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ADVIES VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr. 9720 
 

Vaccinatiestrategie tegen het apenpokkenvirus 
 

In this scientific advisory report, which offers guidance to public health policy-makers,  

the Superior Health Council of Belgium provides recommendations on the vaccination 

strategy against Monkeypox in the context of the European multi-country outbreak in May 

2022. 

 
Versie gevalideerd door NITAG op 1 juni 2022 

Versie gevalideerd door het College op 1 juni 20221 

 

 
 

I INLEIDING EN PROBLEMATIEK 

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) heeft op maandag 23 mei 2022 een dringende 
adviesaanvraag ontvangen van de Risico Management Groep (RMG). De vraag is of het aan 
te bevelen is (of niet) om mensen te vaccineren in het kader van de Europese uitbraak van 
het apenpokkenvirus (Monkeypox, MPX) in mei 2022 in meerdere landen. Zo ja, wie, wanneer 
en met welk vaccin. 
 
Op 20 mei 2022 heeft de Risk Assessment Group (RAG) van Sciensano een primaire 
risicobeoordeling "MONKEYPOX MULTI-COUNTRY OUTBREAK, MAY 2022" aan de Raad 
overgemaakt, waarin een eerste synthese wordt gemaakt van de beschikbare gegevens over 
epidemiologie, ernst (zelfbeperkende ziekte), risico van verspreiding in België (laag) en 
internationaal (hoog), paraatheid en bewakingsmaatregelen en -acties. Dit actief document 
diende als wetenschappelijke basis voor dit rapport: Monkeypox (wiv-isp.be) 
 
Op 23 mei 2022 heeft het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (European 
Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) een snelle risicobeoordeling gepubliceerd 
die hier beschikbaar is: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-
monkeypox-multi-country-outbreak. 
 
De HGR wil de nadruk leggen op een aantal preventieve maatregelen, omdat het vaccin op 
dit moment beperkt beschikbaar is. De kernboodschappen van het ECDC en de Belgische 
RAG worden sterk gesteund door de HGR om te trachten de gevallen die zich momenteel 
voordoen (althans in Europa) in te dammen. Dit is een realistisch doel, gezien de geringe 
transmissie die is waargenomen. Dit zal het probleem op lange termijn echter niet oplossen 
in landen waar MPX nog steeds endemisch is. 
 
Op 25 mei zijn in totaal 118 bevestigde gevallen van MPX gemeld uit 12 lidstaten van de 
EU/EER (Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, 
Portugal, Slovenië, Spanje, Zweden - ECDC, 25/05/2022). 
 

 
1 De Raad behoudt zich het recht voor om in dit document op elk moment kleine typografische verbeteringen aan te brengen. 
Verbeteringen die de betekenis wijzigen, worden echter automatisch in een erratum opgenomen. In dergelijk geval wordt een 
nieuwe versie van het advies uitgebracht. 

https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/MonkeyPox.aspx
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-monkeypox-multi-country-outbreak
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-monkeypox-multi-country-outbreak


MPX kan zich verspreiden via nauw, persoonlijk, vaak direct huid-op-huidcontact met 
MPX-uitslag, zweren of korstjes, via ademhalingsdruppeltjes of virusvocht van een 
persoon met MPX en via contact met voorwerpen, stoffen (kleding, beddengoed of 
handdoeken) en oppervlakken die zijn gebruikt door iemand met MPX-fomieten (ECDC, 
2021). 
 
Overdracht via aerosolen (diermodellen, Zaucha et al., 2001) is onwaarschijnlijk, maar moet 
verder worden bestudeerd. Patiënten met complexe blootstellingen hadden meer kans dan 
patiënten met niet-invasieve blootstellingen (aerosolen) om uitgesproken tekenen van 
systemische ziekte te ervaren (49,1% vs. 16,7%; P = 0,41) en om tijdens de ziekte in het 
ziekenhuis te belanden (68,8% vs. 10,3%; P < 0,001). Complexe blootstellingen werden ook 
geassocieerd met kortere incubatieperiodes (9 dagen voor complexe blootstellingen 
tegenover 13 dagen voor niet-invasieve blootstellingen) en de afwezigheid van een duidelijke 
koortsige prodromale fase. De bevindingen van deze studie wijzen erop dat de 
besmettingsweg van invloed kan zijn op de ziekteverschijnselen van MPX (Reynolds et al., 
2006). 
 
De overheersende aanwezigheid, bij de huidige uitbraak, van gediagnosticeerde gevallen van 
MPX bij mannen die seks hebben met mannen (MSM), en de aard van de laesies die zich 
in sommige gevallen vertonen, wijzen erop dat de overdracht plaatsvond tijdens intiem (nauw) 
contact en/of geslachtsgemeenschap. Uit een samenwerking met het laboratorium voor hoge 
veiligheid van het Duitse leger blijkt dat de eerste aanwijzingen erop duiden dat MPX ook via 
bloed en sperma kan worden overgedragen (nog niet gepubliceerd in een tijdschrift met 
peerreview, Duits deskundigenadvies, mededeling in de massamedia). 
 
Op basis van de epidemiologische beoordeling van het ECDC wordt de waarschijnlijkheid 
van de verspreiding van MPX bij personen met meerdere seksuele partners in de 
EU/EER als hoog beschouwd en als (zeer) laag in de bredere algemene bevolking 
(ECDC, RAG, 2021). 
 
Hoewel de meeste gevallen bij de huidige uitbraken zich met milde ziekteverschijnselen 
hebben gepresenteerd, kan vooral in landen met lage inkomens het MPX-virus ernstige ziekte 
veroorzaken bij bepaalde bevolkingsgroepen (jonge kinderen, zwangere vrouwen, 
personen met een lage weerstand). In landen met hoge inkomens kan de waarschijnlijkheid 
van gevallen met een ernstige morbiditeit echter nog niet nauwkeurig worden geschat. Het 
algemene risico wordt beoordeeld als matig voor personen die meerdere seksuele 
partners hebben (waaronder sommige groepen MSM) en als laag voor de bevolking in het 
algemeen (er moet bijzondere aandacht worden besteed aan gezins- en 
woonomstandigheden met interacties in nauw contact). De behandeling is hoofdzakelijk 
symptomatisch en ondersteunend, inclusief preventie en behandeling van secundaire 
bacteriële infecties. 
 
Het gebruik van het pokkenvaccin kan worden overwogen voor profylaxe na blootstelling 
van naaste contacten met een verhoogd risico op ernstige ziekte, hoewel voor de 
blootgestelde persoon een zorgvuldige afweging van de voordelen en de risico's moet worden 
gemaakt. Belangrijke informatie over het gebruik van de op dit moment beschikbare 
pokkenvaccins ontbreekt voor groepen met een verhoogd risico op ernstige ziekte. 
 
Daarnaast zijn antivirale middelen en humaan vaccinia immunoglobuline 
(toegankelijkheid in België?) mogelijke behandelingsopties voor ernstige gevallen. 
 
De EU/EER-landen moeten zich concentreren op snelle identificatie, beheer, tracering van 
contacten en melding van nieuwe gevallen van MPX. De landen moeten hun 
contacttraceringsmechanismen en hun diagnosecapaciteit voor orthopoxvirussen bijwerken 



en de beschikbaarheid van pokkenvaccins, antivirale middelen en persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM) voor gezondheidswerkers opnieuw nagaan. 
 
Er wordt een voorlopige gevalsdefinitie voorgesteld voor de melding van gevallen. Ook zijn er 
richtsnoeren voor de behandeling van MPX-gevallen en naaste contacten. 
 
Gevallen moeten geïsoleerd blijven, contact met personen met een lagere weerstand en 
huisdieren moet vermeden worden en men moet zich onthouden van seksuele activiteit 
en nauw lichamelijk contact vanaf het begin van de symptomen tot volledige genezing van 
de huidlaesies (afvallen van de korsten, wat het einde van de besmettelijkheid aangeeft). De 
meeste gevallen kunnen thuis blijven met ondersteunende zorg. 
 
Naaste contacten van MPX-gevallen moeten tot 21 dagen na de laatste blootstelling aan 
een geval zichzelf controleren op de ontwikkeling van symptomen (optreden van huidlaesies 
en/of koorts). 
 
Gezondheidswerkers moeten de juiste PBM dragen (handschoenen, waterbestendige japon, 
oogbescherming, FFP2-ademhalingstoestel, enz.) bij het screenen van verdachte gevallen of 
het verzorgen van een MPX-geval. Laboratoriumpersoneel moet ook passende 
voorzorgsmaatregelen nemen om beroepsmatige blootstelling te voorkomen (PBM, 
afzuigkap, enz.). 
 
Naaste contacten van een MPX-geval moeten worden uitgesloten van donaties van 
bloed, organen of beenmerg gedurende ten minste 21 dagen vanaf de laatste dag van 
blootstelling. 
 
Er moet proactief worden gecommuniceerd over risico's en er moeten diverse activiteiten 
worden ontplooid om de gemeenschap meer bewust te maken van de risico's en om degenen 
die een verhoogd risico lopen en het grote publiek bij te praten en te begeleiden. In 
risicovoorlichting moet worden benadrukt dat MPX wordt verspreid door nauw contact tussen 
mensen, vooral in hetzelfde huishouden, mogelijk ook langs seksuele weg. Er moet een 
evenwicht worden gevonden tussen het informeren van degenen die het meeste risico 
lopen en het brengen van de boodschap dat het virus zich niet gemakkelijk onder 
mensen verspreidt en het risico voor de bevolking in het algemeen (zeer) gering is (er 
moet bijzondere aandacht worden besteed aan gezins- en woonomstandigheden met 
interacties in nauw contact). 
 
Er bestaat een potentieel risico van overdracht van mens op dier in Europa, en daarom is 
nauwe intersectorale samenwerking tussen de volksgezondheidsautoriteiten voor de humane 
en veterinaire sector vanuit een 'One Health'-perspectief nodig om blootgestelde huisdieren 
te beheren en te voorkomen dat de ziekte wordt overgedragen op in het wild levende dieren. 
Het Europees Voedselveiligheidsagentschap (European Food Safety Authority, EFSA) is tot 
dusver niet op de hoogte van meldingen van besmettingen bij dieren (huisdieren of wilde 
dieren) in de EU. 
 
Er is nog veel onduidelijk over deze uitbraak en het ECDC zal de ontwikkelingen op de voet 
blijven volgen en de risicobeoordeling bijwerken zodra nieuwe gegevens en informatie 
beschikbaar komen. 
 

