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I have no special talents I am only passionately curious  
– Albert Einstein
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Infection with poliovirus (a small, non-enveloped Picornavirus) can result in poliomyelitis, 

hallmarked by symptoms of paralysis which is caused by viral destruction of motor neurons. 

Circulating humoral neutralizing antibodies can effectively protect against the disease, an 

immune response which can be raised successfully by the two available vaccines. The Inactivated 

Poliomyelitis Vaccine (IPV) and the Oral Poliomyelitis Vaccine (OPV) have been introduced in the 

1950-60s and are still widely used today. Their use has brought eradication of poliomyelitis to our 

doorstep; however, they would be unfit for (post) eradication settings with respect to biosafety 

and affordability. To that end, the research presented in this thesis is focused on the generation 

and characterization of novel IPV candidates designed to adhere to certain quality attributes 

(mainly concerning biosafety and affordability). This research may ultimately lead to novel 

vaccines which may aid in the grand pursuit of achieving and maintaining a polio-free world.

The use of OPV must be ceased as the vaccine strains have the propensity to revert to 

neurovirulent variants which can cause cases of Vaccine Associated Paralytic Poliomyelitis 

(approximately 400 – 800 cases annually). Furthermore, vaccine derived polioviruses can 

evolve to circulate in populations and, in areas of low/no poliovirus immunity, cause outbreaks 

of poliomyelitis. Clearly OPV use seeds the world with infectious polioviruses which have the 

capability to cause the disease against which the vaccine should protect. This OPV paradox 

stipulates that eradication cannot be achieved if use of the vaccine is continued. Consequently 

IPV will be the only available option to achieve and sustain the eradication status. The first 

chapter of this thesis introduces the poliovirus, as well as the classical vaccines that have been 

developed decades ago, and why there is room for improvement.

The second chapter in this thesis studies inactivated vaccines in general. Reviewed are 

the currently licensed and inactivated vaccines in development as well as the principles of viral 

inactivation. This established and relatively straightforward approach of vaccine production 

portrays an increased safety profile as compared to live vaccines as there is no risk of reversion 

or transmission of virulent viruses. The six inactivated viral vaccines available on the market 

today (against poliomyelitis, hepatitis A, rabies, influenza, Japanese encephalitis and tick-borne 

encephalitis) have been inactivated with either formaldehyde or beta(β)-propiolactone (BPL). Other 

agents have been studied and proposed for pathogen inactivation for vaccine purposes however 

this necessitates an in depth understanding of the inactivation kinetics and the effects thereof on 

the resultant vaccine immunogenicity profile. Inactivation kinetics can be influenced by a multitude 

of factors and they differ per pathogen and inactivation agent. Assays to ascertain a 100% guarantee 

that no residual virus remains are critical and challenging to set up. These factors must all be fully 

understood before such a novel inactivation strategy is accepted by regulatory bodies. Inactivation 

of polioviruses to produce IPV has always been done according to the guidelines proposed by 

Salk in the 1950s by incubating the virus for at least 12 days with 3.3mM formaldehyde at 37°C. Even 

though there may be more attractive methods of inactivation which could enhance immunogenic 

potential or shorten inactivation times, deviation from this gold standard has not ever been done for 

IPV vaccine manufacturing. The reasons for this presumably stems from the fact that validation and 

regulatory acceptance of a differently inactivated IPV may be more challenging, risk-associated and 

time-consuming than when adhering to Salk’s well-established protocol. 
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To address the affordability of IPV the productivity of the vaccine manufacturing process 

increased, to such an extent that it would significantly lower the cost of goods. Chapters 3 

and 5 describe the attainment of such an increased productivity by replacement of the 

conventional Vero cell line, which is currently used by all IPV manufacturers, with the PER.C6® 

platform. The PER.C6® platform has the unique capability to grow at high density in suspension 

without requiring solid support (microcarriers) or serum. Upon infection the PER.C6® cell 

line demonstrated significantly higher yields (on average 30-fold higher) of Salk and Sabin 

polioviruses (Chapter 3 and 5, respectively) as compared to the Vero platform, expressed in 

infectious titers as well as D-antigen content (unit for IPV dosing). Also at larger scale, in 2 – 10L 

bioreactors, high productivity was maintained for these viruses in PER.C6® cells. 

Chapters 3 and 5 conclude that the PER.C6® platform is an attractive cell substrate for the 

production of high titer (wild-type and attenuated) polioviruses. The significantly increased 

productivity as compared to the Vero cell line would allow significantly reduced costs of goods 

and consequently could contribute to a reduction of the vaccine price; given the Down Stream 

Processing (DSP) recoveries are similar for both platforms. 

Chapter 4 proposes an alternative method for the generation of vaccine seeds which 

enables a manufacturer to fully control starting raw materials and complete traceability of 

the history of a vaccine seed. In this chapter genetic reconstruction of IPV vaccine seeds was 

achieved by rescue from chemically synthesized DNA plasmids. These synthetic seeds were 

phenotypically identical to the same vaccine strains derived from clinical isolates. Furthermore, 

their genetic sequence remained stable after extended passage on the PER.C6® platform. 

Reconstruction of a synthetic vaccine seed exchanges an unknown history with a completely 

defined one. By avoiding the use of any biological material the risk of presence of adventitious 

agents is minimized, which can further augment vaccine safety. Therefore, generation of 

synthetic vaccine seeds in combination with the serum-free PER.C6® platform draws closer a 

higher guarantee that a vaccine product is free from extraneous agents.

In a post-eradication era, when vaccine coverage may drop, the manufacture of Salk-based 

IPV (which requires handling of large volumes of highly concentrated neurovirulent, wild-type 

polioviruses) represents a biosafety threat which endangers the polio-free status of the world. 

Accordingly, the development of IPVs based on attenuated poliovirus strains is actively pursued, 

where the Sabin strains that make up OPV are the most actively pursued candidates. However, 

aside from Sabin strains, alternative, genetically engineered polioviruses have also been 

proposed to replace the Salk strains in the context of an IPV formulation. These strains have 

been genetically modified to portray genetically stable attenuation. Chapter 5 demonstrates 

the suitability of the PER.C6® platform for the production of rationally-attenuated poliovirus 

strains (S19 and MonoCre(X)), which displayed titers in the range of Sabin strains and D-antigen 

yields in line with productivities attained with the Salk strains.

