke Sabinvaccin. De WHO was sinds 1972 in
het bezit van de licenties van het vaccin.[5] Het

vaccin is makkelijk te distribueren, vereist minder

van de logistiek en de gezondheidswerkers dan het
toepassen van IPV zou doen en is aanzienlijk
goedkoper. Een extra argument was de inductie van

mucosale immuniteit en hetfenomeen dat contacten

van gevaccineerden via de feco-orale route worden
meegevaccineerd. Bekend was dat er, in

tegenstelling tot wat bij een IPV-schema het geval

is, diverse keren moest worden gevaccineerd om
voldoende immuniteit tegen de drie types op te

wekken. Via talloze nationale routine-

vaccinatieschema's en talloze vaak enorme
massavaccinatiecampagnes werden wereldwijd

gedurende de afgelopen 10 jaar meer dan 10 miljard

doses OPV toegediend aan meer dan 2,5 miljard
kinderen. Meer dan 10 miljoen gevallen van

poliomyelitis werden in deze periode voorkomen,
een reductie van meer dan 99,99 procent.
Belangrijke successen van het GPEI waren

achtereenvolgens het mondiaal uitgeroeid verklaren
in september2015 van wild poliovirus type 2 (WPV2)
en in oktober 2019 van wild poliovirus type 3 (WPV3)
door de WHO, voor het laatst geïsoleerd in India

respectievelijk Nigeria. Alleen nog WPV1 en de
ambitieuze klus leek geklaard.

Het mondiale aantal WPV1-isolaties bereikte een

mooi dieptepunt in 2016. In de enige twee landen

waar endemische transmissie nog voorkomt,

Afghanistan en Pakistan, werd bij respectievelijk 20

en 13 gevallen van poliomyelitis WPV1 geïsoleerd
(tabel 1). Uit andere bronnen, zoals dragerschap bij
standaard onderzochte contacten van gevallen van
polio of monsters uit de omgeving, werd het virus in
de twee landen respectievelijk 62 en 2 maal

aangetroffen. Sindsdien wordt een toename van

WPV1 gerapporteerd.



Bevestigde gevallen WPV1

2015 2016 2017 2018 2019

Pakistan 54 20 8 12 147

Afghanistan 20 13 14 21 29

Nigeria 0 4 0 0 0

Iran 0 0 0 0 0

otaal 74 37 22 33 176

Overig gerapporteerd WPV1

2020 2015 2016 2017 2018 2019

83 84 62 110 141 391

56 20 2 42 83 56

0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 0 3

139 104 65 152 224 450

 

Tabel 1. Mondiaal gerapporteerd Wild Poliovirus type 1; *2015 t/m 22 dec. 2020.[6]

Bewijs van afwezigheid van het poliovirus
Aantonen dat een virus verdwenen is, lijkt
onmogelijk. Het overgrote deel van alle

enterovirusinfecties verloopt subklinisch. Alle
gevallen van acute slappe verlamming (acute
flaccid paralysis, AFP) bij kinderen onder de 15
jaar opsporen en zorgvuldig analyseren bleek bij
PAHO een hoeksteen van het succes. Dat vereist
een intensief en continu surveillanceprogramma.

Tijdigheid en compleetheid van AFP-rapportage
inclusief ‘zero reporting’, het adequaat

verzamelen van twee fecesmonsters van elk

geval en van contacten, de virologische analyse
daarvan en het bezoeken na 60 dagen zijn vaste
onderdelen van de AFP-surveillance.

Fecesmonsters van kinderen met AFP of hun

contacten worden tot op de dag van vandaag
geanalyseerd om poliovirus als oorzaak van AFP

uit te sluiten. In afwezigheid van het poliovirus
detecteert een goed werkend systeem ongeveer
een tot twee gevallen van AFP per 100.000

kinderen jonger dan 15 jaar. Het guillain-
barrésyndroom en myelitis transversa zijn
voorbeelden van andere oorzaken van acute

slappe verlamming. Eris daarmee sprake van een

ingebouwde kwaliteitscontrole: het niet vinden
van AFP betekent dat er niet goed wordt gezocht.

