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GESCHIEDENIS VAN DE MEDISCHE MICROBIOLOGIE

Edward Jenner, een pionier in de
vaccinatie tegen de pokken
Gro Vlaspolder
“Ik zal nooit de pokken krijgen nadat
ik de koepokken heb gehad. Nooit
zal ik een afzichtelijk, pokdalig
gezicht hebben.”
Naar de overlevering hoorde de
Britse plattelandsarts Edward
Jenner (1749-1823) deze woorden
van een melkmeisje. Dat melkmeisjes minder ontvankelijk waren
voor de (mensen)pokken (variola
major) was bekend [1].
In mei 1796 kwam Jenner in contact
met het melkmeisje Sarah Nelmes,
dat tijdens haar werk besmet was
met koepokken. Jenner haalde wat
vocht uit de koepokblaasjes op de
armen van het melkmeisje en
bracht dit over op de arm van een
gezond achtjarig jongetje, James
Phipps, de zoon van zijn tuinman.
De jongen ontwikkelde milde
klachten, die negen dagen na de
procedure verbeterden. Circa twee
maanden later inoculeerde Jenner
de jongen weer, deze keer met de
pokstof van een verse mensenpoklaesie. Hij werd niet ziek.
Jenner entte vervolgens zijn zoon
in met koepokken en ook hij bleek
beschermd tegen de pokken [1].
Men wist dat bescherming voor
ernstige ziekte kon worden
verkregen door inenting. De
techniek van variolatie, waarbij
vocht uit pokkenblaasjes via een
kleine, oppervlakkige incisie werd
overgeënt op de te immuniseren
persoon, was al circa 50 jaar in
gebruik.
De actieve immunisatie van mensen door dierlijke pokstof en de
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verdere ontwikkeling tot ‘vaccin’, is
volgens de geschiedenisboeken
aan Edward Jenner te danken. Hij
was echter niet de eerste die
dergelijke experimenten en waarnemingen deed en een werkzame
preventiemethode
ontwikkelde.
Ongeveer 20 jaar voor Jenner’s
experiment had Benjamin Jesty
(1736-1816), een boer uit Dorset

[1,2], het vocht van koepokpustels
in met een stopnaald aangebrachte
krasjes op de armen van zijn vrouw
en twee kinderen gewreven.
Hoewel hij zijn bevindingen niet
publiceerde, is op zijn grafsteen
een eerbetoon aan zijn experiment
te lezen.
Wat ook ten grondslag gelegen kan
hebben aan de ontdekking van
effectieve vaccinatie tegen pokken
was het succes van de Groningse
Geert Reinders in de bestrijding
van de veepest.
Geert Reinders, zoon van een
korenmolenaar, was boer op een
boerderij bij Garnwerd. Hij was niet
medisch onderlegd maar had wel
gestudeerd. Bij toeval leerde Reinders professor Petrus Camper,
hoogleraar aan de universiteit in
Groningen, kennen toen Reinders
in 1766 met hem in contact trad
over een aan veeziekte gerelateerde publicatie.
Toen in 1768 de veepest heerste in
het noordoosten van Nederland,
werden de geneeskundig hoogleraren Petrus Camper en Wijnold
Munniks door de burgemeester en
de Raad van Groningen gevraagd
om maatregelen te onderzoeken
die de snelle verspreiding van deze
ziekte kon indammen. Nadat meerdere proeven om veepest met
inenting te bestrijden mislukten,
riep Camper in 1769 de hulp van
Reinders in. Deze kocht voor dit
doel enkele koeien en begon
verschillende proeven, met wisselend succes. Zijn conclusie
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Figuur 1. Geert Reinders
(1737-1815). Naar portret in olieverf
door C. Culemburg, 1797
(Groninger Archieven, Beeldbank
Groningen)