Aside from S19 and MonoCre(X) strain, we describe the in-house development and 

characterization of novel alternative vaccine strains for the replacement of the Salk strains in current 

IPV. These novel attenuated strains were derived from the parental Brunenders strain, a historic strain 

developed in the 1950s and used in IPV formulations by two manufacturers in the past. Research 
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describing the Brunenders strain is scarce and lacking in detail. Therefore, prior to generation of 

novel strains the parental Brunenders strain was characterized using modern day molecular biology. 

Chapter 6 unraveled the strain’s genetic sequence as compared to its parental strain (Brunhilde) 

and characterized Brunenders’ phenotypic characteristics in vitro (replication kinetics, D-antigen 

content) to be comparable to other wild-type 1 polioviruses. Furthermore, the historic reports of 

partial attenuation were confirmed in a transgenic mouse model as compared to its parental Brunhilde 

strain and Mahoney (Salk Type 1 strain). The mechanism of attenuation is most likely caused by the 

mutations in the capsid region where all of the coding changes as compared to its virulent parental 

Brunhilde were located. Furthermore, construction of a chimeric virus containing the Brunenders 

genomic sequence with the capsid region exchanged for the Mahoney capsid sequence resulted 

in a neurovirulent phenotype. The excellent in vitro properties of Brunenders coupled to its partial 

attenuation could make Brunenders an attractive IPV vaccine candidate that has already proven 

efficacy and safety in the field. However, no IPV formulation available today contains Brunenders, 

furthermore, the partial attenuation is not sufficient when compared to Sabin or rationally attenuated 

strains. Therefore, Brunenders would not suffice as a safer IPV alternative today.

Nonetheless, the knowledge gained from the experience with Brunenders was used as a 

starting point for the generation of in-house novel attenuated vaccine strains which is described 

in Chapter 7. The attenuation strategy for these novel strains entailed generating a cold-

adapted phenotype, via empirical serial passage of Brunenders at low temperature followed 

by genetic engineering. The resulting Cold-Adapted Viral Attenuation (CAVA) vaccine strains 

did not show any signs of virus replication at 37°C, as ascertained by a decrease of infectious 

virus titer, viral RNA and proteins during infection. The mechanism of temperature sensitivity 

was studied and found to be induced by a combination of 14 mutations located in the IRES and 

Non-structural proteins. The extreme temperature sensitivity resulted in a highly attenuated 

phenotype in transgenic mice, also after serial in vitro passage of the three vaccine strains. 

The CAVA strains could serve as safer alternative strains for IPV manufacture as the inability 

to replicate at physiological temperature presumably translates into an inability to establish 

infection, revert or recombine upon accidental ingestion after escape from a manufacturing 

facility. In addition, the CAVA vaccine strains, which were genetically engineered to contain the 

Salk capsid sequences, induced a high neutralizing antibody response in the Wistar rat potency 

model for IPV immunogenicity. However, in contrast to CAVA-1 Mahoney and CAVA-3 Saukett, 

immunogenicity of the CAVA-2 MEF-1 strain was statistically inferior to the Salk reference. 

Currently work is ongoing to optimize the immunogenicity of the CAVA vaccine strains. 

Although much work is to be performed before a sufficiently immunogenic CAVA-based 

IPV nears the clinic; these synthetic novel CAVA strains, grown on the PER.C6® platform may 

represent an affordable and safe option for the generation of a next generation IPV. 

Chapter 8 summarizes and discusses the results obtained in this thesis in context of the 

poliomyelitis eradication endgame, the feasibility thereof and the features of a poliovirus 

vaccine that will be required to reach and maintain that goal. Although some of the next 

generation poliovirus vaccines described in this thesis are still far from licensure, they represent 

concrete options to improve the existing IPV vaccines should that be needed in the future. 
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H E T  V I R U S
Het poliovirus behoort tot de groep enterovirussen en is lid van de Picornaviridae, een familie 

van virussen waar ook de humane pathogenen Hepatitis A virus, Enterovirus 71, en het Mond-

en-Klauwzeer-virus onder vallen. Het polio-virusdeeltje is ongeveer 30 nanometer (0,00003 

mm) in diameter en bestaat uit vier verschillende capside-eiwitten (VP1, VP2, VP3 en VP4) 

die een icosahedrale symmetrie geven. Opgevouwen in deze capside is één kopie van het 

virale genoom dat bestaat uit een stuk enkelstrengs RNA van ongeveer 7500 nucleotiden. De 

poliovirussen zijn onderverdeeld in drie subtypes (serotypes 1, 2 en 3) waarvan de buitenste 

capside-eiwitten significant verschillen per type. Deze verschillen zorgen ervoor dat infectie (of 

immunisatie) met één serotype in de regel geen neutraliserende antistoffen (of bescherming) 

biedt tegen de andere twee serotypes. Hierdoor moeten alle poliovaccins trivalent zijn – ofwel 

immunogenen van de drie serotypen bevatten - om volledige bescherming te kunnen bieden 

tegen poliomyelitis (of kinderverlamming).

D E  Z I E K T E
Het poliovirus kan bij ongevaccineerde de ziekte poliomyelitis veroorzaken. Alhoewel 

verlamming het meest bekende kenmerk is voor poliovirus infectie heeft het merendeel (90 

tot 95 procent) van de geïnfecteerde helemaal geen klinische symptomen. Ongeveer 4 tot 8 

procent zal milde griepachtige klachten vertonen zoals hoofdpijn, keelpijn of misselijkheid 

en bij slechts 1 procent van de geïnfecteerden treden verlammingsverschijnselen op. Van hen 

overlijdt 10 procent door verlamming van de slik- of ademhalingspieren. De overige patiënten 

met verlammingsverschijnselen herstellen vaak maar gedeeltelijk van hun verlamming. Ook kan 

na tientallen jaren bij 20 tot 30 procent van de patiënten een nieuwe spierzwakte en verlamming 

ontstaan. Dit wordt ‘post-poliosyndroom’ genoemd, ondanks dat geen sprake is van een (her)

infectie met het virus maar eerder een afzwakking van de eerder verlamde zenuwcellen. 

Het virus komt het lichaam binnen via orale-fecale, orale-orale of respiratoire besmetting. 