De kwestie van de vaccinatiestrategie van de pokkenvaccins - ACAM2000® en MVA-BN® - 

Modified Vaccinia Ankara - Bavarian Nordic; Imvanex® (EU) - Imvamune® (CA) - Jynneos® 

(VS) in de context van de Europese uitbraak van het apenpokkenvirus in meerdere landen 

in mei 2022 werd voorgelegd aan de Belgische nationale adviescommissie inzake 

immunisatie (National Immunization Technical Advisory Group, NITAG). 



II CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

1 CONCLUSIES 

1. De HGR wil de nadruk leggen op preventieve maatregelen, omdat het vaccin op dit 
moment beperkt beschikbaar is. De kernboodschappen van het ECDC en de RAG van 
België worden dus krachtig gesteund door de HGR. 

 
2. 2. MPX is meestal een zelfbeperkende ziekte, waarbij de symptomen 2 tot 4 weken duren. 

Ernstige gevallen komen echter (vooral in landen met lage inkomens) vaker voor bij 
kinderen, personen met een verminderde immuniteit (vooral bij mensen met een 
actief (laag CD4-getal) humaan immunodeficiëntievirus (hiv); Ogoina et al., 2020) en 
zwangere vrouwen. In verband met deze mensen moet bijzondere aandacht worden 
besteed aan contacten met een zeer hoog en een hoog risico (VHRC en HRC, zie punt 
1.1 voor de definitie). Tot de doelgroepen met een hoger risico moeten bijvoorbeeld ook 
sekswerkers en seksuele en genderminderheden (MSM, transgenders, enz.) worden 
gerekend. 

 
3. Het sterftecijfer van MPX varieert historisch van 0 tot 11% in de algemene bevolking en is 

hoger bij jonge kinderen in landen met lage inkomens. De laatste tijd ligt het sterftecijfer 
rond de 3-6% (Centraal-Afrika 10,6% (95% CI: 8,4%-13,3%) vs. West-Afrika 3,6% (95% 
CI: 1,7%-6,8%); Bunge at al., 2021). De West-Afrikaanse clade (uitbraken in de EU) lijkt 
een minder ernstige ziekte te veroorzaken dan de clade van het Congobekken. In landen 
met hoge inkomens kan de waarschijnlijkheid van gevallen met een ernstige 
morbiditeit nog niet nauwkeurig worden geschat. 

 
4. Het algemene risico wordt beoordeeld als matig tot hoog voor personen die meerdere 

seksuele partners hebben (waaronder sommige groepen MSM) en als (zeer) laag voor 
de bevolking in het algemeen (er moet bijzondere aandacht worden besteed aan gezins- 
en woonomstandigheden met interacties in nauw contact). De behandeling is 
hoofdzakelijk symptomatisch en ondersteunend, inclusief preventie en behandeling van 
secundaire bacteriële infecties. 

 
5. De incubatietijd (tijd tussen infectie en symptomen) voor MPX is gewoonlijk 7-14 dagen, 

maar kan variëren van 5-21 dagen. MPX wordt tijdens de incubatieperiode niet als 
besmettelijk beschouwd, maar een overdracht 2 dagen (of meer) voor het begin van de 
symptomen kan niet worden uitgesloten en moet nader worden onderzocht (RAG, 2021). 

 
6. Er is geen pokkenvaccin toegelaten voor gebruik tegen MPX in de EU (off-label gebruik), 

maar het pokkenvaccin van de derde generatie Imvanex® is door het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMA) wel toegelaten voor de EU-markt tegen pokken. MVA-
BN® heeft bescherming aangetoond in modellen met primaten die werden blootgesteld 
aan dodelijke doses MPX-virus. De indicatie tegen MPX werd dan ook toegekend voor 
MVA-BN® in de VS en Canada. Het pokkenvaccin kan worden gebruikt voor post-
exposure profylaxe (PEP) van naaste contacten met een verhoogd risico op ernstige 
ziekte (kruisbescherming) en op grotere schaal als pre-exposure profylaxe of om clusters 
onder controle te houden. 

 
7. De door internationale agentschappen (WHO, GAVI, CDC, ECDC-websites) 

gerapporteerde doeltreffendheid van 85% van de pokkenvaccins tegen het MPX-virus is 
gebaseerd op studies uit de jaren tachtig waarin het beschermende effect van 
pokkenvaccins tegen MPX-infectie wordt beschreven (Fine et al., 1988, MacCollum et al., 
2009). Deze gegevens zijn verkregen met de eerste en tweede generatie van het 
vaccin en kunnen niet rechtstreeks worden geëxtrapoleerd naar het MVA-BN®-
vaccin. 



   
8. Het pokkenvaccin, mits toegediend binnen de eerste 4 dagen na blootstelling aan een 

bevestigd MPX-geval, kan een beschermend effect hebben (Fenner et al., 1988). Het 
CDC beveelt aan om het vaccin binnen 4 dagen na de datum van blootstelling toe te 
dienen om te voorkomen dat de ziekte uitbreekt. Indien toegediend tussen 4-14 dagen na 
de datum van blootstelling, kan vaccinatie de ziektesymptomen verminderen, maar de 
ziekte niet voorkomen. 
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/clinicians/smallpox-vaccine.html 
 

9. Op grond van het veiligheidsprofiel en het gemak van toediening beveelt de HGR aan om 
alleen het pokkenvaccin MVA-BN® van de derde generatie (zoals Imvanex® - EU - cf. 
3.1 voor meer details en EPAR) te gebruiken wanneer dit geïndiceerd is (zie hieronder). 

 
- Situaties waarin PCR+-gevallen of contacten met een hoog of zeer hoog risico 

van een PCR+-geval in nauw contact staan met kinderen, 
immuungecompromitteerde personen (met name personen met actief hiv (laag CD4-
cijfer)) en zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, lopen een bijzonder 
risico op ernstige ziekte. Als de vaccinvoorraden in België ontoereikend zijn, moeten 
deze situaties prioriteit krijgen voor PEP-vaccinatie. 

 
- Indien immuungecompromitteerde patiënten, zwangere vrouwen, vrouwen die 

borstvoeding geven of kinderen als contactpersonen met een hoog of zeer hoog 
risico gelden, kunnen zij na overleg met hun arts worden gevaccineerd. De arts 
zal beoordelen of het mogelijke voordeel in termen van preventie van MPX opweegt 
tegen de mogelijke risico's van het geven van dit vaccin (er moet een individuele B/R-
balans worden gemaakt). 

 
MVA-BN® wordt als veilig beschouwd, zelfs bij immuungecompromitteerde 
patiënten. 

 
Het vacciniavirus in Imvanex® kan zich niet in menselijke cellen vermenigvuldigen en zal 
daarom waarschijnlijk minder bijwerkingen veroorzaken dan conventionele 
pokkenvaccins. Imvanex® zou daarom nuttig zijn voor mensen die geen vaccins met 
replicerende virussen kunnen krijgen, zoals patiënten met een verzwakt 
immuunsysteem. Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) en 
het CDC hebben erkend dat er, in vergelijking met replicatiecompetente pokkenvaccins, 
waarschijnlijk minder bijwerkingen zullen zijn met MVA-BN®, aangezien dit replicatie-
incompetent is bij mensen (UKHSA, 2021). 

 
Het gebruik van het MVA-BN®-vaccin tijdens de zwangerschap en bij vrouwen die 
borstvoeding geven, moet worden vermeden (EPAR - onvoldoende gegevens over 
veiligheid en werkzaamheid). 

 
De arts zal echter beoordelen of het mogelijke voordeel in termen van preventie van MPX 
opweegt tegen de mogelijke risico's van het geven van dit vaccin. MPX is een risico in alle 
trimesters van de zwangerschap. Elk theoretisch risico moet worden afgewogen tegen de 
blootstelling aan MPX. Foetale risico's zijn aanwezig in alle trimesters van de 
zwangerschap, aangezien het virus van moeder op kind wordt overgedragen via de 
placenta, wat leidt tot foetale sterfte. Complicaties bij zwangere vrouwen komen vooral 
aan het eind van de zwangerschap voor. Aangezien het om een niet-replicerend vaccin 
gaat, is er theoretisch geen reden tot bezorgdheid tijdens de zwangerschap en zal het 
profiel van de bijwerkingen naar verwachting vergelijkbaar zijn met dat van niet-zwangere 
gevaccineerden (UKHSA, 2021). 

 

https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/clinicians/smallpox-vaccine.html


Het is niet bekend of MVA-BN® wordt uitgescheiden in moedermelk, maar dit is 
onwaarschijnlijk aangezien het vaccinvirus zich niet effectief vermenigvuldigt in de mens. 
Personen die borstvoeding geven en een aanzienlijke blootstelling aan MPX hebben, moet 
daarom vaccinatie worden aangeboden, na bespreking van de risico's van MPX voor 
henzelf en voor het kind dat borstvoeding krijgt (UKHSA, 2021). 

  
Voor kinderen die in aanmerking zouden komen, is het vaccin van de derde 
generatie MVA-BN® momenteel niet toegelaten (EPAR - niet voldoende gegevens 
over veiligheid en werkzaamheid). 

 
Het profiel van de bijwerkingen van MVA-BN® is naar verwachting identiek aan het profiel 
van de kandidaat-vaccins tegen tuberculose en malaria en biedt daarom enige zekerheid 
voor het gebruik bij kinderen (UKHSA, 2021). 

 
10. Tecovirimat SIGA® is onlangs door het EMA goedgekeurd voor de behandeling van 

orthopoxvirussen (waaronder MPX), maar het is nog niet verkrijgbaar in België. Onderzoek 
bij verschillende diersoorten heeft aangetoond dat Tecovirimat doeltreffend is bij de 
behandeling van door orthopoxvirus veroorzaakte ziekte, maar gegevens over de 
doeltreffendheid ervan bij de behandeling van gevallen van MPX bij de mens zijn niet 
beschikbaar. Klinische proeven bij mensen wezen uit dat het geneesmiddel veilig en 
verdraagbaar was met slechts geringe bijwerkingen. Behandeling met Tecovorimat kan 
worden overwogen voor immuungecompromitteerde patiënten, indien beschikbaar 
(Sciensano-RAG, 24/05/2022). 

 

2 AANBEVELINGEN 

Ter herinnering: in 2015 heeft de HGR ervoor gepleit de waarde te overwegen van het 
vaccineren van specifieke beroepsgroepen die aan het virus zouden kunnen worden 
blootgesteld (pre-exposure profylaxe). Deze overweging moest gebeuren in overleg met de 
autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het pokkenplan en met de betrokken 
beroepsverenigingen (HGR 9283, 2015). 
https://www.health.belgium.be/fr/lettre-9283-vaccination-antivariolique 
 
Gezien bovenstaande conclusies en algemene overwegingen beveelt de HGR vaccinatie met 
Imvanex®-vaccin aan (2 doses met een interval van 28 dagen; onder de huid (S.C. - 
subcutaan), bij voorkeur in de bovenarm; zie 3.1 voor meer details) bij voorkeur binnen 
4 dagen na blootstelling aan een door PCR bevestigd MPX-geval. 
 
