Pandemrix AFP
NOS NIEUWS • BINNENLAND • 21-09-2018, 15:19

'Informatie over bijwerkingen
Mexicaanse griep-vaccin
achtergehouden'
Midden in de periode dat wereldwijd tientallen miljoenen mensen gevaccineerd
werden tegen de Mexicaanse griep met het vaccin Pandemrix, hield farmaceut GSK
informatie achter over een opvallend groot aantal ernstige bijwerkingen. Dat staat in
een artikel in het British Medical Journal (BMJ).

Bij de bijwerkingen ging het onder meer om bijna 150 gevallen van anafylactische
shock, een zeer ernstige allergische reactie. Ook zouden er tientallen
overlijdensgevallen zijn geweest.
Het blad meldt dat eind november 2009 bij fabrikant GSK al meer dan 1100
meldingen binnen waren gekomen van ernstige bijwerkingen van Pandemrix. Per
miljoen vaccinaties traden er in die eerste vaccinatieperiode 76 ernstige bijwerkingen
op. Dat waren er ruim elf keer zo veel als voor Arepanrix, een vrijwel identiek, ander
pandemisch griepvaccin van GSK dat elders in de wereld veel gebruikt is.
Ook in de maanden erna bleef het aantal ernstige bijwerkingen van Pandemrix veel
hoger liggen dan van het andere GSK-vaccin.
Interne stukken GSK
De informatie is afkomstig uit interne stukken van GSK die zijn vrijgekomen bij een
proces in de Verenigde Staten tegen de farmaceut en de Ierse
gezondheidsautoriteiten. Die zouden volgens het BMJ op de hoogte zijn geweest van
de veiligheidsproblemen van Pandemrix maar de vaccinatiecampagne desondanks
hebben doorgezet.
Bij het proces draait het om de claim dat Pandemrix narcolepsie veroorzaakt. Dat is
een zeer ernstige slaapziekte waarbij de patiënten elk moment in slaap kunnen
vallen. Narcolepsie kwam in de periode na de vaccinatiecampagne in beeld als
mogelijke bijwerking van Pandemrix.
Farmaceut GSK wilde tegenover het BMJ niet inhoudelijk reageren zolang de zaak
nog onder de rechter is.
Nederland
In Nederland werden vanaf 23 november 2009 ongeveer een half miljoen kinderen
tussen de 6 maanden en 4 jaar met Pandemrix gevaccineerd. Toen was het hoge
aantal ernstige bijwerkingen bij GSK al bekend. Bij het Lareb, dat in Nederland
gemelde bijwerkingen van geneesmiddelen verzamelt, zijn 3754 meldingen over
Pandemrix binnengekomen. Daarvan zijn er 137 als ernstig benoemd. Dertig
gevallen hebben betrekking op narcolepsie. Het ministerie van VWS onderhandelt
over de schadevergoeding aan circa tien kinderen.
Hoewel het niet onomstotelijk vaststaat dat de vaccinatie met Pandemrix de
narcolepsie veroorzaakt heeft, lijkt dat volgens de meeste onderzoeken wel het
geval. Het kabinet heeft in de begroting voor 2019 een bedrag van vijf miljoen euro
opgenomen voor schikkingen met de slachtoffers. Maar de regering erkent geen
aansprakelijkheid, omdat volgens staatssecretaris Blokhuis de wetenschappelijke
discussie nog volop loopt.
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