Voordat het virus in staat is om vatbare cellen in de dunne arm te infecteren moet het virus 

door de slokdarm en maag. Om dit succesvol te kunnen volbrengen moet de buitenste laag 

van eiwitten (capside) bestand zijn tegen zeer hoge zuur concentraties. Deze stabiliteit van het 

virusdeeltje geeft het virus ook resistentie tegen hitte en andere omgevingsfactoren waardoor 

het virus lange tijd kan overleven buiten de mens, bijvoorbeeld in het riool.

Eenmaal voorbij de maag kan het virus zich vermenigvuldigen in de epitheel-cellen van de 

dunne darm, in M-cellen in de alvleesklier, en het lymfatisch systeem. Via de mesenterische 

lymfeknopen komt het virus tijdelijk in de bloedbaan (transiente viremie). In bijna alle gevallen 

gebeurt dit zonder klinische symptomen. Bij een klein deel van de geïnfecteerden ontstaat 

een secundaire viremie doordat het virus zich vermenigvuldigt in extra-neuronale weefsels 

zoals reticuloendotheliaal weefsel, bruinvet-weefsel en spierweefsel. Deze secundaire viremie 

brengt in 4 tot 8 procent van de gevallen milde symptomen zoals koorts, hoofdpijn en 

misselijkheid. Verlamming treedt pas op als het virus het centrale zenuwstelsel (CZS) bereikt 

191



en hier selectief motor-neuronen beschadigt. Er zijn meerdere theoriën over hoe het virus de 

CZS binnen dringt; via retrograde axonaal transport van geïnfecteerde perifere neuronen of via 

directe kruising van de bloed-hersenbarrière. 

D E  VAC C I N S
Neutraliserende antistoffen bieden bescherming tegen poliomyelitis en sinds de jaren zestig 

zijn twee vaccins verkrijgbaar die effectief antistoffen kunnen opwekken in de mens. Het 

eerste is het orale poliovirus vaccin (OPV). Dit vaccin bestaat uit drie levende, maar verzwakte 

(geättenueerde) poliovirussen (Sabin 1, 2 en 3), die door de verzwakking in principe geen 

poliomyelitis veroorzaken. Dit vaccin kost ongeveer 15 dollarcent en wordt oraal ingenomen, 

waardoor geen speciaal getraind personeel nodig is om het toe te dienen. OPV is meestal veilig 

maar bij ongeveer één op de 500 duizend gevaccineerden is sprake van vaccin-gerelateerde 

verlamming (Vaccine Associated Paralytic Poliomyelitis, VAPP) omdat de verzwakte virussen 

reverteren (terug veranderen) naar de ziekteverwekkende (virulente) vorm. Wanneer de 

vaccinatiegraad laag is, kunnen deze gereverteerde virussen zich muteren en verspreiden in de 

populatie (circulating Vaccine Derived Polioviruses, cVDPVs). Dit kan uitbraken van poliomyelitis 

veroorzaken. Verder toont OPV regionale ineffectiviteit, vooral in tropische gebieden zijn tot 

wel 15 doses nodig om volledige bescherming te bieden waar normaal drie doses voldoende zijn. 

Het tweede vaccin is het geïnactiveerde poliovirus vaccin (IPV) dat gebaseerd is op drie 

gedode of geïnactiveerde virulente poliovirussen (Mahoney, MEF-1 en Saukett). Dit vaccin is erg 

veilig en vertoont geen VAPP of cVDPV omdat de poliovirussen geïnactiveerd zijn en daardoor 

geen ziekte kunnen verwekken. Dit vaccin is zeer effectief en geeft over het algemeen 100 

procent bescherming na drie doses, ook in tropische gebieden. Dit vaccin moet echter wel 

door getraind personeel intramusculair worden toegediend, hetgeen extra kosten met zich 

meebrengt. Daarnaast zijn voor de productie van IPV meer stappen nodig dan voor de productie 

van OPV. Voor IPV is extensieve zuivering nodig om goed te inactiveren en een relatief grote 

hoeveelheid geïnactiveerd virus is nodig per vaccin dosis, terwijl voor OPV slechts een relatief 

kleine hoeveelheid (minder gezuiverd) levend virus nodig is. Hierdoor is IPV ongeveer twintig 

maal duurder dan OPV. Rijkere landen hebben al decennia geleden het relatief gevaarlijke OPV 

vervangen door het duurdere, maar veilige IPV. Landen zoals Nederland, Zweden, IJsland en 

Finland, hebben zelfs nooit het orale vaccin OPV gebruikt in het Rijksvaccinatieprogramma. 

Voor ontwikkelingslanden is het vervangen van OPV onmogelijk vanwege de hoge kosten.

U I T R O E Ï N G  VA N  P O L I O MY E L I T I S
Voor de komst van poliovaccins zaaide het virus angst in zelfs de meest ontwikkelde landen. 

Men wist niet hoe het virus zich verspreidde en daardoor werden scholen gesloten en zelfs hele 

wijken afgezet. Toen in 1955 Jonas Salk zijn geïnactiveerde poliovaccin (IPV) ontwikkelde werd hij 

ontvangen als een held, omdat er eindelijk bescherming was tegen de verwoestende ziekte. Salk’s 

vaccin werd echter snel vervangen toen Albert Sabin in 1961 OPV introduceerde. Dit kwam met 
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name door de lagere kosten en gemak van toediening van OPV, maar ook door het zogenaamde 

Cutter inicident. In 1955 zijn door een productiefout in de faciliteit van Cutter Laboratories 

duizenden doses IPV gemaakt met onvolledig geïnactiveerde virussen. Hierdoor zijn 380 duizend 

gezonde kinderen gevaccineerd met ongeïnactiveerd, ziekteverwekkende poliovirussen. Er zijn 

51 kinderen verlamd geraakt en 5 zelfs aan de gevolgen van polio overleden. Direct na het incident 

is de regelgeving rondom vaccin productie (die toen nagenoeg niet bestond) aangescherpt, en 

zodoene is IPV vandaag een van de meest veilige vaccins op de markt. Het Cutter incident lag 

echter nog vers in het geheugen toen in 1961 OPV beschikbaar kwam, waardoor de keuze om over 

te stappen naar het goedkopere orale vaccin gemakkelijk gemaakt was.

