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Een vaccin tegen roken?

Philippe Hoogsteder

binden. Het gevormde complex (antigeen/antistof) is daarna te 

groot om de bloed-hersenbarrière te passeren, waardoor het ef-

fect van nicotine op het dopaminebeloningssysteem vermin-

dert en de roker van het roken van een sigaret minder beloning 

ervaart. Op dit moment zijn er verschillende nicotinevaccins in 

ontwikkeling, maar van slechts een aantal is de effectiviteit on-

derzocht in gerandomiseerde studies.

In de afgelopen jaren zijn de eerste onderzoeken gepubli-

ceerd over immunogeniciteit, dosisbepaling en effectiviteit van 

verschillende nicotinevaccins. Het vaccin NicVAX is hiervan het 

best onderzocht. Uit onderzoeken leek een duidelijke relatie tus-

sen de opgebouwde antistofreactie en de stopkans naar voren te 

komen. Zo had de groep met de hoogste antistofrespons (gede-

finieerd als de top-30%) een significant grotere kans om te stop-

pen met roken dan de placebogroep (19% versus 10%). Echter, een 

gerandomiseerde trial naar de effectiviteit van het nicotinevac-

cin NicVAX (n = 2000) liet zien dat NicVAX niet in staat was om 

de stopkans significant te verhogen, vergeleken met placebo-

injecties (na 1 jaar in beide groepen 11% gestopt). Een verklaring 

voor deze negatieve bevinding zou kunnen zijn dat het vaccin 

op populatieniveau onvoldoende antistofrespons kan realise-

ren. Daarnaast bestaat de verslaving aan sigaretten natuurlijk 

uit veel meer aspecten dan alleen de fysieke afhankelijkheid van 

nicotine. Aangezien het vaccin alleen werkzaam is wanneer een 

gevaccineerde roker een sigaret rookt (vanwege het te vormen 

antigeen/antistofcomplex), is nicotinevaccinatie mogelijk wel 

bruikbaar ter voorkoming van terugval.2

Conclusie
Er lijkt een relatie te zijn tussen de opgebouwde antistofrespons 

na vaccinatie en de stopkans. Toch zijn de huidige nicotinevac-

cins niet in staat gebleken om de stopkans significant te verho-

gen, wanneer het middel primair gebruikt wordt om te stoppen 

met roken. Potentieel zou nicotinevaccinatie wel inzetbaar 

kunnen zijn voor terugvalpreventie, als het middel gecombi-

neerd wordt met andere effectieve farmacotherapieën, gericht 

op het stoppen met roken.

Belangrijkste onderzoeksvraag
Wat is de effectiviteit van het nicotinevaccin NicVAX, gecombi-

neerd met varenicline en gedragsmatige ondersteuning 1) bij 

het stoppen met roken en 2) als therapie om terugval naar het 

oude rookpatroon te voorkomen?3 ▪
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Praktijkvraag
Huidige stoppen-met-rokentherapieën hebben een beperkte 

effectiviteit en nog steeds vallen veel rokers na een periode 

van abstinentie terug in hun oude rookpatroon. Nicotinevac-

cins zijn al jaren een veelbelovende therapie, maar geen ervan 

is tot dusver beschikbaar voor de consument. De vraag is dan 

ook wat momenteel de bewezen effectiviteit is van deze nieuwe 

behandelvorm.

Huidig beleid
Het is belangrijk dat elke roker het advies krijgt om te stoppen 

met roken. De NHG-Standaard adviseert om bij een geplande 

stoppoging medicamenteuze therapie te combineren met ge-

dragsmatige ondersteuning. Effectieve farmacologische the-

rapieën, beschikbaar in Nederland, zijn: 1) Nicotinevervangers 

(kauwgoms, pleisters enzovoort), 2) Nortriptyline, 3) Bupropion 

en 4) Varenicline.1 

Relevantie voor de huisarts
In Nederland rookt ongeveer 26% van de bevolking ouder dan 15 

jaar. Hoewel dit percentage de laatste decennia fors is afgeno-

men, lijkt het zich de laatste jaren te stabiliseren. De schadelijke 

effecten van roken veroorzaken ernstige morbiditeit en morta-

liteit, waarbij zelfs één op de twee rokers vroegtijdig sterft door 

een aan roken gerelateerde aandoening. Alleen al in Nederland 

sterven hierdoor jaarlijks 20.000 mensen. Het is daarom wense-

lijk dat rokers stoppen, de succeskans blijkt echter laag. Zonder 

enige vorm van hulp is de stopkans na 1 jaar < 5%, terwijl deze 

met behulp van farmacotherapeutische en/of gedragsmatige 

ondersteuning tot maximaal 25% kan oplopen.1 De zoektocht 

naar nieuwe mogelijkheden is te zien als een belangrijke uit-

daging in het terugdringen van de mondiale tabaksepidemie.

Stand van zaken in de literatuur
Nicotinevaccinatie is een nieuwe farmacologische behandel-

methode voor het stoppen met roken. Nicotinevaccins zijn ge-

baseerd op actieve immunisatie tegen het nicotinemolecuul. Na 

vaccinatie ontstaan er in het lichaam nicotinespecifieke anti-

stoffen die zich tijdens het roken van een sigaret aan de nicotine 
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