
“Hoe meer 
antistoffen, hoe 

beter of hoe langer 
je beschermd 
bent tegen het 

coronavirus.”

Dr. Line Heylen en dr. apr. Deborah Steensels
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Klinische Biologie

In Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) werd de immuun-

respons van 2.500 medewerkers en artsen onder-

zocht die gevaccineerd waren met Covid-vaccins 

van 3 verschillende fabrikanten: Moderna, Pfizer-

-BioNTech én AstraZeneca. “Het vaccin van Moder-

na genereerde meer dan het dubbele van de anti-

lichamen van een vergelijkbare injectie gemaakt 

door Pfizer Inc. en BioNTech SE in onderzoek dat 

de immuunresponsen op de inentingen rechtstreeks 

vergelijkt, aldus onderzoekers dr. apr. Debo-

rah Steensels en dr. Line Heylen. De data-analyse 

van de groep mensen die gevaccineerd werd met het 

vaccin van AstraZeneca volgt later.

Vierduizend gevaccineerde me-
dewerkers, artsen en vrijwilligers 
van ZOL en het Kinderpsychiatrisch 
Centrum (KPC) die bovendien ge-
vaccineerd werden één van de drie 
verschillende coronavaccins vorm-
den een interessante mix voor een 
grootschalige studie, met een eerste 
antistofbepaling +/- 2 maanden na de 
2de dosis. Ongeveer 2.500 personen 
onder hen namen vrijwillig deel aan 
de studie. Het resultaat van de eigen 
antistof titer kon geraadpleegd wor-
den via het ZOL-patiëntenportaal.

Bij het medisch valideren van de resul-
taten viel onmiddellijk op dat de indivi-
duele antistof titers sterk uiteenliepen. 
En dat er een verschil was in antistof 

titers van personen die het Moderna en 
mensen die het Pfizer vaccin kregen. 
Doorgedreven data-analyse bracht de 
bevestiging: de antistoffen van per-
sonen die gevaccineerd werden met 
Moderna liggen significant hoger dan 
die van personen die het Pfizer vaccin 
toegediend kregen. 

“Een mogelijke verklaring voor deze 
bevinding is dat het mRNA 3 maal ho-
ger gedoseerd is in het vaccin van Mo-
derna. De studieresultaten bevestigen 
eveneens de bevindingen van andere 
onderzoeksgroepen dat de antistof 
titers lager liggen bij oudere patiënten, 
en hoger bij vaccinatie na het doorma-
ken van een COVID-19 infectie”, aldus 
dr. Line Heylen. 

Moderna-vaccin 
wekt hogere anti-
stofrespons op dan 
het Pfizer-BioN-
Tech vaccin
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“Ook de langere wachttijd tussen de 
eerste en de tweede dosis kan een 
positief effect hebben op de hoeveel-
heid antistoffen. De twee Pfizerprikken 
werden met drie weken wachttijd 
toegediend. Tussen de twee Moder-
na-prikken lag vier weken,” vult dr. apr. 
Deborah Steensels aan.

Hoe meer antistoffen, hoe beter of hoe 
langer je beschermd bent tegen het 
virus. “Maar voor bescherming tegen 
ernstige ziekte of overlijden zijn de 
verschillen wellicht klein: in verschillen-
de onderzoeken is duidelijk geworden 
dat alle vaccins daar zeer goed tegen 
beschermen”, zegt dr. apr. Steensels. 
“De hoeveelheid antistoffen kan wel 
een verschil maken in de mate van 
bescherming tegen milde vormen van 
infecties. We voeren momenteel ook 
onderzoek naar doorbraakinfecties. 

“Verschillen in respons op de vaccins in 
kaart brengen, is belangrijk”, aldus dr. 

apr. Steensels en dr. Heylen. “Mogelijk 
kan de uitkomst van het onderzoek de 
verdere inzet van de beschikbare vac-
cins beïnvloeden. Zo zou de voorraad 
Moderna-vaccins kunnen voorbehou-
den worden voor personen waarvan 
verwacht wordt dat de respons op 
vaccinatie lager ligt (ouderen, kanker-
patiënten, nierdialyse, …).”