Routinematige, verplichte pokkenvaccinatie is in België sinds 1976 opgeschort (HGR 9283, 
2015). Volgens de epidemiologische gegevens en de beschikbare Imvanex®-vaccinvoorraad, 
beveelt de HGR aan dat alleen personen die tijdens hun jeugd niet eerder een 
pokkenvaccin hebben ontvangen, op dit moment in aanmerking komen voor MPX-
vaccinatie (Taub et al., 2018; Bartlett et al., 2003). 
 

- In geval van immunodeficiëntie (van welke oorsprong dan ook) geldt deze aanbeveling 
niet, ook al werd deze persoon als kind al tegen pokken gevaccineerd. 
Immuungecompromitteerde patiënten (bv. hiv-geïnfecteerden, patiënten onder 
immunosuppressieve therapie) die eerder tegen pokken zijn gevaccineerd, moeten 
twee boosterdoses krijgen. De tweede boostervaccinatie moet ten minste 28 dagen na 
de eerste dosis worden toegediend (EPAR). 

- Als we een toename van MPX waarnemen bij mensen die als kind al gevaccineerd zijn 
en als we over voldoende vaccins beschikken, kan een boosterdosis worden 
overwogen voor bepaalde bijzonder blootgestelde of risicogroepen zoals 
gezondheidswerkers (health care workers, HCW). 

https://www.health.belgium.be/fr/lettre-9283-vaccination-antivariolique


De risicogroepen die moeten worden gevaccineerd, worden bepaald volgens verschillende 
scenario's, die hieronder worden opgesomd. 
 

Scenario 1: in de komende maand - zeer lage vaccinvoorraad 

 
- Geleidelijke afhandeling in België van cases gerelateerd aan het Darklands festival en 

de Belgian Pride in Brussel 
- Enkele positieve gevallen geïmporteerd via reizen naar België 
- Korte overdrachtskettingen waargenomen 
- Geen massale toename van gevallen in de buurlanden 

 
➔ Contactopname met een arts of een spoeddienst om zoveel mogelijk diagnostische en 

contactopsporing mogelijk te maken. 
➔ Klassieke maatregelen van opsporing, quarantaine en isolatie. 
➔ Geen systematische vaccinatie van VHRC en HRC (uitzonderingen kunnen op 

individuele basis en op medisch advies worden gemaakt). 
➔ Zorg ervoor dat HCW en specifieke beroepsgroepen (gezondheidswerkers die een 

mogelijk geval onderzoeken, enz.) die aan het virus zijn blootgesteld (als post-
exposure prophylaxis), in een vroeg stadium toegang tot het vaccin krijgen, met name 
als zij tot de volgende categorieën behoren: 

 
o HCW die contact hebben gehad met MPX-geval (laesies of langdurig face-to-face 

contact) zonder passende PBM; 
o HCW of andere personen die zich verwondden aan een scherp voorwerp of die 

werden blootgesteld aan lichaamsvloeistoffen van een MPX-geval of een aerosol 
genererend procedé zonder PBM; 

o laboratoriumpersoneel dat zonder PBM wordt blootgesteld aan een 
arbeidsongeval met een virushoudend monster (spatten, scherpe voorwerpen of 
aerosolblootstelling, enz.). 

 
 

Scenario 2: binnen de volgende maand – lage tot matige vaccinvoorraad 

- Lange en aanhoudende ketens van overdracht verbonden met het Darklands festival 
en de Belgian Pride 

- Verschijnen van verscheidene endogene gevallen die geen verband houden met 
recente reizen of met een bekend geval of een gebeurtenis met gevallen 

- Afzonderlijke clusters die niet gemakkelijk via tracering kunnen worden verbonden 
- Lange transmissieketens in België en de EU-landen 

 
➔ Post-exposure profylaxe vaccinatie van HCW en specifieke beroepsgroepen 

(gezondheidswerkers die een mogelijk geval onderzoeken, enz.) die aan het virus zijn 
blootgesteld, in een vroeg stadium toegang tot het vaccin bieden, met name als zij tot de 
volgende categorieën behoren: 

 
o HCW (zorgverleners) van MPX-geval en HCW die contact hebben gehad met 

MPX-geval (laesies of langdurig face-to-face contact) zonder passende PBM; 
o HCW of andere personen die zich verwondden aan een scherp voorwerp of 

werden blootgesteld aan lichaamsvloeistoffen van een MPX-geval of een aerosol 
genererend procedé zonder PBM; 

o laboratoriumpersoneel dat zonder PBM wordt blootgesteld aan een 
arbeidsongeval met een virushoudend monster (spatten, scherpe voorwerpen of 
aerosolblootstelling enz.) 

o Personeel van de testcentra voor seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA).  



➔ Systematische vaccinatie als post-exposure profylaxe (PEP) van alle: 
 
o Zeerhoogrisicocontacten (VHRC) 

 
- Seksuele partner(s); 
- Personen met langdurig huid-op-huidcontact terwijl de patiënt huiduitslag, 

zweren of korstjes had. 
 
o Hoogrisicocontacten (HRC) 

 
- Personen die in hetzelfde huishouden of in soortgelijke omstandigheden leven 

(bv. kamperen, overnachten, enz.) 
- Personen die kleding, beddengoed, keukengerei, enz. deelden terwijl de 

patiënt huiduitslag had 
- Medepassagiers op één tot twee zitplaatsen afstand van een symptomatisch 

geval, in een vliegtuig, bus of trein gedurende ≥ 3 uur. Deze termijn is arbitrair 
vastgesteld omdat er geen wetenschappelijk bewijs is dat als leidraad kan 
dienen voor een besluit. Dit kan worden aangepast indien nieuwe informatie 
beschikbaar is. 

 

 
De HGR beveelt aan dat de verantwoordelijkheid voor de overgang van het ene 

scenario naar het andere wordt gegeven aan de RAG (Sciensano) die het  
verloop van de gevallen en de traceringsgegevens in realtime opvolgt. 

 

 
Op dit moment wordt de waarschijnlijkheid van een verdere verspreiding van MPX onder de 
bredere bevolking in de komende maanden als zeer laag ingeschat, wat leidt tot een algeheel 
laag risico voor de bevolking. Daarom wordt vaccinatie van een bredere bevolking niet 
aanbevolen door de HGR (ECDC, 2022). 
 
De HGR zal deze voorlopige aanbevelingen aanpassen aan de nieuwe beschikbare 
epidemiologische en klinische gegevens en onderstreept het belang van het hebben van 
(HAS, 20/05/2022): 

 
- preciezere gegevens over de wijze van overdracht van mens op mens voor de 

momenteel geïdentificeerde gevallen; 
- follow-upgegevens over de epidemie; 
- aanvullende gegevens uit de praktijk over de werkzaamheid en veiligheid van het 

pokkenvaccin van de derde generatie, toegediend vóór en na blootstelling aan het 
MPX-virus, over de preventie van ernstige vormen en over de overdracht van de 
ziekte; 

- gegevens over de werkzaamheid en veiligheid van een boosterdosis bij personen die 
als kind tegen pokken zijn ingeënt. 
 

***** 
 
Scenario's 3 en 4 staan dichter bij massavaccinatie. We beschikken nu echter niet over 
voldoende gegevens om een dergelijke strategie te ondersteunen (vaccineffectiviteit, 
veiligheid, enz.) noch over voldoende vaccins. Deze inleidende beschouwingen voor de 
scenario's 3 en 4 zijn louter informatief en anticiperend van aard. In geval van een 
exponentiële toename van het aantal gevallen moeten de strategieën worden herzien naar 
gelang van de epidemiologie en de beschikbaarheid van vaccins. 
 



Scenario 3 (onwaarschijnlijk): in de komende maanden is er een exponentiële toename 
van het aantal gevallen 

 
➔ Systematische vaccinatie van alle risicogroepen met of zonder contact met een PCR+-

geval: 
 

o Gezondheidswerkers 
o Meervoudige sekspartners en sekswerkers 
o Seksuele en genderminderheden (MSM, transgenders, enz.) 
o Immuungecompromitteerde populatie (in het bijzonder personen met hiv) 
o Kinderen (! off-label gebruik, met nauwkeurige evaluatie van de B/R-balans en 

evaluatie van het risico op contacten) 
o Zwangere vrouwen (! off-label gebruik, met nauwkeurige evaluatie van de B/R-

balans en evaluatie van het risico op contacten); 
 
 

Scenario 4 (zeer onwaarschijnlijk): in de komende maanden is er een exponentiële 
toename van het aantal gevallen, hospitalisaties en overlijdens 

 
➔ Systematische vaccinatie van de hele Belgische bevolking, te beginnen met de personen 

die nog nooit tegen pokken gevaccineerd zijn en de groepen met het grootste risico op 
overlijden en hospitalisatie, afhankelijk van de evolutie van de epidemiologische gegevens 
en de beschikbare vaccinvoorraden. 

 
➔ Slechts één boosterdosis als men tijdens de kinderjaren tegen pokken is ingeënt vóór 

1976. 
  



III METHODOLOGIE 

 
Na analyse van de vraag hebben het College en de voorzitter van het domein Vaccinatie de 
nodige expertises bepaald en beslist deze dringende aanvraag per e-mail te behandelen. 
 
De kwestie van de vaccinatiestrategie van de pokkenvaccins - ACAM2000® en MVA-BN® - 
Modified Vaccinia Ankara - Bavarian Nordic; Imvanex® (EU) - Imvamune® (CA) - Jynneos® 
(VS) in de context van de Europese uitbraak van het apenpokkenvirus in meerdere landen in 
mei 2022 werd voorgelegd aan de NITAG, waarin deskundigen zetelen op het gebied van 
vaccinologie, geriatrie, algemene geneeskunde, kindergeneeskunde, microbiologie, 
infectiologie en epidemiologie. De experten hebben een algemene belangenverklaring en een 
ad-hocverklaring ingevuld en de Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op 
belangenconflicten beoordeeld. 
 
Het advies berust op een overzicht van de beschikbare wetenschappelijke literatuur, zowel uit 
wetenschappelijke tijdschriften (peerreview) als uit rapporten van nationale  (RAG-RMG, 
24/05/2022) en internationale (ECDC, 23/05/2022; EMA-EPAR Imvanex®, 12/04/2022; FDA-
ACAM2000®, 23/03/2019) organisaties die in deze materie bevoegd zijn, alsook op het 
oordeel van de experten. 
 