In totaal werden er in 2020 liefst 69.899 gevallen
van AFP gemeld, waarvan bij 86 procent

adequaat fecesonderzoek werd verricht, en was

de non-polio AFP-graad 3,69 per 100.000

kinderen jonger dan 15 jaar. Voor Nigeria waren

deze cijfers respectievelijk 6123 gevallen, 95
procent adequaat fecesonderzoek en een non-

polio AFP-graad van 8,57.[7]

Naast deze syndroomsurveillance als criterium

van de GPEl-norm kent het programma nog

enkele eisen voor de certificering van de

afwezigheid van poliovirustransmissie. Zo wordt
er gekeken naar de afwezigheid van WPV in de
feces van gezonde kinderen en in het afvalwater
en riolen. Een aanhoudend hoge vaccinatiegraad

en het aantonen van afwezigheid van poliovirus
in laboratoria en instellingen vereist dat zich

nergens nog poliovirus in de laboratoriumvriezers

bevindt. In alle WHO-lidstaten verzamelen

nationale certificeringscommissies (NCC'’s)
jaarlijks alle beschikbare gegevens en
rapporteren zij over het voldoen aan de criteria.

Voor het werken met polioviruss door

onderzoekers en vaccinproducenten gelden
speciale, strenge containmenteisen.

Laboratoriumnetwerk

Waar het pokkenvirus nog mondiaal kon worden
uitgeroeid meteen beperktaantal referentielaboratoria

voor de vaccincontrole, vereist het uitroeien van

polio een uitgebreid laboratoriumnetwerk.
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Vanaf het begin in 1988 is geïnvesteerd in de
opbouw hiervan: het Global Polio Laboratory
Network (GPLN). Het RIVM heeft een aanzienlijk
aandeel in de standaardisatie en training hiervan
gehad. Het GPLN is in de loop dertijd uitgegroeid
tot een wezenlijk onderdeel van internationale

‘outbreak preparedness and response’. Zo kreeg het

netwerk een zilveren randje, en de uitgebreide
infrastructuur wordt voortdurend aangepast. Het

wordt momenteel gebruikt om COVID-19 te
beheersen.[8-10] De taakvan het GPLN is inmiddels

uitgebreid naar laboratoriumondersteuning voor

hoogwaardige, op individuele casus en op
syndromen gebaseerde surveillance voor ziekten
die met een vaccin kunnen worden voorkomen.[11]

Tegenslag en innovatie
De intensieve campagnes hebben enerzijds in
Nigeria levens geëist, net als dat in Pakistan tot op
de dag van vandaag het geval is:

gezondheidswerkers werden belaagd en zelfs
vermoord door bendes of georganiseerde
sektarische extremisten behorende tot Boko Haram

in het noordoosten van Nigeria. Anderzijds is ook

buiten Nigeria flinke schade aangericht aan de
gezondheidzorg, met name aan grootschalige

programma'’s.[12] Geduld, vasthoudendheid en

diplomatie zijn in heel Afrika noodzakelijk gebleken.
De mede door Nelson Mandela gelanceerde ‘Kick

Polio out of Africa'-campagne, ondersteund door
staatshoofden, Afrikaanse beroemdheden,
voetballers en filantropen en Rotary International,

heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld.[13]

Moesten in het recente verleden gezondheids-
werkers en vrijwillige vaccinators vertrouwen op met

de hand getekende kaarten en het geheugen van
de lokale bevolking om elk kind te bereiken,

momenteel is het polio-uitroeiingsprogramma van

Afrika getransformeerd door eigentijdse technologie

en innovatie. Nieuwe systemen hebben het
programma op een ongekend niveau gebracht,

waardoor de hoge eisen en datagestuurde

vooruitgang zijn geborgd. Speciaal ontwikkelde
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technieken als GIS Mapping (datamanagement met
mobiele technologie), AVADAR (Auto Visual AFP
Detection and Reporting) en e-SURV (elektronisch
toezicht voor real-time monitoring van de vele
veldactiviteiten) spelen een essentiële rol bij het
versnellen van de vooruitgang.[14] Surveillance- en

diagnostische inspanningen tegen andere

ziektebedreigingen, zoals ebola, mazelen en recent
COVID-19 krijgen hierdoor een vliegende start.
Dat alle wild poliovirus verdwenenis uit Afrika is een

opsteker voor het kostbare programma, waarbij
overheden met menskracht en middelen vooral

gesteund worden door PolioPlus van Rotary

International en The Bill and Melinda Gates
Foundation. Ondanks dit succes is de ziekte

poliomyelitis helaas nog niet verdwenen.