Voor de beschikbaarheid van vaccins waren er ieder jaar wereldwijd ongeveer 600 duizend 

gevallen van poliomyelitis. Direct na invoering van zowel IPV en later OPV daalde het aantal 

gevallen sterk. In 1988, ruim 30 jaar na implementatie van poliovaccinatie, was het aantal 

poliomyelitis gevallen wereldwijd gedaald tot 350 duizend. In dit jaar werd de Global Polio 

Eradication Initiative (GPEI) opgericht. Dit is een initiatief van de World Health Organization 

(WHO), Rotary International, de US Centers for Disease Control and Prevention (CDC), en 

United Nations Children’s Fund (UNICEF). GPEI had tot doel om poliomyelitis uit te roeien voor 

het jaar 2000 en OPV werd gekozen als het belangrijkste wapen om dit te bewerkstelligen. De 

deadline van uitroeiing in 2000 (en later van 2005 en 2012) heeft de GPEI niet gehaald, maar 

sinds de oprichting heeft de organisatie het aantal poliomyelitis gevallen teruggebracht tot 

slechts 37 gevallen in 2015. Deze deden zich allen voor in Pakistan en Afghanistan. De ziekte 

komt in de rest van de wereld niet meer voor tenzij het geïmporteerd wordt uit de endemische 

landen Afghanistan, Pakistan en Nigeria. In juli 2014 werd in Nigeria het laatste geval van 

poliomyelitis geregistreerd. Uitroeiing van poliomyelitis lijkt dus binnen handbereik. Toch 

blijken de klassieke vaccins OPV en IPV die ons zo ver hebben gebracht bij de bestrijding van 

deze ziekte, niet geschikt om de ziekte helemaal en voorgoed te laten verdwijnen.

Zoals eerder beschreven kan OPV-vaccinatie resulteren in VAPP, waardoor het poliovirus 

juist wordt verspreid in plaats van uitgeroeid. Sterker nog: de afgelopen jaren zijn wereldwijd 

meer gevallen van VAPP dan van circulerende wild-type poliovirus geconstateerd. In een wereld 

met zo weinig wild-type poliomyelitis gevallen is het gebruik van OPV onethisch en moet dit 

gestopt worden om ooit de uitroeiing van poliomyelitis te kunnen bereiken. Om OPV volledig 

te kunnen vervangen is echter een wereldwijde beschikbaarheid van betaalbaar IPV nodig. Om 

het gehele geboortecohort drie keer te kunnen vaccineren zijn circa 540 miljoen doses per jaar 

nodig. Hoewel bestaande productiecapaciteit opgeschroefd kan worden zijn de kosten van de 

huidige IPV’s te hoog voor de minst ontwikkelde landen. Tot slot brengt de productie van IPV 

ook een risico met zich mee doordat hiervoor neurovirulente stammen worden gebruikt. In 

geval van ontsnapping uit een productiefaciliteit kunnen deze virulente stammen poliomyelitis 

epidemieën veroorzaken in regio’s met een lage of geen vaccinatiegraad. Om deze biologische 

risico’s in te perken richt men zich op de ontwikkeling van een IPV gebaseerd op verzwakte 

stammen. Deze veiligere volgende generatie IPV’s zou ook moeten voldoen aan de prijs- en 

capaciteitseisen die aan de huidige IPV-vaccins hangen. 
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D I T  P R O E F S C H I F T
Dit proefschrift beschrijft het onderzoek naar de verbetering van het bestaande geïnactiveerde 

vaccin tegen poliomyelitis waarmee we een betaalbaar en veilig IPV willen genereren dat de 

uitroeiing van poliomyelitis dichterbij kan brengen. Hoofdstuk 1 is een algemene introductie waarin 

het poliovirus, de moleculaire virologie, het ziektebeeld en de vaccins worden behandeld. Daarnaast 

geeft deze introductie een overzicht van de verschillende hoofdstukken in dit proefschrift.

In Hoofdstuk 2 worden niet alleen de zes geïnactiveerde vaccins die op de markt zijn, 

maar ook de nieuwe geïnactiveerde vaccins die nog in ontwikkeling zijn, beschreven. De 

zes verkrijgbare geïnactiveerde vaccins beschermen tegen de infectieziekten poliomyelitis, 

hepatitis A, hondsdolheid, influenza, Japanse encefalitis en Tekenencefalitis. Het principe van 

virus-inactivatie komt aan bod, net als wat de vereisten zijn om een veilig en immunogeen 

geïnactiveerd vaccin te kunnen ontwikkelen. Een herhaling van het Cutter incident, wat wellicht 

de grootste farmaceutische ramp aller tijden is, moet koste wat kost verkomen worden. Hierdoor 

moet een vaccinontwikkelaar 100 procent garant te staan voor een vaccin waarin elk virus deeltje 

is geïnactiveerd. Hiervoor moet de kinetiek van de inactivatie zeer nauwkeurig bestudeerd 

worden. Niet alleen om deze volledig te begrijpen, maar ook om passende, gevalideerde 

analyses te kunnen ontwerpen om dit te verifiëren. De inactivatie-kinetiek van een virus wordt 

beïnvloed door talloze factoren en het verloop van deze inactivatie verschilt per pathogeen 

of inactivatiemiddel. De verkrijgbare vaccins zijn allemaal geïnactiveerd met formaldehyde 

óf beta(β)-propiolactone (BPL). Deze inactivatie-agentia worden al decennialang gebruikt. 

Hierdoor worden nieuwere inactivatiemiddelen (zoals bijvoorbeeld H
2
O

2
 en γ-irradiatie) 

wellicht minder snel gekozen voor de ontwikkeling van nieuwe geïnactiveerde vaccins. Toch 

preserveren deze nieuwe middelen de antigeniciteit van het vaccin vaak beter. Het jarenlange 

gebruik van BPL en formaldehyde maakt het aantrekkelijker voor de vaccinontwikkelaar om 

deze middelen te blijven gebruiken. Het gebruik van nieuwe methodes waarvan de werking 

nog niet volledig wordt begrepen, brengt namelijk potentiële risico’s met zich mee. Het 

gebruik van formaldehyde en BPL wordt door producenten daarom geprefereerd. Ook voor 

de inactivatie van poliovirussen, die al sinds de jaren 50 wordt uitgevoerd met formaldehyde, 

zal BPL niet zo snel worden gebruikt. Dit ondanks de significant kortere inactivatie-tijd en 

verminderde aantasting van de eiwit-epitopen in de capside.