Na goedkeuring van het advies per e-mail door NITAG, werd het advies tenslotte gevalideerd 
door het College op 01/06/2022. 
 
Sleutelwoorden 

 
  

Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 

Prevention Preventie Prévention Verhütung 

Vaccination Vaccinatie Vaccination Impfung 

Men having Sex 

with Men, MSM 

Mannen die Seks 

hebben met 

Mannen, MSM 

Hommes ayant des 

rapports Sexuels avec 

des Hommes, HSH 

Männer, die 

Sexualverkehr mit 

Männern haben, 

MSM 

Multiple sexual 

partners 

Meerdere 

seksuele partners 

Partenaires sexuels 

multiples 

Mehrere Sexualpartner 

High Risk 

Contacts, HRC 

Contacten met 

hoog risico 

Contacts à haut 

risque 

Kontakte mit hohem 

Risiko 

Smallpox Pokken Variole Pocken 

Monkeypox Apenpokken Variole du singe Affenpocken 



Lijst van gebruikte afkortingen 
 

AMM Autorisation de Mise sur le Marché - vergunningsprocedures voor het in de 

handel brengen 

CMI Cell-Mediated Immunity (celgemedieerde immuniteit) 

ECDC  European Centre for Disease Prevention and Control (Europees Centrum voor 

ziektepreventie en -bestrijding) - EU 

EFSA European Food Safety Authority (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid) - 

EU 

EMA European Medicines Agency (Europees Geneesmiddelenagentschap) - EU 

FDA Food and Drug Administration (voedings- en geneesmiddelenagentschap) - 

Verenigde Staten 

GHSI Global Health Security Initiative (Wereldwijd initiatief voor beveiliging van de 

gezondheid) - G7+ 

HAS Haute Autorité de Santé (hoge autoriteit voor gezondheid) - Frankrijk 

HCSP Haut Conseil de la santé publique (hoge autoriteit voor volksgezondheid) - 

Frankrijk 

HCW Healthcare workers (gezondheidswerkers) 

HGR Hoge Gezondheidsraad - België 

HIV Humaan Immunodeficiëntievirus 

HRC High Risk Contacts (hoogrisicocontacten) 

LRC Low Risk Contacts (laagrisicocontacten) 

MPX Monkeypox (apenpokkenvirus) 

MSM Mannen die seks hebben met mannen 

MVA-BN® Modified Vaccinia Ankara - Bavarian Nordic; Imvanex®-Imvamune®-Jynneos® 

NITAG National Immunization Technical Advisory Group (nationale werkgroep 

Vaccinatie) 

PBM Persoonlijke beschermingsmiddelen 

PCR Polymerase Chain Reaction (polymerasekettingreactie) 

PEP Post-Exposure Prophylaxis 

RAG Risk Assessment Group (adviescommissie inzake risico’s voor de bevolking) - 

België 

RMG Risk Management Group - België 

SC Subcutane injectie 

SEIR 'Susceptible-latent-infectious-recovered'-modellen 

SNS Strategic National Stockpile (strategische nationale voorraad) 

SOA Seksueel overdraagbare aandoening 

STAKOB Ständigen Arbeitskreis der Kompetenz- und Behandlungszentren für 

Krankheiten durch hochpathogene Erreger (permanente werkgroep van 

expertise- en behandelingscentra voor ziekten veroorzaakt door 

hoogpathogene pathogenen) - Duitsland 

UKHSA UK Health Security Agency (agentschap voor de bescherming van de 

volksgezondheid) - Verenigd Koninkrijk 

VHRC Very-high-risk contacts (zeerhoogrisicocontacten) 

 
  



IV TOELICHTING EN ARGUMENTATIE 

1 Epidemiologie - transmissie en hoogrisicocontacten (HRC) 

MPX is een zoönose die wordt veroorzaakt door een orthopoxvirus, en leidt tot een 
pokkenachtige ziekte bij de mens. Sinds MPX bij de mens voor het eerst werd vastgesteld in 
1970 in de Democratische Republiek Congo, heeft de ziekte zich verspreid naar andere 
regio's van Afrika (voornamelijk West- en Centraal-Afrika), en de laatste jaren zijn er ook 
gevallen buiten Afrika opgedoken. Onlangs is een systematisch overzicht gepubliceerd van 
door vakgenoten beoordeelde en grijze literatuur over de wijze waarop de epidemiologie van 
MPX zich heeft ontwikkeld, met bijzondere nadruk op het aantal bevestigde, waarschijnlijke 
en/of mogelijke gevallen, leeftijd bij presentatie, mortaliteit en geografische spreiding. De 
auteurs identificeerden 48 peerreviewed artikelen en 18 grijze literatuurbronnen voor 
gegevensextractie. Het aantal gevallen van MPX bij de mens neemt sinds de jaren zeventig 
toe, waarbij de meest dramatische stijging zich voordoet in de Democratische Republiek 
Congo. De mediane leeftijd bij presentatie is gestegen van 4 (jaren 1970) tot 21 jaar 
(2010-2019). Er was een algemeen sterftecijfer van 8,7%, met een significant verschil tussen 
de clades - Centraal-Afrika 10,6% (95% CI: 8,4%- 13,3%) vs. West-Afrika 3,6% (95% CI: 
1,7% – 6,8%). Sinds 2003 hebben import- en reisgerelateerde verspreidingen buiten Afrika af 
en toe tot uitbraken geleid. Interacties/activiteiten met besmette dieren of personen zijn 
risicogedragingen die in verband worden gebracht met het oplopen van MPX. Uit het review-
artikel blijkt een escalatie van MPX-gevallen, vooral in de zeer endemische Democratische 
Republiek Congo, een verspreiding naar andere landen, en een toenemende mediane leeftijd 
van jonge kinderen tot jonge volwassenen. Deze bevindingen kunnen in verband worden 
gebracht met de stopzetting van de pokkenvaccinatie, die een zekere kruisbescherming 
tegen MPX bood, waardoor de overdracht van mens op mens toenam. Het optreden van 
uitbraken buiten Afrika onderstreept de wereldwijde relevantie van de ziekte. Meer toezicht en 
opsporing van MPX-gevallen zijn essentiële instrumenten om inzicht te krijgen in de 
voortdurend veranderende epidemiologie van deze opnieuw de kop opstekende ziekte (Bunge 
et al., 2022). 
 
MPX kan zich verspreiden via nauw, persoonlijk, vaak direct huid-op-huidcontact met 
MPX-uitslag, zweren of korstjes, via ademhalingsdruppeltjes of virusvocht van een 
persoon met MPX en via contact met voorwerpen, stoffen (kleding, beddengoed of 
handdoeken) en oppervlakken die zijn gebruikt door iemand met MPX-fomieten (ECDC, 
2021). 
 
Overdracht via aerosolen (diermodellen, Zaucha et al., 2001) is onwaarschijnlijk, maar moet 
verder worden bestudeerd. Patiënten met complexe blootstellingen hadden meer kans dan 
patiënten met niet-invasieve blootstellingen (aerosolen) om uitgesproken tekenen van 
systemische ziekte te ervaren (49,1% vs. 16,7%; P = 0,41) en om tijdens de ziekte in het 
ziekenhuis te belanden (68,8% vs. 10,3%; P < 0,001). Complexe blootstellingen werden ook 
geassocieerd met kortere incubatieperiodes (9 dagen voor complexe blootstellingen 
tegenover 13 dagen voor niet-invasieve blootstellingen) en de afwezigheid van een duidelijke 
koortsige prodromale fase. De bevindingen van deze studie wijzen erop dat de 
besmettingsweg van invloed kan zijn op de ziekteverschijnselen van MPX (Reynolds et al., 
2006). 
 
 

1.1 HRC-classificatie (hoogrisicocontacten) 

Overdracht van MPX van mens op mens vindt plaats door nauw contact met besmettelijk 
materiaal van huidlaesies van een besmet persoon, en ook via respiratoire druppeltjes bij 
langdurig contact van aangezicht tot aangezicht en via fomieten. 
  



De overheersende aanwezigheid, bij de huidige uitbraak, van gediagnosticeerde gevallen van 
MPX bij mannen die seks hebben met mannen (MSM), en de aard van de laesies die zich 
in sommige gevallen vertonen, wijzen erop dat de overdracht plaatsvond tijdens intiem (nauw) 
contact en/of geslachtsgemeenschap (ECDC, 23/05/2022). 
 
Uit een samenwerking met het laboratorium voor hoge veiligheid van het Duitse leger blijkt 
dat de eerste aanwijzingen erop duiden dat MPX ook via bloed en sperma kan worden 
overgedragen (nog niet gepubliceerd in een tijdschrift met peerreview, Duits 
deskundigenadvies, mededeling in de massamedia). 
 
De volgende groepen worden door de RAG, het ECDC en de RMG gedefinieerd als 
hoogrisicocontacten (HRC): 
 
Zeerhoogrisicocontacten (VHRC) 

- Seksuele partner(s) 
- Personen met langdurig huid-op-huidcontact terwijl de patiënt huiduitslag, zweren of 

korstjes had 
 

Hoogrisicocontacten (HRC); 
- Personen die in hetzelfde huishouden of in soortgelijke omstandigheden leven (bv. 

kamperen, overnachten, enz.) 
- Personen die kleding, beddengoed, keukengerei, enz. deelden terwijl de patiënt 

huiduitslag had 
- HCW (zorgverleners) van MPX-geval en HCW die contact hebben gehad met MPX-

geval (laesies of langdurig face-to-face contact) zonder PBM 
- HCW of andere personen die zich verwondden aan een scherp voorwerp of zonder 

PBM werden blootgesteld aan lichaamsvloeistoffen van een MPX-geval of een aerosol 
genererend procedé 

- Laboratoriumpersoneel dat zonder PBM wordt blootgesteld aan een arbeidsongeval 
met een virushoudend monster (spatten, scherpe voorwerpen of aerosolblootstelling, 
enz.) 

- Personeel van de testcentra voor seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) 
- Medepassagiers op één tot twee zitplaatsen afstand van een symptomatisch geval, in 

een vliegtuig, bus of trein gedurende ≥ 3 uur. Deze termijn is arbitrair vastgesteld 
omdat er geen wetenschappelijk bewijs is dat als leidraad kan dienen voor een besluit. 
Dit kan worden aangepast indien nieuwe informatie beschikbaar is. 
 

Laagrisicocontacten (LRC) 
 
Alle andere contacten (waaronder sociale interacties, collega's op het werk, personen die 
fitnesstoestellen delen, enz.) worden als laagrisicocontacten beschouwd. 
 