Poliomyelitis door vaccinvirus
Hoewel bijna alle WPV verdween, bleven zich

gevallen van poliomyelitis voordoen, die waren

opgespoord door de AFP-surveillance. Ze werden

veroorzaakt door vaccinafgeleid poliovirus (Vaccine
Derived Poliovirus, VDPV) getypeerd door het

laboratoriumnetwerk. Genetisch veranderde OPV-
stammen kunnen in zeldzame gevallen weer

neurovirulent worden en de capaciteit ontwikkelen

om langdurig, soms maandenlang, te circuleren

(cVDPV). In gebieden met een lage
vaccinatiedekking kunnen deze cVDPV'’s heuse

uitbraken van poliomyelitis veroorzaken, waardoor
honderden kinderen verlamd raken. Van de drie

wilde serotypes is type 2 het minst virulent. Het van

OPV2 gemuteerde cVDPV2is echter nu de grootste
spelbreker. Figuur 1 laat de zorgwekkende toename
zien van cVDPV2's als oorzaak van acuut slappe

verlamming, tussen 2016 en 2019. Ook de toename
van gedetecteerd gemuteerd virus in riolen en
afvalwateris zichtbaar.[15] Poliomyelitis is dus nog

niet verdwenen. In 2020 werden in 25 landen 932

nieuwe gevallen, dus uitbraken, door cVDPV
bevestigd, waarvan 28 door cVDPV1, 904 door

cVDPV2 en geen door cVDPV3.[16]
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Total outbreaks: 2 Total outbreaks: 3
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Data as of28 Jan 2020
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Outbreak classified by environmental detection

Figuur 1. Mondiale verspreiding van cVDPV, van mei 2016 tot december 2020.[17]
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Het bestrijden van poliomyelitis veroorzaakt door

cVDPV
Als addendum van de strategie voor de Polio

Endgame 2019-2023 ontwikkelde de WHO een
strategie om de cVDPV2 te bestrijden.[17] In april

2016 — WPV2 was toen verdwenen — stapten alle

OPV-gebruikende landen over van het gebruik van
trivalent OPV (tOPV; Sabin types 1, 2 en 3) naar
bivalent OPV (bOPV; Sabin types 1 en 3). Het idee
was om deze omschakeling, The Switch, te laten
voorafgaan door de invoering van ten minste één

dosis IPV, het geïnactiveerde vaccin Salk, in één

keer beschermend tegen de drie types, om tegen
alle ziekte te beschermen. In 176 OPV-gebruikende

landen werd vanaf 2015 ten minste één dosis IPV
onderdeel van het programma. De verwachting was
dat er zich na de Switch in afgelegen gebieden, bij
onbeschermden - niet bereikt met IPV -

poliogevallen zouden voordoen veroorzaakt door
cVDPV2's. De strategie was de transmissie van

cVDPV2 te doorbreken door in deze gebieden

monovalent OPV2 in te zetten. Door mondiaal tekort

aan IPV ontstonden immuniteitslacunes. Het

inzetten van OPV2 heeft voor veel meer post-Switch

cVDPV2-uitbraken gezorgd dan was voorzien.
Sinds de switch naar bivalent OPV werd mucosale
immuniteit opgewekt tegen PV1 en PV3 en niet
tegen PV2. Daardoor kregen in 2019 kinderen in
veel gebieden poliomyelitis door cVDPV2, een

uiterst pijnlijk resultaat voor het GPEI en de
betrokken instanties WHO, UNICEF, Rotary
International, de CDC, de Bill and Melinda Gates

Foundation en de Global Alliance for Vaccines &
Immunization (GAVI).
cVDPV2-uitbraken zijn inmiddels een graad 2-

noodsituatie in het Emergency Response

Framework van de WHO. Er is een reeks

risicobeperkende maatregelen opgesteld om de

verspreiding een halt toe te roepen, zoals
vroegtijdige opsporing van uitbraken en optimale
uitbraakrespons. Een nieuw onderdeel van de

huidige strategie is de inzet van een nieuw

monovalent vaccin type2 n (novel) OPV2.[18,21]
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Door verbeterde genetische stabiliteit heeft het

vaccin minder kans zich tot VPDV2 te ontwikkelen.