Het principe van virus-inactivatie voor vaccingebruik is al bijna een eeuw oud en nog steeds 

worden vaccins voor ‘nieuwe virussen’ (bijvoorbeeld Enterovirus 71) met dit concept ontwikkeld. 

Geïnactiveerde vaccins zijn vaak veiliger dan levende vaccins en de regelgeving om deze op de 

markt te kunnen brengen is relatief envoudiger. Daarom worden geïnactiveerde vaccins ook 

wel beschreven als de ‘laag hangende vruchten’ aan de boom der vaccin-ontwikkeling. 

In hoofdstukken 3 en 5 beschrijven wij het gebruik van de PER.C6®-cellijn voor hoge productie 

van het poliovirus, wat kan leiden tot een significante kostenreductie. De traditionele cellijn 

die voor de ontwikkeling van bijna alle poliovaccins (oraal en geïnactiveerd) wordt gebruikt is 

de Vero-cellijn. Deze cellijn is afkomstig van niercellen van apen en wordt gebruikt voor het 

opgroeien van diverse virussen voor vaccinproductie. Deze cellijn moet op een oppervlak zijn 
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gehecht om te kunnen groeien. Op kleine schaal (bijvoorbeeld in een onderzoeks laboratorium) 

gebeurt dit in kweekflessen. Op grotere schaal tijdens vaccin productie in bio-reactoren, 

is er te weinig oppervlakte voor de cellen om aan te hechten. Daarom worden Vero-cellen 

gekweekt op zogenaamde microcarriers, dit zijn kleine kralen in het kweekmedium waar de 

cellen op kunnen hechten. Het gebruik van microcarriers voor de Vero-celkweek resulteert in 

een maximale celdichtheid van ongeveer 1 miljoen cellen per milliliter. De PER.C6®-cellijn groeit 

van nature in suspensie zonder microcarriers tot een celdichtheid van meer dan 100 miljoen 

cellen per milliliter. Hierdoor kan veel meer (polio)virus per milliliter worden geproduceerd 

dan met het conventionele Vero-platform. 

In hoofdstukken 3 en 5 tonen wij aan dat de IPV en OPV virusstammen tot significant hogere virus-

titers groeien op PER.C6® cellen. Gemiddeld is dit circa dertig keer meer dan op Vero-cellen, ook 

wanneer het infectievolume wordt opgeschaald tot 2 – 10 liter in bio-reactoren. Deze significante 

verhoging van de infectieproductiviteit zal leiden tot een verlaging van de productiekosten, mits de 

verliezen tijdens de rest van het productieproces (purificatie en inactivatie) voor de Vero en PER.

C6® platformen gelijk blijven. In hoofdstuk 5 laten we zien dat ook de genetisch gemodificeerde 

poliovirussen (S19 en MonoCre(X) virussen) tot hoge titers kunnen groeien op PER.C6®-cellen.

Hoodfstuk 4 beschrijft de synthetische reconstructie van poliovirussen. Normaal stammen 

virussen die gebruikt worden voor vaccinproductie af van klinisch materiaal zonder gedefinieerde 

geschiedenis. Hierdoor bestaat de kans dat deze virussen gecontamineerd zijn met andere 

biologische micro-organismen. In het verleden zijn meerdere vaccins gecontamineerd 

geraakt door de biologische materialen die gebruikt werden tijdens de productie. Om de 

kans op besmetting te minimaliseren zijn meerdere strategieën mogelijk, zoals aseptisch 

werken, streng controleren van startmaterialen en uitvoerig testen van het eindproduct. Door 

middel van synthetische reconstructie van de drie IPV-poliostammen kan het risico verder 

teruggedrongen worden. De synthetische virussen gedroegen zich identiek in vergelijking met 

dezelfde virussen uit klinisch geïsoleerd materiaal. Hoge virus-titers en D-antigen (eenheid 

van IPV dosering) productie werd gewaarborgd in 10 – 25L bioreactoren en de virussen bleken 

genetisch stabiel. Zelfs na veelvuldig passeren werden nauwelijks (0-2) mutaties gevonden in 

het genoom van de drie verschillende stammen. Synthetische virussen worden veel gebruikt 

in fundamenteel onderzoek, maar ondanks de potentiele veiligheidsvoordelen is het gebruik 

hiervan niet standaard tijdens vaccinproductie. 

In hoofdstuk 6 beschrijven wij de poliovirusstam Brunenders, een Type-1-poliovirus dat in 

de jaren vijftig in Engeland en Zweden werd gebruikt als vaccinstam in plaats van Mahoney, de 

Type-1-IPV-stam die Jonas Salk koos. De Brunenders stam werd onder meer gebruikt vanwege 

zijn lagere neurovirulentie in chimpansees vergeleken met de uiterst virulente Mahoney. Al 

in de jaren vijftig begon de discussie over de vervanging van de neurovirulente IPV-stammen 

door zwakkere poliovirussen om zodoende de risico’s van het gebruik van virulente virussen 

te verminderen. Brunenders is tientallen jaren succesvol gebruikt om de Zweedse en Britse 

bevolking te beschermen tegen poliomyelitis, maar vandaag de dag zijn er geen vaccins meer 

op de markt met deze stam. De verminderde neurovirulentie van Brunenders en de slechts 

gedeeltelijke verlamming zijn alleen vastgelegd in historische literatuur met weinig details. Wij 
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laten in hoofdstuk 6 in transgene muizen zien dat Brunenders inderdaad tot op zekere hoogte 

verzwakt is. Echter, bij hogere doses kan het virus verlamming veroorzaken. Brunenders is wel 

veel minder virulent dan Mahoney en deze verzwakking wordt voornamelijk door nucleotide 

veranderingen in de capside-genen van het virus veroorzaakt. De in vitro eigenschappen 

van Brunenders zoals groei kinetiek, virus-titers en in vitro antigeniciteit komen overeen 

met die van Mahoney. Dit maakt Brunenders in principe tot een geschikte kandidaat als 

IPV-vaccinstam. Echter, ondanks de overeenkomsten tussen Mahoney en Brunenders in 

antigeniciteit heeft Sabin 1 de voorkeur als type 1 stam om Mahoney te vervangen in een IPV 

gebaseerd op verzwakte stammen. Sabin 1 presteert goed als IPV-stam; de antigeniciteit en 

immunogeniciteit zijn erg goed en de verzwakking is nog groter dan bij Brunenders. Hierdoor 

is Sabin 1 een veiligere optie als basis voor IPV dan Brunenders. Desondanks kan de kennis over 

de verzwakking van Brunenders helpen bij het ontwerp van nieuwe (verder) verzwakte virussen 

die gebruikt kunnen worden als IPV-stammen. 