In gebieden waar de ziekte endemisch is, is meermalen een overdracht van apenpokken 
tijdens de gezondheidszorg waargenomen. De Amerikaanse CDC verzamelde gegevens van 
een lopend, door het CDC gesteund programma van verscherpt toezicht in de provincie 
Tshuapa van de Democratische Republiek Congo, waar de jaarlijkse incidentie van 
apenpokken bij de mens op 3,5-5/10.000 wordt geschat. Hieruit blijkt dat er per 100 
bevestigde gevallen van apenpokken ongeveer één infectie bij gezondheidswerkers is. 
Een studie ging in februari 2017 van start met als doel de effectiviteit, immunogeniciteit en 
veiligheid van een pokkenvaccin van de derde generatie, MVA-BN® (IMVANEX ®, 
IMVAMUNE®), te evalueren bij zorgpersoneel dat het risico loopt op besmetting met het MPX-
virus. De auteurs beschrijven procedures voor het documenteren van blootstellingen aan 
MPX-virusinfectie bij studiedeelnemers en schetsen lessen die van belang kunnen zijn voor 
studies van andere experimentele medische tegenmaatregelen bij moeilijk bereikbare 
populaties met te weinig middelen (Petersen et al., 2019). 



1.2 ECDC 23/05/2022 

Op 25 mei zijn in totaal 118 bevestigde gevallen van MPX gemeld uit 12 lidstaten van de 
EU/EER (Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, 
Portugal, Slovenië, Spanje, Zweden - ECDC, 25/05/2022). 
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/epidemiological-update-monkeypox-multi-
country-outbreak 
 

 
 
 
Op 7 mei 2022 meldde het Verenigd Koninkrijk een geïmporteerd geval van MPX bij een 
persoon die van Nigeria kwam. Het geval meldde op 29 april 2022 een uitslagachtige ziekte 
te hebben opgelopen en reisde op 3-4 mei van Lagos naar Londen. De diagnose werd op 6 
mei door het Rare and Imported Pathogens Laboratory van het Britse Health Security Agency 
(UKHSA) bevestigd aan de hand van een PCR (polymerasekettingreactie) van het 
apenpokkenvirus op een vesiculaire swab. Op 13 mei 2022 meldde het Verenigd Koninkrijk 
nog twee gevallen van MPX die deel uitmaken van dezelfde familie en geen verband houden 
met het op 7 mei gemelde, uit Nigeria geïmporteerde geval. De gevallen werden bevestigd 
door PCR-tests op vesiculaire swabs. Een derde familielid had eerder uitslag gekregen, maar 
herstelde volledig. Geen van de personen in deze cluster had gereisd of contact gehad met 
iemand met een relevant reisverleden. 
 
Op 15 mei 2022 meldde het Verenigd Koninkrijk vier extra gevallen van MPX, bevestigd door 
PCR. Geen van deze gevallen heeft bekende epidemiologische verbanden met het uit Nigeria 
geïmporteerde geval (gemeld op 7 mei) of met de familiecluster (gemeld op 13 mei). De vier 
gevallen waren MSM en presenteerden zich met een vesiculaire uitslagachtige ziekte. Ze 
werden geïdentificeerd via een bezoek aan klinieken voor urogenitale geneeskunde. De 
gevallen worden behandeld in afdelingen voor hoogrisico-infectieziekten in het Verenigd 
Koninkrijk. 
 
Op 18 mei 2022 werden nog twee gevallen (ook MSM) gemeld, één in Londen en één in 
Zuidoost-Engeland. 

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/epidemiological-update-monkeypox-multi-country-outbreak
https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/epidemiological-update-monkeypox-multi-country-outbreak


Op 20 mei 2022 werden door het UKHSA nog eens 11 gevallen gemeld, waarmee het totale 
aantal in Engeland bevestigde gevallen van MPX op 20 komt. Alle in het VK gemelde gevallen 
zijn bevestigd als veroorzaakt door het MPX-virus van de West-Afrikaanse clade. 
 
Vanaf 18 mei hebben verschillende lidstaten van de EU/EER nieuwe verdachte of bevestigde 
gevallen gemeld: 
 

• Op 18 mei meldde Portugal 14 door real-time PCR bevestigde gevallen van het MPX-virus 
in de regio Lissabon en de streek van de Taagvallei. Alle gevallen waren mannen met een 
klinische presentatie van huiduitslag (sommige ulceratief), koorts, myalgie en asthenie. In 
geen van de gevallen was ziekenhuisopname nodig. Op 20 mei werden nog eens negen 
bevestigde gevallen gemeld, waardoor het totale aantal bevestigde gevallen op 23 komt. 
In twee gevallen werd de West-Afrikaanse clade geïdentificeerd. 

• Op 19 mei meldde Spanje zeven bevestigde en 23 verdachte gevallen van MPX, alle onder 
mannen. Op 20 mei werden nog eens 16 bevestigde gevallen gemeld. Op 22 mei werden 
nog eens zeven gevallen bevestigd, terwijl 39 nieuwe verdachte gevallen worden 
onderzocht. 

• Op 19 mei meldde België een bevestigd geval bij een man met een reisgeschiedenis naar 
Lissabon, Portugal. Zijn partner kreeg soortgelijke symptomen en daar werd de infectie op 
20 mei bevestigd. Op 22 mei waren er in totaal vier bevestigde gevallen gemeld. 

• Op 19 mei bevestigde Duitsland zijn eerste geval bij een man met een reisgeschiedenis 
naar Spanje en Portugal. Op 20 mei werden nog eens twee bevestigde gevallen gemeld. 

• Op 20 mei meldde Frankrijk het eerste bevestigde geval bij een man zonder reisverleden, 
terwijl drie andere gevallen worden onderzocht. 

• Op 20 mei meldde Italië één bevestigd geval van MPX bij een man die in het ziekenhuis 
moest worden opgenomen en een reisgeschiedenis naar Spanje had. Op 21 mei werden 
nog eens twee bijkomende bevestigde gevallen gemeld. 

• Op 18 mei meldde Zweden een bevestigd geval bij een man. 

• Op 20 mei meldde Nederland één bevestigd geval, een man met een reisgeschiedenis 
naar België. 

• Op 22 mei meldde Oostenrijk zijn eerste bevestigde geval. 

• … 
 
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-monkeypox-multi-country-
outbreak 
 
 

1.3 Sciensano - RAG 24/05/2022 

Dit actief document diende als wetenschappelijke basis voor dit rapport: Monkeypox (wiv-
isp.be) 
 
Op 19/5 werd een eerste bevestigd geval van MPX gemeld in België, bij een man, seropositief, 
die zich op 10/05 met koorts en papels meldde. Hij had onbeschermde seks met verschillende 
mannen in Lissabon tussen 6 en 8 mei. De vaste partner van de man kreeg op 19/5 ook 
symptomen (griepachtige ziekte en huidlaesies), op de testresultaten is het nog wachten. 
Aangezien het indexgeval meerdere onbeschermde (niet-identificeerbare) seksuele contacten 
had op een homofestival (Darklands, 6000 deelnemers) 2 dagen voordat de symptomen zich 
openbaarden en wegens de internationale banden tussen MSM-gemeenschappen, kunnen 
de komende dagen/weken meer gevallen worden verwacht. 
 
Op 20/05 werd een derde geval vastgesteld in Leuven, bij een MSM die ook het Darklands-
festival bijwoonde en zich op 19/5 op de spoedafdeling meldde met cutane laesies. Meer 
verdachte gevallen worden onderzocht. De waarschijnlijkheid van verdere verspreiding in 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-monkeypox-multi-country-outbreak
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/risk-assessment-monkeypox-multi-country-outbreak
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/MonkeyPox.aspx
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/MonkeyPox.aspx


België buiten de MSM-gemeenschap wordt gering geacht, gezien de matige 
overdraagbaarheid van het virus. Infecties bij naaste contacten kunnen echter voorkomen. 
 
Op 24/05 zijn in totaal 6 bevestigde gevallen gemeld en 1 vermoedelijk (nog geen PCR-test 
uitgevoerd). Alle gevallen zijn tot nu toe MSM. Het eerste gemelde geval zou genomisch in 
verband kunnen worden gebracht met de uitbraak in Portugal, met verdere verspreiding naar 
zijn partner. Alle andere vastgestelde gevallen konden met één enkele gebeurtenis in verband 
worden gebracht. Er kunnen nog meer gevallen worden verwacht. 
 
 

 
De waarschijnlijkheid van verdere verspreiding in België buiten de MSM-

gemeenschap wordt gering geacht, gezien de matige overdraagbaarheid van het 
virus. Infecties bij naaste contacten kunnen echter voorkomen. 

 
De gegevens zullen in de komende weken regelmatig worden bijgewerkt! 

 

 
Aangezien in ten minste vijf landen (EU-landen en het Verenigd Koninkrijk) gevallen zijn 
gemeld bij MSM en in de context van de sterk verweven seksuele netwerken onder MSM, in 
combinatie met de start van het MSM-evenementenseizoen met een groot aantal deelnemers 
(waaronder de Belgian Pride in het weekend van 21/05 in Brussel), kan worden verwacht dat 
er ook in andere landen gevallen zullen worden gemeld. 
 

 
De waarschijnlijkheid van verdere (inter)nationale verspreiding is groot 

(waarschijnlijk meer in de MSM-groep) 
 

 
 
  



2 Apenpokken: tekenen en symptomen 

2.1 WHO fact sheet, 19/05/2022 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox 
 
De incubatietijd (tijd tussen infectie en symptomen) voor MPX is gewoonlijk 6 tot 13 dagen, 
maar kan variëren van 5 tot 21 dagen. 
 
De infectie kan in twee periodes worden verdeeld: 
 

1. De invasieperiode (duurt tussen 0-5 dagen) wordt gekenmerkt door koorts, hevige 
hoofdpijn, lymfadenopathie (zwelling van de lymfeklieren), rugpijn, myalgie (spierpijn) 
en intense asthenie (gebrek aan energie). Lymfadenopathie is een onderscheidend 
kenmerk van MPX in vergelijking met andere ziekten die op het eerste gezicht 
vergelijkbaar lijken (waterpokken, mazelen, pokken). 