Ook werd dankzij deze studie een 
klein aantal ‘low-responders’ geïden-
tificeerd. Deze zorgverleners hadden 
geen duidelijke risicofactoren op een 
lagere respons. “Om non-responders 
of low-responders te identificeren 

zou een antistoftest in de toekomst 
standaard kunnen worden, net zoals dit 
al vele jaren gebeurt voor hepatitis B bij 
zorgpersoneel. Mensen wiens antistof 
titer onder een drempelwaarde ligt, 
kunnen dan eventueel geadviseerd 
worden om zich aan te melden voor 
een bijkomende inenting. De specifieke 
antistof drempelwaarde dient uiteraard 
nog bepaald te worden. Hierover zullen 
ongetwijfeld nieuwe inzichten volgen 
uit deze en andere lopende studies”, 
aldus de onderzoekers.
 Het studieprotocol voorziet opvol-
ging van deelnemende medewerkers, 
artsen en vrijwilligers gedurende 1 

Tabel. Multivariaat lineair regressiemodel voor de log10 getransformeerde 
antistof waarden na de tweede dosis van het mRNA vaccin

Regressie coefficient (95% 
betrouwbaarheidsinterval)

Vaccin type

 BNT162b2 (Pfizer-BioNTech)  [referentie]

 mRNA-1273 (Moderna)  0359 (0.326 to 0.392)

Voorafgaande infectie met SARS-CoV-2

 geen voorafgaande infectie  [referentie]

 voorafgaande infectie   0.692 (0.649 to 0.736)    <.001

Leeftijd, per jaar (startend op 21j)   -0.006 (-0.007 to -0.004)   <.001

Geslacht

 Man    [referentie]

 Vrouw    0.047 (0.005 to 0.089)   .03

Tijd tussen vaccinatie en de   -0.005 (-0.006 to -0.003)   <.001 

bloedafname, per dag

P value

<.001

"In dit model wordt onderzocht welke factoren onafhankelijk van elkaar een effect hebben op de antistofwaarden. Voor deze 
analyse werden de antistofwaarden log10 getransformeerd, omdat de antistofwaarden niet normaal verdeeld zijn. Een po-

sitieve regressie coëfficiënt betekent dat er hogere antistofwaarden zijn, een negatieve regressie coëfficiënt 
betekent lagere antistoffen. Zo toont deze tabel dat het Moderna vaccin correleert met hogere antistof-
waarden onafhankelijk van het geslacht, leeftijd, voorafgaande immuniteit, en de tijd tussen het vaccin en 
de antistofbepaling. Zoals verwacht hebben personen met een voorafgaande infectie ook hogere antistof-
waarden (en dat effect is meer uitgesproken dan het effect van het type vaccin), en dalen de antistoffen 
wanneer de tijd tussen het vaccin en de bloedname toeneemt.”

Doorgedreven data-analyse heeft 
uitgewezen dat antistoffen van personen 
die gevaccineerd werden met Moderna 
significant hoger liggen dan die van personen 
die het Pfizer vaccin toegediend kregen.
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Humorale immuunrespons na SARS-CoV-2 mRNA-vaccinatie. Vioolplots van circulerende SARS-CoV-2 anti-spike-eiwitrecep-
tor-bindende domein-antilichamen in serummonsters verkregen van deelnemers nadat ze 2 doses van een mRNA-vaccin 
hadden gekregen. Binnen elke vioolplot wordt het geometrische gemiddelde afgebeeld als een punt. 
A, Verschil tussen deelnemers die zijn gevaccineerd met mRNA-1273 (Moderna) versus die met BNT162b2 (Pfizer-BioNTech). 
B, Verschil volgens eerdere SARS-CoV-2-infectie en het type mRNA-vaccin. 
C,  Verschil naar leeftijd en het type mRNA-vaccin bij voorheen niet-geïnfecteerde deelnemers. Alle vergelijkingen waren 
significant bij P < .001 behalve eerder geïnfecteerde deelnemers (paneel B), die significant was bij P = .01.

Figure. Humoral Immune Response Following SARS-CoV-2 mRNA Vaccination

Deze publicatie behaalde de we-

reldpers en werd op vele plaatsen 

vermeld.

jaar, met opvolging van PCR resultaten 
(welke personen testen positief on-
danks vaccinatie), en met een nieuwe 
antistofmeting na 1 jaar.

De resultaten met betrekking tot me-
dewerkers die het AstraZeneca-vaccin 
kregen, zijn nog niet bekendgemaakt. 
“Bij AstraZeneca zaten er twaalf weken 
tussen de eerste en de tweede dosis, 
waardoor die resultaten later beschik-
baar waren”, zegt dr. Heylen.“Door 
veel verschillende variabelen is een 
rechtstreekse vergelijking tussen Astra-
Zeneca en de 2 mRNA vaccins ook niet 

evident. Voor deze vergelijking kijken 
we daarom vooral uit naar de data op 1 
jaar na vaccinatie."

De onderzoeksresultaten werden 
gepubliceerd in het toonaangevende 
wetenschappelijke tijdschrift JAMA. 
“Voor zover wij weten, is het de eerste 
publicatie die dit aantoont”, zegt dr. 
apr. Steensels. “Niet alle ziekenhuizen 
hebben zowel Pfizer, Moderna als 
Astra-Zeneca toegediend aan hun 
personeel. In dat opzicht hadden we 
een unieke kans om de drie met elkaar 
te vergelijken.” 
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