De beschikbaarheid van nOPV2 is nog beperkt. Ook
is inmiddels IPV op basis van de drie Sabin-

stammen in plaats van de klassieke vaccinstammen

van het poliovirus (sabiniPV, sIPV) in een
vergevorderd stadium.[19] De reden voor het

inzetten van het mede in Nederland ontwikkelde
vaccin (Intravacc, Bilthoven) is dat op termijn ook
voor de productie van IPV niet langer de klassieke

wilde vaccinstammen van Salk mogen worden

gebruikt. Door het gebruik van de Sabin-stammen

kan veiliger locaal slPV worden geproduceerd. Het
is wel heel opmerkelijk dat IPV en OPV, ontwikkeld

door de rivalen Jonas Salk (1914-1995) en Albert
Sabin (1906-1993) in het eindspel tot één goed,
veilig werkend vaccin zijn samengebracht, slPV, dat
van wezenlijk belang is voor het lang onmogelijk

geachte uitroeien van het virus. Het welslagen van
GPEI is een posthume kroon op beider werk.
Voor uitbraken zijn zo realistisch mogelijke

draaiboeken ontwikkeld, die rekening houden met
beschikbaarheid van de vaccins die op dat moment
daadwerkelijk kunnen worden ingezet (IPV, sIPV,

OPV2, nOPV2 of t(OPV). Naast de aanhoudende
problematiek rondom WPV in Pakistan en

Afghanistan heeft het bestrijden aldaar van door
cVDPV veroorzaakte poliomyelitis de allerhoogste

prioriteit.

Polio en COVID-19
Sinds het uitbreken van de COVID-19-pandemie
hebben vaccinatieprogramma’s al maandenlang te

lijden onder de lockdowns. Alleen al in Pakistan
werden bijna 80 miljoen vaccinaties gemist.

Ondanks het succes in Afrika is 2020 het zwaarste
jaar voor het GPEI tot nu toe. Op 30 januari 2020
riep de WHO COVID-19 tot een Public Health
Emergency of International Concern. Op 24 maart
2020 schortte het GPEI alle extra
immunisatieactiviteiten op en moedigde voortzetting

van AFP-surveillance aan. In april 2020 kwam GPEI

met herziene richtlijnen in het kader van de



COVID-19-pandemie gericht op het verminderen
van risico’s voor overdracht van SARS-CoV-2 door
de activiteiten aan te passen die persoonlijk contact

vereisten, het verbeteren van handhygiëne en het

gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
De programma's zijn inmiddels hervat. Gezondheids-

werkers worden gescreend op COVID-19, dragen
maskers, gebruiken ontsmettingsmiddelen en proberen
zoveel mogelijk afstand te houden. Een nieuwe

uitdaging ontstond door transport- en

bewegingsbeperkingen. Inmiddels is de paradoxale
situatie ontstaan dat voor gemeenschappen in

gebieden waar nauwelijks toegang tot zorg is, om
welke reden dan ook, nog steeds al het mogelijke in
het werk wordt gesteld om poliomyelitis uit te roeien.

Het is niet verwonderlijk dat het aantal gemelde
gevallen van acute slappe verlamming (AFP) in
2020 aanzienlijk daalde ten opzichte van 2019.

Nieuwe uitbraken van cVDPV zijn aangetroffen in
de oostelijke mediterrane en Afrikaanse regio's,
waaronder Jemen, Soedan en Zuid-Soedan.

Michel Zaffran, totjanuari 2021 hoofd van GPEI, stelt
in een interview met Science dat er geen twijfel over
bestaat dat de COVID-19-pandemie de problemen
van GPEI heeft verergerd.[20}] Modelleurs

voorspellen dat het corrigeren van de opgelopen
schade ten gevolge van het tijdelijk stoppen van

vaccinatie ingewikkelder is en meer inspanning en

tijd zal kosten dan ooit. De tijd zal leren in hoeverre
het GPEI kan bijdragen aan de mondiale strijd tegen

COVID-19 en of deze er voordeel van kan hebben:
alle drie types wild poliovirus zijn dan wel in 2020 uit

Afrika verdwenen, cVDPV2 is dat allerminst en

daarmee ook poliomyelitis nog niet. Het GPEI-
eindspel is in veel opzichten toenemend complex.

 
Figuur 2. Eenjong meisje wacht op vaccinatie tijdens de nationale vaccinatie-campagne

voor polio en mazelen ín Mogadishu, Somalië (1 september 2020). ©WHO Somalië/lsmail
Taxta/lldoog.[21]
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