 
2. De huideruptie begint gewoonlijk binnen 1 tot 3 dagen na het verschijnen van koorts. 

De uitslag is meestal meer geconcentreerd op het gezicht en de ledematen dan op de 
romp. Het treft het gezicht (in 95% van de gevallen), en de handpalmen en voetzolen 
(in 75% van de gevallen). Ook de mondslijmvliezen (in 70% van de gevallen), de 
genitaliën (30%), het bindvlies (20%) en het hoornvlies worden aangetast. De 
huiduitslag evolueert opeenvolgend van macules (laesies met een vlakke basis) naar 
papels (licht verheven stevige laesies), blaasjes (laesies gevuld met heldere vloeistof), 
pustels (laesies gevuld met gelige vloeistof), en korsten die opdrogen en afvallen. Het 
aantal laesies varieert van enkele tot enkele duizenden. In ernstige gevallen kunnen 
laesies samengroeien tot grote delen van de huid loskomen. 

 
MPX is meestal een zelfbeperkende ziekte, waarbij de symptomen 2 tot 4 weken duren. 
Ernstige gevallen komen vaker voor bij kinderen (in lage-inkomenslanden) en houden 
verband met de mate van blootstelling aan het virus, de gezondheidstoestand van de patiënt 
en de aard van de complicaties. Onderliggende immuundeficiënties kunnen leiden tot 
slechtere resultaten. Hoewel inenting tegen pokken in het verleden beschermend werkte, 
kunnen personen jonger dan 40-50 jaar (afhankelijk van het land) nu vatbaarder zijn voor 
MPX doordat de pokkenvaccinatiecampagnes wereldwijd zijn stopgezet na de uitroeiing van 
de ziekte. Complicaties van MPX kunnen zijn: secundaire infecties, bronchopneumonie, 
sepsis, encefalitis, en infectie van het hoornvlies met gezichtsverlies als gevolg. De mate 
waarin asymptomatische infectie kan voorkomen is onbekend. 
 
Het sterftecijfer van MPX varieert historisch van 0 tot 11% in de algemene bevolking en is 
hoger bij jonge kinderen in landen met lage inkomens. De laatste tijd ligt het sterftecijfer 
rond de 3-6% (Centraal-Afrika 10,6% (95% CI: 8,4%-13,3%) vs. West-Afrika 3,6% (95% CI: 
1,7%-6,8%; Bunge at al., 2021)). De West-Afrikaanse clade (uitbraken in de EU) lijkt een 
minder ernstige ziekte te veroorzaken dan de clade van het Congobekken. In landen met 
hoge inkomens kan de waarschijnlijkheid van gevallen met een ernstige morbiditeit nog 
niet nauwkeurig worden geschat. 
 
 

2.2 Sciensano - RAG 24/05/2022 

Dit levende document diende als wetenschappelijke basis voor dit rapport: Monkeypox (wiv-
isp.be) 
 
Typische of klassiek humane MPX begint vaak met een combinatie van koorts > 38,5°C, 
hoofdpijn, koude rillingen, asthenie, gelokaliseerd of gegeneraliseerd, zwelling van de 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/monkeypox
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/MonkeyPox.aspx
https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/MonkeyPox.aspx


lymfeklieren, rugpijn en spierpijnen. Gewoonlijk krijgt de patiënt binnen één tot drie dagen na 
het begin van de koorts uitslag, die meestal eerst in het gezicht verschijnt en zich vervolgens 
uitbreidt naar andere delen van het lichaam, waaronder de handen en voeten. De cutane 
laesies presenteren zich vaak eerst als macules en evolueren dan achtereenvolgens naar 
papels, blaasjes, pustels, korsten en korstjes. Het aantal laesies kan variëren van enkele tot 
duizenden. De cutane laesies verschijnen over het algemeen allemaal in hetzelfde stadium, 
wat een onderscheidend kenmerk is van pokken en MPX, en hen doet verschillen van 
waterpokken. 
 
Op basis van klinische informatie over de gevallen in het Verenigd Koninkrijk en in 
Portugal, en met name bij seksueel actieve personen, lijkt de klinische presentatie 
atypisch, met cutane laesies die overheersen in het genitale gebied (perianaal), en niet 
allemaal in hetzelfde stadium. Er zijn ook meer ulceraties gerapporteerd, mogelijk 
vanwege de plaats van de laesies. Voor de meeste mensen is MPX een zelfbeperkende 
ziekte, die meestal twee tot vier weken duurt en tot volledig herstel leidt, maar in sommige 
gevallen kan MPX ernstiger zijn en ziekenhuisopname vereisen. De ernst van de ziekte 
wordt beïnvloed door de besmettingsweg. Het CDC heeft het ontstaan van perianale of 
genitale laesies zonder subjectieve koorts gemeld. 
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/response/2022/index.html 
 
De West-Afrikaanse clade lijkt een minder ernstige ziekte te veroorzaken dan de clade van 
het Congobekken. In Afrika varieert het sterftecijfer van MPX van 1% tot 10%. 
 
Het sterftecijfer van MPX varieert historisch van 0 tot 11% in de algemene bevolking en is 
hoger bij jonge kinderen in landen met lage inkomens. De laatste tijd ligt het sterftecijfer 
rond de 3-6% (Centraal-Afrika 10,6% (95% CI: 8,4%-13,3%) vs. West-Afrika 3,6% (95% CI: 
1,7%-6,8%; Bunge at al., 2021)). De West-Afrikaanse clade (uitbraken in de EU) lijkt een 
minder ernstige ziekte te veroorzaken dan de clade van het Congobekken (zou nog 
minder het geval kunnen zijn in landen met hoge inkomens?). 
 
In landen met lage inkomens komen ernstige gevallen vaker voor bij kinderen en 
immuungecompromitteerde populaties, vooral bij mensen met hiv, en houden verband 
met de mate van blootstelling aan het virus, de gezondheidstoestand van de patiënt en de 
ernst van de complicaties. 
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/monkeypox-democratic-
republic-of-the-congo 
 
Bijzondere aandacht is nodig voor HRC in contact met jonge kinderen, zwangere vrouwen 
en immuungecompromitteerde personen. Tot de doelgroepen met een hoger risico moeten 
bijvoorbeeld ook sekswerkers en transgenders worden gerekend. 
 
In een retrospectief onderzoek van ziekenhuisdossiers van 40 gevallen van MPX bij mensen 
in Nigeria, ontwikkelden de meesten koorts en zelfbeperkende vesiculopustuleuze 
huiderupties. Er werden vijf sterfgevallen gemeld. Vergeleken met hiv-negatieve gevallen, 
hadden hiv type 1-geïnfecteerde gevallen een langere ziekte, grotere laesies en hogere 
percentages secundaire bacteriële huidinfecties en genitale ulcera. Er waren 9 hiv type 1 (HIV-
1)/MPX-gecoïnfecteerde patiënten, waaronder 4 met nieuw gediagnosticeerde HIV-1-infectie 
en 5 patiënten die al eerder antiretrovirale therapie ondergingen. Drie van deze 5 gevallen 
hadden blijkbaar gefaald in eerstelijns antiretrovirale therapie en hun CD4-celaantallen bij 
ziekenhuisopname bedroegen respectievelijk 101, 354 en 357 cellen/μL. Het geval met een 
CD4-telling van 357 cellen/μL had een virale belasting van 4798 kopieën/mL. Drie van de 4 
nieuw gediagnosticeerde hiv-gevallen hadden CD4-tellingen van 20, 55, en 300 cellen/μL. 
CD4-celtellingen en virale belastingen met hiv waren niet beschikbaar voor andere patiënten 
op het moment van dit rapport (Ogoina et al., 2020). 
  

https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/response/2022/index.html
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/monkeypox-democratic-republic-of-the-congo
https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/monkeypox-democratic-republic-of-the-congo


3 Vaccinatie tegen pokken en apenpokken 

3.1 Pokkenvaccinatie (gegevens voornamelijk voor eerste- en tweedegeneratievaccins: 
DryVax® en ACAM2000®) 

Wanneer het vacciniavaccin wordt toegediend vóór de blootstelling aan het pokkenvirus, heeft 
het een werkzaamheid van 90,7%-96,7%. Vaccinatie binnen de eerste dagen (misschien zelfs 
zo laat als na 4 dagen) na blootstelling aan het pokkenvirus kan navolgende ziekte voorkomen 
of aanzienlijk verbeteren (Fenner et al., 1988). 
 
Neutraliserende antilichamen en bewijzen van celgemedieerde immuniteit (CMI) kunnen tot 
≥30 jaar na de primaire (eerste) vaccinatie blijven bestaan, maar het is niet bekend welke 
serologische markers correleren met bescherming tegen infectie. Vóór de uitroeiing van 
pokken was de immuniteit tegen pokken in landen waar deze endemisch was, het gevolg van 
de gecombineerde effecten van vaccinatie en blootstelling aan het variola-virus, die slechts 
tot subklinische ziekte leidden (variola sine eruptione). Uit gegevens van landen waar het 
pokkenvirus na een langdurige afwezigheid werd binnengebracht, blijkt dat een jarenlange 
vaccinatie althans gedeeltelijk beschermt tegen een fatale afloop. Van de patiënten die met 
pokken werden besmet nadat deze in Europa waren ingevoerd, stierf ∼52% van degenen die 
nooit waren gevaccineerd, terwijl slechts 11,1% van degenen die meer dan 20 jaar tevoren 
waren gevaccineerd, stierf. Volgens de beste schattingen blijft een verhoogde 
bescherming tegen pokken ten minste 3 jaar na de primaire vaccinatie bestaan en kan 
een aanzienlijke maar afnemende immuniteit nog ≥10 jaar aanhouden (Bartlett et al., 
2003). 
 
In een andere studie tonen Taub en medewerkers (2018) aan dat gevaccineerde deelnemers 
antivaccinia IgG- en neutraliserende antilichaamtiters boven 3 natuurlijke logs in wezen voor 
onbepaalde tijd behielden. De absolute titer van antivaccinia-antilichamen was slechts iets 
hoger na meerdere vaccinaties. Bij 97% van de deelnemers werd geen afname van de 
vaccinia-specifieke antilichaamtiters met de leeftijd geconstateerd gedurende een follow-
upperiode tot 88 jaar. Bovendien behielden de deelnemers aan de Baltimore Longitudinal 
Study of Aging die in hun jeugd actieve pokkeninfecties overleefden, antivaccinia 
antilichaamtiters die vergelijkbaar waren met de niveaus die werden vastgesteld bij 
gevaccineerde personen. Deze gegevens suggereren dat meervoudige of recente 
vaccinaties niet essentieel zijn om vaccinia-specifieke antilichaamresponsen bij 
mensen in stand te houden. Schaarse vaccinvoorraden moeten eerst worden gebruikt 
voor personen die nog niet eerder zijn gevaccineerd. 
 