was dat, wanneer hij een ‘schoon
dier’ besmette met de entstof van
een ziek dier, het ‘schone dier’ altijd
ziek werd en dat dieren die de
enting, of de daadwerkelijke ziekte
hadden doorstaan, niet ziek
werden
van
een
volgende
besmetting. Vier jaar later, in 1774
sloeg de runderpest wederom toe.
Reinders hervatte zijn experimenten met entingen en deed een
nieuwe ontdekking. Het viel hem op
dat kalveren die geboren werden uit
koeien die de ziekte hadden
doorstaan - ofwel natuurlijk, ofwel
door inenting - niet vatbaar waren
voor deze ziekte, terwijl kalveren
geboren uit koeien die niet in
aanraking waren geweest met de
ziekte, wel ziek werden. Wanneer
hij een kalf geboren uit een koe die
de ziekte had doorgemaakt inentte,
werd het kalf niet ziek, ook niet
wanneer het in contact kwam met
zieke dieren.
In een open brief aan stadhouder
Willem V en later ook aan
hoogleraren Camper en Munniks,
deed Reinders verslag van zijn
bevindingen. Professor Munninks
noemde de ontdekking een ‘bijna
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goddelijke bevinding’ en zorgde
ervoor dat de brief in het Engels
werd vertaald. Petrus Camper gaf
verhandelingen over de resultaten
uit in Parijs en Berlijn, maar
vermeldde de naam van Geert
Reinders niet. Ondanks dat
Reinders door het optreden van
Camper geen bekendheid in het
buitenland heeft genoten, kreeg hij
in het binnenland gelukkig wel
erkenning voor zijn werk [3,4,5].
Mogelijk zijn de bevindingen van
Geert Reinders onder de aandacht
van Jenner gekomen en hebben ze
hem
ertoe
gebracht
zijn
experimenten met koepokken uit te
voeren. Jenner schreef zijn
resultaten
van
de
koepokvaccinatie-experimenten op James
Phipps op in een verhandeling en
stuurde dit in 1797 aan de Royal
Society van Londen. Het werd
ontvangen met scepsis. Ondanks
dat Jenner al was verkozen tot
Vakgenoot van de Royal Society
voor eerder werk, werd zijn
verhandeling afgewezen. Het jaar
daarna, ondersteund met meer
casus en bewijs voor zijn theorie,
publiceerde Jenner op eigen naam
een verhandeling genaamd ‘An
Inquiry into the Causes and Effects
of Variola Vaccinae, a Disease,
Discovered in some of the Western
Counties of England, particularly
Glouces-tershire, and Known by
the Name of The Cow Pox.’
Het bestond uit drie delen: het
eerste deel behandelde de
hypothese dat een infectie met
koepokken beschermde tegen een
daaropvolgende infectie met de
mensenpokken. Het tweede deel
bestond uit de kritische observaties
die hij had gedaan om de
hypothese te testen. Het derde deel
bestond uit een lange discussie
over de bevindingen en verschillen-
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de onderwerpen met betrekking tot
de variola major [1].
Strikt gesproken was Edward
Jenner niet degene die de
vaccinatie heeft ontdekt, maar het
staat buiten kijf dat hij de eerste
persoon was die ervoor heeft
gezorgd dat de procedure een
wetenschappelijke status kreeg en
ertoe aanzette dat hier verder
wetenschappelijk onderzoek naar
werd verricht. Ondanks dat de
resultaten van Jenners onderzoek
met gemengde reacties werden
ontvangen in de medische wereld,
nam de invoering van de vaccinatie
daarna wereldwijd een enorme
vlucht en zijn er nog veel inzichten
geweest op het gebied van
vaccinatie, virussen, transmissie
en immunologie die de theorieën
van Jenner ondersteunden [1]. De
benaming ‘vaccinatie’, afgeleid van
het Latijnse woord 'vacca' (koe),
werd later door Louis Pasteur
gegeven, als eerbetoon aan de
bevindingen van Jenner [2], met als
mooie bijkomstigheid dat dit een
terechte verwijzing is naar de
waardevolle experimenten die
Reinders 20 jaar eerder deed.
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