In hoofdstuk 7 gebruiken wij Brunenders als startpunt voor de ontwikkeling van zulke 

nieuwe genetische gemodificeerde verzwakte IPV-vaccinstammen. Door middel van koud-

adaptatie en genetische modificatie worden drie CAVA (Cold Adapted Viral Attenuation) 

poliovirussen gegenereerd. Deze virussen kunnen zich niet vermenigvuldigen bij 37°C graden. 

Dit werd aangetoond door een daling van virus-titers, viraal RNA en virale eiwitten tijdens 

infectie van PER.C6® cellen bij deze temperatuur. Zodra de temperatuur echter verlaagd werd 

naar 30°C graden groeiden de drie CAVA-virussen met dezelfde groeikinetiek als Brunenders 

en haalden dezelfde hoge maximale titers. Met behulp van genetisch modificatie tonen wij aan 

dat het temperatuurgevoelige fenotype ontstaat door 14 mutaties verspreid over het genoom. 

Het gebrek aan replicatie bij 37°C graden resulteerde in een zeer sterk verzwakt fenotype 

in transgene muizen, waar zelfs de maximale dosis geen enkel teken van verlamming of 

verzwakking veroorzaakte. De CAVA-stammen bevatten door de genetische modificatie IPV-

capside-sequenties waardoor een identieke immuunrespons te verwachten is. In Wistar ratten 

lieten de CAVA-stammen een goede antistofrespons zien, die echter voor Type 2 wel lager 

was dan de response op de IPV-referentie. De reden hiervoor is nog onduidelijk, maar het kan 

liggen aan een suboptimale combinatie van een Type-1-Brunenders genoom en een Type-2-

capside. Manieren om deze verlaagde immunogeniciteit te optimaliseren worden momenteel 

onderzocht om de uiteindelijke immuunrespons van de CAVA-stammen gelijk te krijgen aan 

die van het conventionele IPV. De in vitro synthese van de virusstammen, de hoge mate van 

verzwakking, en de redelijk tot goede immunogeniciteit in combinatie met de PER.C6® cellijn 

maken de CAVA-stammen tot een aantrekkelijke optie voor de volgende generatie IPV. 

In hoofdstuk 8 worden alle resultaten uit dit proefschrift beknopt samengevat en in de 

context van ander onderzoek naar poliovaccins geplaatst. De haalbaarheid van de uitroeiing 

poliomyelitis wordt besproken, net als welke vaccins hiervoor nodig zijn en hoe de resultaten 

die hier zijn behaald daaraan kunnen bijdragen. De wetenschap leert ons dat het biologisch 

haalbaar is om poliomyelitis uit te roeien omdat het poliovirus, net als voor het pokkenvirus, 

geen dierlijk reservoir bestaat en omdat vaccins volledige bescherming kunnen bieden. Maar 

om de uitroeiing van poliomyelitis daadwerkelijk mogelijk te maken moet de wereldwijde 
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vaccinatiegraad zeer hoog zijn. Dit betekent dat vaccinatieteams in de meest ontoegankelijke 

(en vaak de armste) gebieden ter wereld actief zullen moeten zijn. Daarnaast zal het na de 

uitroeiing nog vele jaren extreem riskant zijn om te stoppen met vaccinatie. Er zijn critici 

die menen dat we nooit kunnen stoppen met vaccineren. Dit komt doordat een groot risico 

bestaat dat het poliovirus na uitroeiing opduikt uit diverse bronnen, zoals (diagnostische) 

laboratoria of productiefaciliteiten of verborgen poliovirussen in zeer afgelegen gebieden. 

Ook de langdurige uitscheiding van virulente poliovirussen door immunodeficiënte individuen 

na vaccinatie met OPV behoort tot de mogelijkheden, net als bio-terroristen die zelf een 

poliovirus kunnen synthetiseren (zie hoofdstuk 4). Zonder vaccinatie zou het subklinische 

poliovirus zich allang onder de bevolking hebben verspreid voordat poliomyelitis werd 

vastgesteld. Omdat in maar 1 procent van de gevallen verlamming voorkomt, zal bij 99 procent 

van de individuen die geïnfecteerd zijn het virus zich zonder symptomen kunnen verspreidden 

in onbeschermde populaties. Als vaccinatie stopt en de bevolking niet meer beschermd is, 

krijgt het poliovirus vrij spel en kan dit leiden tot grote uitbraken. De vergeten angst voor polio 

aan het begin van de twintigste eeuw zal terugkeren. Om het virus opnieuw in te perken zullen 

enorme investeringen nodig zijn, zoals GPEI die heeft gedaan sinds 1988. 

Hierdoor wordt de uitroeiing en het behouden hiervan een uiterst ingewikkelde en kostbare 

klus waarin de wetenschap allang niet meer de enige speler is. Politieke, economische, ethische, 

farmaceutische, filantropische, sociologische en culturele spelers zullen allen de kans op succes 

van uitroeiing beïnvloeden. De wetenschap kan hieraan bijdragen door veilige poliovaccins 

langdurig op grote schaal voor zeer lage prijzen beschikbaar te maken. Het PER.C6®-platform 

biedt een mogelijkheid om zulke goedkopere vaccins te produceren, ook voor de productie van 

(bijzonder) verzwakte poliovirussen die na uitroeiing minder risico met zich meebrengen. Er is nog 

veel werk dat verricht moet worden voordat is aangetoond dat deze nieuwe vaccins daadwerkelijk 

kunnen bijdragen aan uitroeiing van de ziekte. Het productieproces na infectie (zuivering en 

inactivatie) moet worden opgezet en geoptimaliseerd voor PER.C6®-poliovirussen en in de kliniek 

zal moeten worden aangetoond dat deze vaccins een vergelijkbare immuunrespons en langdurig 

beschermende niveus van antistoffen kunnen bieden in vergelijking met conventionele vaccins. 

