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In 1999 besprak Minerva twee studies (1-3) die het vermeende verband tussen mazelen-bof-rubella (MBR) vaccinatie
en autismespectrumstoornis weerlegden (4). Met de recente uitbraken van mazelen wereldwijd komen ook deze
hardnekkige foutieve theorieën echter weer in de belangstelling.
Recent verscheen er een Deense cohortstudie waarbij 657 461 kinderen geboren tussen 1999 en 31 december 2010
vanaf 1-jarige leeftijd werden opgevolgd tot 31 augustus 2013 (5). Gedurende 5 025 754 persoonjaren kregen 6 517
kinderen de diagnose van autisme- spectrumstoornis (incidentie 129,7 per 100 000 persoonjaren). Men berekende
een hazard ratio (MBR-gevaccineerden versus niet-gevaccineerden) van 0,93 (met 95% BI van 0,85 tot 1,02)
waarbij gecorrigeerd werd voor leeftijd, geboortejaar, geslacht, andere vaccinaties, autisme in de familie en
risicofactoren voor autisme zoals leeftijd van de ouders, roken tijdens de zwangerschap, manier van bevallen,
vroeggeboorte, Apgarscore na 5 minuten, laag geboortegewicht en hoofdomtrek. Uniek in deze studie is de analyse
in specifieke subgroepen. In de subgroepen met een familiale geschiedenis van autisme of verhoogde risico’s voor
autisme kon men evenmin met het MBR-vaccin een toename van autismespectrumstoornissen vaststellen. Er was
ook geen clustering van autismegevallen in specifieke periodes na vaccinatie (1ste, 2de, 3de, 4de jaar en langer na
vaccinatie).
Eigenlijk mag dit resultaat ons niet verrassen. Autisme is een ontwikkelingsstoornis die zich reeds manifesteert op
12 maanden na de geboorte, dus vóór de eerste toediening van het MBR-vaccin (6,7). Logischerwijs kan dit vaccin
niet aan de basis liggen van deze stoornis.

Besluit
Deze grote, degelijk uitgevoerde Deense cohortstudie toont aan dat er geen verband is tussen een mazelen-bofrubella-vaccinatie en de ontwikkeling van autismespectrumstoornis.

Voor de praktijk
Mazelen blijft een ernstige virale infectie die van mens tot mens wordt overgedragen en gepaard gaat met ernstige
morbiditeit die kan leiden tot blijvende letsels en mortaliteit. Het levend afgezwakt vaccin voorkomt niet alleen de
ziekte bij het individu maar bij voldoende hoge vaccinatiegraad (>95%) ook de verspreiding van het virus in de
gemeenschap (8). Dit is vooral van belang voor de bescherming van kwetsbare pasgeborenen (jonger dan 1 jaar) en
immuungecompromitteerden. Gezien het grote belang van een hoge vaccinatiegraad tegen mazelen dient de
toediening van dit vaccin aangemoedigd te worden en dienen onvoldoende beschermde personen een inhaalvaccinatie
te krijgen. Recent werd het basisvaccinatieschema aangepast en werd de leeftijd voor toediening van het tweede
MBR-vaccin verschoven van 10 jaar naar 7-9 jaar (7). Nog steeds is er een cohorte volwassenen geboren tussen 1970
en 1995 die onvoldoende beschermd is door het niet doormaken van mazelen voor de start van de mazelenvaccinatie
op bevolkingsniveau (vóór 1985) of het ontbreken van een booster op 10-jarige leeftijd (na 1985). Zij kunnen
beschermd worden door toediening van respectievelijk 2 MBR-dosissen met een interval van 4 weken of 1
herhalingsinenting (9).
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