Vergeleken met andere vaccins die momenteel in de Verenigde Staten beschikbaar zijn, heeft 
het pokkenvaccin een hoger percentage lokale reacties (95%), systemische reacties (20%-
40%) en ernstige of levensbedreigende reacties (15-50 reacties per miljoen gevaccineerde 
personen). Het CDC heeft onlangs een uitgebreid overzicht gepubliceerd van bijwerkingen 
van pokkenvaccinaties, met inbegrip van richtsnoeren voor het beheer ervan (CDC, 2003). 
https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5204a1.htm 
 
  

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5204a1.htm


Frequentie van ongewenste voorvallen als gevolg van pokkenvaccinatie in 1968 (CDC). 

 
 
 
Contra-indicaties voor pokkenvaccinatie (CDC) 
 
In geval van bevestigde, dreigende of waarschijnlijke blootstelling aan het pokkenvirus zijn er 
geen absolute contra-indicaties voor vacciniavaccinatie. Gezien de mogelijkheid van ernstige 
bijwerkingen van het vaccin zijn er in de huidige omstandigheden echter een aantal 
risicogroepen waarvoor vaccinatie gecontra-indiceerd is. Volgens de aanbevelingen van het 
CDC gelden de volgende aandoeningen en therapieën op dit moment als contra-indicaties 
voor pokkenvaccinatie. 
 

1. Zwangerschap of voorgenomen zwangerschap binnen 4 weken na vaccinatie 
2. Immunodeficiëntie 

a. Hiv-infectie (in elk stadium of CD4-telling) 
b. Aangeboren of verworven immunodeficiëntiestoornis 
c. Orgaan-, beenmerg- of stamceltransplantatie 
d. Gegeneraliseerde maligniteit 
e. Leukemie 
f. Lymfoom 
g. Agammaglobulinemia 
h. Auto-immuunziekten 

3. Immunosuppressieve therapie 
a. Langdurige behandeling met corticosteroïden (⩾20 mg/dag prednison [of 

gelijkwaardige dosis andere steroïden, waaronder topische en geïnhaleerde 
steroïden] gedurende ⩾14 dagen) 

b. Radiotherapie 
c. Antimetaboliettherapie 
d. Behandeling met alkylerende middelen 
e. Chemotherapie 
f. Therapie met immunomodulerende geneesmiddelen voor patiënten met 

orgaantransplantaties of auto-immuunziekten: bijvoorbeeld corticosteroïden, 
azathioprine, mycofenolaatmofetil, cyclosporine, tacrolimus, en etanercept 



4. Eczeem/atopische dermatitis (actieve ziekte of voorgeschiedenis) 
5. Huidziekten (actief) of laesies 

a. Brandwonden 
b. Wonden 
c. Contactdermatitis 
d. Recente chirurgische incisies 
e. Waterpokken 
f. Gordelroos 
g. Herpes 
h. Psoriasis 
i. Ziekte van Darier 
j. Ernstige acne 

6. Conjunctivale of corneale aandoeningen; bloederige ontsteking of pruritische laesies 
van het oog 

7. Allergie voor een bestanddeel van DryVax (polymyxine B, streptomycine, 
chloortetracycline, neomycine, of fenol) 

8. Nauw contact met een persoon met een van de hier vermelde aandoeningen (d.w.z. 
huishoudelijk contact) 

 
Sommige instellingen voor gezondheidszorg en volksgezondheidsinstanties hebben er ook 
voor gekozen personen uit te sluiten die niet eerder zijn gevaccineerd, vanwege het hogere 
risico op ernstige ongewenste voorvallen, en/of personen die samenwonen met kinderen 
jonger dan 1 jaar, vanwege het hogere risico op contactvaccinia. 
  
 

3.2 Vaccinatie tegen apenpokken 

Er is geen vaccin beschikbaar specifiek voor vaccinatie tegen MPX. Het pokkenvaccin kan 
echter wel worden gebruikt voor post-exposure profylaxe (PEP) van naaste contacten met 
een verhoogd risico op ernstige ziekte (kruisbescherming) en op grotere schaal als (pre-
exposure profylaxe) preventieve maatregel. JYNNEOS® (alleen verkrijgbaar in de VS) is een 
vaccin dat is geïndiceerd voor de preventie van pokken en MPX-ziekte bij volwassenen van 
18 jaar en ouder van wie is vastgesteld dat zij een hoog risico lopen op pokken- of MPX-
infectie. 
https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/jynneos 
 
De vaccineffectiviteit van 85% van de pokkenvaccins tegen het MPX-virus, gemeld door 
internationale agentschappen (WHO, GAVI, CDC, ECDC-websites), is gebaseerd op studies 
uit de jaren tachtig die het beschermende effect van het pokkenvaccin tegen MPX-infectie 
beschreven (Fine et al., 1988, MacCollum et al., 2009). Deze gegevens zijn verkregen met 
de eerste en tweede generatie van het vaccin en kunnen niet direct geëxtrapoleerd 
worden naar MVA-BN® vaccin. 
 
Het pokkenvaccin, mits toegediend binnen de eerste 4 dagen na blootstelling aan een 
bevestigd MPX-geval, kan een beschermend effect hebben (Fenner et al., 1988). Het CDC 
beveelt aan om het vaccin binnen 4 dagen na de datum van blootstelling toe te dienen om te 
voorkomen dat de ziekte uitbreekt. Indien toegediend tussen 4-14 dagen na de datum van 
blootstelling, kan vaccinatie de ziektesymptomen verminderen, maar de ziekte niet 
voorkomen. 
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/clinicians/smallpox-vaccine.html 
 

https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/jynneos
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/clinicians/smallpox-vaccine.html


3.3 ACAM2000® (FDA, 23/03/2018 - tweedegeneratievaccin) 

De FDA keurde het levend pokkenvaccin (Vaccinia) met de gepatenteerde naam 
ACAM2000® goed, voor actieve immunisatie tegen pokkenziekte voor personen van wie is 
vastgesteld dat zij een hoog risico lopen op pokkeninfectie. 
 
Het vaccin wordt geproduceerd door Sanofi Pasteur Biologics Co. De goedkeuring en 
beschikbaarheid van dit pokkenvaccin van de tweede generatie in de strategische 
nationale voorraad (Strategic National Stockpile, SNS) verhoogt de paraatheid van de 
Verenigde Staten in noodsituaties tegen het gebruik van pokken als een gevaarlijk biologisch 
wapen. 
 
Momenteel krijgen aangewezen Amerikaanse militairen het vaccin. Bovendien komen ook 
laboratoriumonderzoekers die aan bepaalde pokkenvirussen werken, in aanmerking voor het 
vaccin. Het vaccin wordt niet aanbevolen voor gebruik door de bevolking in het algemeen, 
aangezien er in de wereld geen pokkenziekte bestaat. 
 
 Link naar FDA: https://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines/acam2000-

smallpox-vaccine-questions-and-answers 
 
Het vaccin wordt gemaakt van een virus dat vaccinia heet, een 'pokken'-achtig virus dat 
verwant is aan pokken maar een mildere ziekte veroorzaakt. ACAM2000® kan geen 
pokken veroorzaken; het bevat niet het pokkenvirus, maar het "levende" vacciniavirus - 
geen dood virus zoals veel andere vaccins. Daarom is een zorgvuldige verzorging van de 
vaccinatieplaats belangrijk om te voorkomen dat het virus zich van de vaccinatieplaats 
naar andere delen van het lichaam of naar andere mensen verspreidt. 
 
ACAM2000® wordt op een andere manier toegediend dan de typische "prik" die met de 
meeste vaccinaties wordt geassocieerd. Een tweepuntige roestvrijstalen (of 
tweesnijdende) naald wordt in de vaccinoplossing gedompeld en de huid wordt 
verschillende malen in de bovenarm aangeprikt met een druppel van het vaccin. Het 
virus begint te groeien op de injectieplaats, waardoor zich een plaatselijke infectie of 'pok' 
vormt. Een rode, jeukende pijnlijke plek op de plaats van de vaccinatie binnen 3-4 dagen is 
een indicatie dat de vaccinatie succesvol was; dat wil zeggen dat er "een take" is. Op de plaats 
van de vaccinatie ontstaat een blaar die opdroogt tot een korstje dat er in de derde week afvalt 
en een klein litteken achterlaat. Het vaccin stimuleert het immuunsysteem van een persoon 
om antilichamen en cellen in het bloed en elders te ontwikkelen die het lichaam kunnen helpen 
bij de bestrijding van een echte pokkeninfectie als het ooit aan pokken wordt blootgesteld. 
 
ACAM2000® werd ook aanvaardbaar bevonden als een booster bij personen die eerder 
tegen pokken waren gevaccineerd. 
 
Het vaccin kan myocarditis en pericarditis veroorzaken, dit zijn ontstekingen en zwellingen 
van het hart en de omliggende weefsels en kunnen zeer ernstig zijn. Op basis van klinische 
studies komen myocarditis en/of pericarditis voor bij 1 op de 175 volwassenen die het vaccin 
voor de eerste keer krijgen. 
 
In de ACAM2000® klinische studie werd bij zeven van de 2983 ACAM2000® personen die 
voor het eerst een behandeling kregen en bij drie van de 868 Dryvax® personen die voor het 
eerst een behandeling kregen, myocarditis/pericarditis vastgesteld. Er waren geen gevallen 
bij de personen die eerder waren gevaccineerd. 
 
Ernstige gezondheidsproblemen, waaronder levensbedreigende, kunnen ook optreden 
bij niet-gevaccineerde mensen die per ongeluk worden besmet door iemand die 
onlangs het vaccin heeft gekregen. Met name niet-gevaccineerde personen die zwanger 



zijn, of problemen hebben met hun hart of immuunsysteem, of huidproblemen hebben zoals 
eczeem, dermatitis of psoriasis, en in nauw contact komen met iemand die gevaccineerd is, 
lopen een verhoogd risico op ernstige problemen als zij besmet raken met het vaccinvirus, 
hetzij doordat zij gevaccineerd zijn, hetzij doordat zij in nauw contact staan met iemand die 
wel gevaccineerd is. 
 
Het is zeer belangrijk dat de ACAM2000®-ontvanger de vaccinatieplaats goed verzorgt 
om te voorkomen dat het virus in het vaccin zich verspreidt en een ander deel van het 
lichaam en andere mensen infecteert. 
 
Een zorgverlener kan besluiten om ACAM2000® niet te geven als een persoon een verzwakt 
immuunsysteem heeft (bv. leukemie, hiv, aids, ontvangers van een transplantatie, mensen 
met uitgezaaide kanker en mensen die worden behandeld met geneesmiddelen die het 
immuunsysteem onderdrukken, zoals steroïden, prednison en geneesmiddelen tegen 
kanker). Bovendien kunnen zorgverleners besluiten personen met huidaandoeningen zoals 
eczeem, dermatitis of psoriasis, die een verhoogd risico op complicaties hebben, niet te 
vaccineren. 
 