De decennialange ervaring met klassieke vaccins zal een belemmering kunnen zijn voor hun 

vervanging door nieuwe vaccins waarvan nog niet alles is vastgesteld. De studies beschreven in 

dit proefschrift zetten in ieder geval de eerste stappen in die richting.
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AC K N O W L E D G E M E N T S / DA N K W O O R D
Na jaren pipetteren, schrijven, discussiëren, presenteren, herschrijven, nadenken, nog meer 

pipetteren, meten, meet-en, praten, wéér herschrijven, titreren, nog meer nadenken, CAVA 

proeven, experimenteren, e-mailen, alles omgooien, ontwerpen, en heel veel incubatoren 

schrobben is het ineens af. Het eindresultaat ligt in uw handen, maar dit was alles behalve een 

one-woman show, en daarom wil ik iedereen die mij in dit proces, op welke manier dan ook, 

heeft geholpen ontzettend bedanken! 

Hanneke, dank dat je het aandurfde om met mij een industry-PhD traject in te slaan. Ik ben erg 

dankbaar voor deze kans en voor alle tijd die je hebt genomen om mij te begeleiden. Meestal 

was dit via mails, comments, en track changes, maar dat neemt niet weg dat ik ontzettend veel 

van jou en het hele traject heb geleerd. Ik blijf onder de indruk van hoe scherp en feilloos je alle 

details door hebt ondanks je ongelofelijk drukke baan. Ook bewonder ik hoe je benaderbaar 

blijft en met een goede dosis humor leiding geeft.

Diana, it’s amazing how much I have learned over the years and thank you for guiding me in this 

journey on a day-to-day basis. I am especially thankful that you gave me the room and freedom 

to develop myself within the polio project. I think we made a really good team and had a great 

time along the way, thanks for everything! In particular, thanks for making all our conferences 

such culinary treats. 

Jerome, zonder jouw voorstel aan Hanneke om mij te overwegen als PhD student was dit 

boekje er niet geweest. Dank voor alle kansen die je aan me hebt toevertrouwd, de begeleiding 

onderweg en vooral dat je mij compleet liet focussen op de afronding van dit proefschrift (al 

was ik er zelf niet mee eens). 

Isabel and Vlad, together with Diana we were the small but extremely productive PV team. I 

really enjoyed the years we have worked together and the co-operative way in which we always 

tackled the immense to-do list that never seemed to end. I think we can be proud of what we 

have accomplished and for me; it was truly an honor to work in such a dedicated team. Thank you 

for all the good times, the brainstorming sessions, the discussions about data & experiments, the 

mystery of the polio lab fungi, for always being the last ones standing at every borrel/party and 

especially for being just as enthusiastic about CAVA as I am! Isabel in particular, I really enjoyed 

working so closely together with you over the last years. I really admire your hard working spirit 

and pure & honest character. Gracias por todo y especialmente por las lecciones de español!

Special thanks go out to my students Shraddha, Alies, Philip and Masha who managed to 

survive >6 months under my supervision. I really believe that you have taught me more than I 

could have ever taught you. Each of you has contributed substantially to this book, thank you 

all your hard work and enthusiasm!

I have always been very happy to work in, and be part of, the Vaccine Generation department. 

Although the group composition and size has changed extensively over the years: the friendly 
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atmosphere and team spirit have never changed. To all my VG colleagues, also those who have 

moved on, thank you for all your contributions to the work here and for the good times we 

have had! In particular: Jort: Dank dat je me aannam als stuiterende starter en vooral dat je 

mij later liet gaan naar het polio team. Marina, Santusha, Mark, Marija, Adile, Theo, Irma, Es, 

Dirk, Cindy Jolanda, Pascal, Zita, Lariesa, dank voor de gezellige tijden, koffie/rook pauzes, 

gesprekken over niets, hulp in en uit het lab, trainingen van celkweek tot DSP, uitleg over 

apparaten en reagentia, en uiteraard alle etentjes, borrels, & feesten! Tobias: Dank voor het 

hooghouden van het humor & bier gehalte in de groep. Het was erg gezellig dat je deel was van 

VG en heel eventjes het polio team. Jouw scherpe blik en pragmatische manier van problemen 

analyseren heeft het werk in dit boekje & polio team zeker goed gedaan. Taco and Soumitra: 

the molecular virology encyclopedias of the group, without your expertise the whole CAVA 

project would’ve gone a lot slower, thank you for all your advice & help!

All the other Janssen colleagues in VirVac, VPAD, PMO, Legal and IP with whom I have had the 

pleasure to work with (and without whom this thesis would have never been realized): Viki 

Bockstal, Roland Zahn, Gert Scheper, Angel Huidobro, Natasa Papic, Marloes Naarding, 

Beckley Kungah Nfor, Gerbrand Korten, Mark van Ooij, Tiziano de Rosa, Wilfred Marissen, 

Maarten Santman, Annemieke Manten, Richard Verhage, and Ken Singleton. Thank you all 

for your contributions! 

John Lewis, thank you for being a true polio mentor during the formative years of my PhD 

journey. You have taught me immensely and many of your our discussions remain vivid in 

my memories. Thank you for awakening my interest for the history of science and the great 

scientists of the last century, on whose shoulders we stand. 

For our collaborators at Stony Brook University Jeronimo, Eckard, Aniko, Ying, and Yutong thank 

you for making me feel at home at during my stay at SBU.  I value all the scientific and non-scientific 

discussions we had. Jeronimo in particular: thank you for teaching me so much about polio and life. 

It has been a great collaboration and I am grateful to have had the opportunity to work with you!  

From the NIBSC I would like to thank Javier and Andrew for the collaboration, discussions and 

nice times at the Europic conferences. 

Gedeelde smart is halve smart, erg dankbaar ben ik met mijn mede PhD’s waarmee ik een fantastisch 

maar af-en-toe frustrerend schuitje deelde. Jullie boekjes zullen snel volgen! Anna, it’s sometimes 

scary how our paths seem to mirror each other and I am thankful to have a friend like you, who 

understands everything without having to say a word. Thank you for standing beside me every 

single day, through the best of times and the worst of times, and especially for standing next to 

me as my paranymph. Marija, buddy, mijn VG-PhD maat, dank voor de vele uren die we hebben 

gekletst, gerookt, gescholden, gedronken maar vooral gelachen, couldn’t have done it without you! 

Freek Cox, het was erg gezellig om het meest intensieve deel van mijn PhD met jou een kamer te 

delen en ik heb ontzettend genoten van jouw inbreng in ons kippenhok, dank daarvoor!

Mijn wetenschappelijke kant werd ondersteund en gevoed door het enorme sociale net wat ik om 

me heen heb. Al mijn vrienden, vriendinnen, ooms, tantes, neven en nichten: dank voor jullie steun!
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In het bijzonder mijn vriendinnen van JC Chido en Huize Knock Out, jullie hebben sinds mijn 

eerste studiedag al mijn verhalen moeten aanhoren: mijn avonturen op het biologisch centrum, 

de  inhoud van mijn practicum snij doos, uitleg van mijn posters en presentaties. Maar vooral 

ben ik dankbaar voor de minder academische invulling die jullie mijn leven gegeven hebben en 

alle mooie momenten die we hebben gedeeld over de jaren. Ontzettend bedankt, ik ben trots 

dat ik jullie tot mijn vriendinnetjes kan rekenen! Even een paar die uitgelicht moeten worden:

Als eerste Lijster omdat zij al in mijn promotie geloofde voordat ik dat deed, helaas heeft 

het jou (en Vera) geen paranymph-schap opgeleverd, maar dat neemt niet weg dat ik jullie 

ontzettend waardeer als vriendinnetjes en erg dankbaar ben voor jullie steun. Ook wil ik graag 

Nic & Do bedanken voor hun fascinatie voor het PCR product, en samen met Jopie, Floor & Has 

voor de jaren die we hebben samengewoond en dat ik jullie mocht voorlezen uit de Quest. In 

het bijzonder wil ik Laurine, Camille, Myrna, Annelot, Marolijn en Charlotte bedanken: jullie 

hebben mijn hele PhD dag in en dag uit gevolgd, mij uitgehoord, geadviseerd en gesteund. 

Mijn drie siblings: Mathilde en Suus, mijn grote zussen en inspiratiebronnen. Altijd één stap 

voor me en daardoor kan ik altijd jullie kijk en advies gebruiken bij elke levensfase die beleef. 

Dank voor jullie steun, raad, verzorging, en vriendschap! Thijs, thanks for being the one who 

understands everything. I am so proud and grateful to have a brother like you and honored to 

have you stand beside me as my paranymph. 

De allerleukste en de allerliefste is Jeroen, die mij op alle vlakken heeft gesteund de afgelopen 

jaren. Ik bewonder zo hoe jij elke complexe situatie kan ontleden tot z’n essentie waardoor je 

mij veel rust en houvast geeft. Je komt met de allerbeste raad en daagt me uit om een beter 

persoon te worden. Zonder jou geen CAVA en geen boekje. Ik kijk nu al uit naar het grote 

avontuur van een toekomst samen met jou.

Mama, zonder jou was dit boekje er zeker niet geweest. Ik ben ontzettend dankbaar voor 

alles wat  jij en papa mij hebben meegegeven. Ik bewonder  zo hoe jullie onze familie zo sterk 

en hecht hebben gehouden ondanks het vele verhuizen en de chaotische tijden die we als 

kinderen hebben meegekregen. Onze familie was de enige stabiele factor in een wereld vol 

verandering, en dat was vooral dankzij jou. Dank mamma dat je elke dag onvoorwaardelijk voor 

ons klaar staat en stond. 

Als laatste wil ik mijn vader bedanken aan wie ik dit proefschrift heb opgedragen. Al heeft hij nooit 

geweten dat ik aan dit promotie traject was begonnen was hij toch elke dag aanwezig. Dat dit boekje 

nu af is is ook dankzij hem, hij heeft mij de ruimte en vrijheid gegeven om mezelf te ontwikkelen. Hij 

stimuleerde mij om kritisch te denken, te discussiëren, en altijd vragen te stellen. Hij heeft me laten 

zien hoe open-minded, sterk en positief een mens kan zijn. Papa, dank voor alles.
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Ph.D. Candidate: Barbara Sanders
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1. Ph.D. Training Year Hours ECTS

Courses

Infectious Diseases 2011 36 1.3

Advanced Immunology 2012 80 2.9

Laboratory Animals (Article 9) 2013 110 3.9

Career Development 2014 23 0.8

Seminars, Meetings Retreats

Viral Vaccines departmental meetings and seminars
(Scientific Review Meetings, Monthly Meetings etc.)

2011 - 2015 56 2

Vaccine Generation departmental and Poliovirus project meetings 2011 - 2015 56 2

Ph.D. CINEMA retreat Haarlem (2 days incl. oral presentation) 2011 28 1.0

Ph.D. retreat Triple I IJmuiden (2 days incl. oral presentation) 2012 28 1.0

Ph.D. retreat Triple I Vinkeveen (2 days incl. oral presentation) 2014 28 1.0

National and International Conferences

NVVI Annual Meeting - Dutch Society for Immunology  (Noordwijk, the Netherlands) 2011 16 0.5

Dutch Annual Virology Symposium (Amsterdam, the Netherlands) 2012 8 0.25

Dutch Annual Virology Symposium (Amsterdam, the Netherlands) 2014 8 0.25

Poster Presentations

Keystone Symposia: Cell Biology of Virus Entry, Replication and Pathogenesis  
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Europic: European Study Group on the Molecular Biology of Picornaviruses 
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2012 54 1.75
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8th Vaccine & ISV (International Society for Vaccines) Congress (Philadelphia, USA) 2014 35 1.25

9th Vaccine & ISV (International Society for Vaccines) Congress   
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2015 35 1.25

2. Teaching and Supervision

Internship Master Student Biological Sciences, Shraddha Dubey
(8 months, Biological Sciences, UvA)
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(7 months, Drug Discovery and Safety, VUMC)

2013 140 5

Internship Master Student Drug Innovation, Philip Brouwer
(7 months, Drug Innovation, UU/UMC)

2014 140 5

Training internship recently graduated Master student, Maria Ivanova
(6 months, Imperial College London)

2015 112 4
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