Dit soort ernstige bijwerkingen zijn vergelijkbaar met die welke zich in het verleden met andere 
pokkenvaccins hebben voorgedaan. 
 
Meer algemeen waargenomen bijwerkingen zijn: jeuk, pijnlijke arm, koorts, hoofdpijn, 
lichaamspijn, milde huiduitslag en vermoeidheid. 
 
Ernstige immuundeficiëntie  
 
Ernstige plaatselijke of systemische infectie met vaccinia (progressieve vaccinia) kan 
optreden bij personen met een verzwakt immuunsysteem. Personen met ernstige 
immunodeficiëntie die naar verwachting geen baat zullen hebben bij het vaccin, mogen 
geen ACAM2000® krijgen. Hiertoe kunnen personen behoren die een 
beenmergtransplantatie ondergaan of personen met primaire of verworven immunodeficiëntie 
die geïsoleerd moeten worden. 
 
Zwangerschap 
 
ACAM2000® is niet onderzocht bij zwangere vrouwen. Levende vacciniavirusvaccins kunnen 
foetale vaccinia en foetale sterfte veroorzaken. Als ACAM2000® tijdens de zwangerschap 
wordt toegediend, moet de gevaccineerde worden gewezen op het mogelijke gevaar 
voor de foetus. Zwangere vrouwen die in nauw contact komen met gevaccineerden kunnen 
een verhoogd risico lopen omdat het levende vacciniavirus kan uitlekken en worden 
overgedragen op naaste contacten. 
 
De evolutie van de normale lokale reactie op primaire pokkenvaccinatie (Bartlett et al., 2003). 
 

 



3.4 IMVANEX® (EMA-EPAR, 12/04/2022 - vaccin van de derde generatie) 

Het pokkenvaccin van de derde generatie Imvanex® (Modified Vaccine Ankara-MVA) is 
door het EMA toegelaten voor de EU-markt tegen pokken (EMA, 2022). 
 
 Link naar EPAR: Imvanex | European Medicines Agency (europa.eu) 

 
Imvanex® is een vaccin dat wordt gebruikt ter bescherming tegen pokken bij volwassenen. 
Het bevat een levende gemodificeerde vorm van het vacciniavirus (een niet-replicerend 
virus), "vaccinia Ankara" genoemd, dat verwant is aan het pokkenvirus. 
 
Imvanex® wordt toegediend door injectie onder de huid (S.C. - subcutaan), bij voorkeur in 
de bovenarm. Personen die niet eerder tegen pokken zijn ingeënt, moeten twee doses van 
0,5 ml krijgen, waarbij de tweede dosis ten minste 28 dagen na de eerste moet worden 
toegediend. 
 
Als een boosterdosis nodig is voor degenen die in het verleden tegen pokken zijn ingeënt, 
moet één dosis van 0,5 ml worden toegediend, behalve aan patiënten met een verzwakt 
immuunsysteem (de natuurlijke afweer van het lichaam), die twee boosterdoses moeten 
krijgen, waarbij de tweede dosis ten minste 28 dagen na de eerste dosis moet worden 
toegediend. 
 
Het is nog niet bekend hoe lang de bescherming zal duren. 
 
De meest voorkomende bijwerkingen van Imvanex® (die bij meer dan 1 op de 10 mensen 
kunnen optreden) zijn hoofdpijn, misselijkheid, myalgie (spierpijn), vermoeidheid en reacties 
op de injectieplaats (pijn, roodheid, zwelling, verharding en jeuk). Imvanex mag niet worden 
gebruikt bij patiënten die overgevoelig (allergisch) zijn voor de werkzame stof of voor een 
van de stoffen die in sporen worden aangetroffen, zoals kippeneiwit, benzonase en 
gentamicine. 
 
Immuungecompromitteerd 
 
Het vacciniavirus in Imvanex® kan zich niet in menselijke cellen vermenigvuldigen en zal 
daarom waarschijnlijk minder bijwerkingen veroorzaken dan conventionele pokkenvaccins. 
Imvanex® zou daarom nuttig zijn voor mensen die geen vaccins met replicerende 
virussen kunnen krijgen, zoals patiënten met een verzwakt immuunsysteem . 
 
De gegevens zijn verkregen bij met het humane immunodeficiëntievirus (HIV) geïnfecteerde 
personen met CD4-tellingen ≥ 100 cellen/μl en ≤ 750 cellen/μl. Er zijn lagere 
immuunresponsgegevens waargenomen bij personen die besmet zijn met hiv in vergelijking 
met gezonde personen. Er zijn geen gegevens over de immuunrespons op Imvanex® bij 
andere immuungecompromitteerde patiënten. 
 
Zwangerschap en borstvoeding 
 
Het gebruik van dit vaccin tijdens zwangerschap en borstvoeding wordt afgeraden. De arts 
zal echter beoordelen of het mogelijke voordeel in termen van preventie van apenpokken 
opweegt tegen de mogelijke risico's van het geven van dit vaccin. 
 
Meer specifieke referenties over Imvanex® 
 
Clinical Review Memo 
https://www.fda.gov/media/131078/download (p. 5-6, 196) 
 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/imvanex
https://www.fda.gov/media/131078/download


Fase 3 klinische studie 
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01913353 
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1817307?url_ver=Z39.88-
2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed 
Dierstudie, bv. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2072046/pdf/nihms30252.pdf 
 
 

3.5 UKHSA-document van mei 2022 v6.6: 

1) Personen met onderliggende medische aandoeningen (inclusief immunosuppressie) 
 
Van personen met atopische dermatitis is bekend dat zij meer plaatsgebonden reacties en 
gegeneraliseerde symptomen hebben ontwikkeld na vaccinatie met MVA-BN® (Modified 
Vaccinia Ankara - Bavarian Nordic, Imvanex®). Uit een niet-placebogecontroleerd klinisch 
onderzoek bleek dat erytheem (61,2% vs. 49,3%) en zwelling op de injectieplaats (52,2% vs. 
40,8%), hoofdpijn (33,1% vs. 24,8%), myalgie (31,8% vs. 22,3%), rillingen (10,7% vs. 3,8%), 
misselijkheid (11,9% vs. 6,8%) en vermoeidheid (21,4% vs. 14,4%) vaker werden gemeld bij 
deelnemers met atopische dermatitis dan bij gezonde deelnemers. Bij gevaccineerde 
deelnemers aan klinische proeven met atopische dermatitis trad in 7% van de gevallen een 
verergering van de aandoening op in de loop van de proeven. Personen in deze groep moeten 
daarom een risicobeoordeling ondergaan voordat hun vaccinatie wordt aangeboden, om het 
risico van blootstelling en het risico van bijwerkingen van vaccinatie tegen elkaar af te wegen. 
 
Het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) heeft erkend dat er, in 
vergelijking met replicatiecompetente pokkenvaccins, waarschijnlijk minder bijwerkingen 
zullen zijn met MVA-BN®, aangezien dit ruimschoots replicatie-incompetent is bij mensen. 
MVA-BN® wordt daarom als veilig beschouwd, zelfs bij immuungecompromitteerde 
patiënten. Klinische studies over het gebruik van MVA-BN®, ook bij 
immuungecompromitteerde personen, hebben geen toename van bijwerkingen bij deze groep 
waargenomen. Het CDC beveelt aan dat MVA-BN® nog steeds kan worden gebruikt bij 
personen met ernstige immuundeficiëntie, bijvoorbeeld personen binnen 4 maanden na een 
hematopoëtische stamceltransplantatie en hiv-geïnfecteerde personen met een CD4-telling 
van minder dan 50. Voor deze personen moet echter voorafgaand aan de vaccinatie 
deskundig advies worden ingewonnen om er zeker van te zijn dat de risico-batenverhouding 
op dat moment in het voordeel van vaccinatie blijft. 
  
2) Zwangerschap 
 
MVA-BN® is niet gecontra-indiceerd bij zwangerschap. Hoewel het niet formeel bij 
zwangerschap is geëvalueerd, zijn bij dierstudies (3 studies bij vrouwelijke ratten) geen foetale 
misvormingen vastgesteld die aan het vaccin gerelateerd werden. Het gebruik van MVA-BN® 
bij zwangere vrouwen is beperkt tot minder dan 300 zwangerschappen zonder dat dit heeft 
geleid tot ongewenste voorvallen tijdens de zwangerschap. Aangezien het om een niet-
replicerend vaccin gaat, is er theoretisch geen reden tot bezorgdheid tijdens de 
zwangerschap en zal het profiel van de bijwerkingen naar verwachting vergelijkbaar 
zijn met dat van niet-zwangere gevaccineerden. Hoewel het niet wordt aanbevolen voor 
gebruik tijdens de zwangerschap, moet elk theoretisch risico worden afgewogen tegen de 
risico's voor de moeder van blootstelling aan MPX in de late zwangerschap (zoals het risico 
van ernstiger ziekte ten gevolge van virusinfecties in het derde trimester) en eventuele daaruit 
voortvloeiende risico's voor de foetus ten gevolge van infectie van de moeder in de vroege 
zwangerschap. 
 
 
 

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01913353
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1817307?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1817307?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%20%200pubmed
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2072046/pdf/nihms30252.pdf


3) Borstvoeding 
 
MVA-BN® is niet gecontra-indiceerd bij borstvoeding. Het is niet bekend of MVA-BN® 
wordt uitgescheiden in moedermelk, maar dit is onwaarschijnlijk aangezien het vaccinvirus 
zich niet effectief vermenigvuldigt in de mens. Personen die borstvoeding geven en een 
aanzienlijke blootstelling aan MPX hebben, moet daarom vaccinatie worden aangeboden, na 
bespreking van de risico's van MPX voor henzelf en voor het kind dat borstvoeding krijgt. 
 
4) Kinderen 
 
Het profiel van de bijwerkingen van MVA-BN® is naar verwachting identiek aan het profiel van 
de kandidaat-vaccins tegen tuberculose en malaria en biedt daarom enige zekerheid voor 
het gebruik bij kinderen. 
 
Bartlett et al. (2003) geven clinici antwoorden op enkele van de belangrijkste en meest 
gestelde vragen in verband met pokkenvaccinatie. De informatie die rechtstreeks op deze 
kwestie betrekking heeft, is breed van opzet, complex en multidisciplinair, en dit artikel wordt 
aangeboden als een poging om deze informatie in één toegankelijke bron samen te brengen. 
De informatie is georganiseerd in de vorm van vragen en antwoorden en is gegroepeerd 
in de volgende hoofdstukken: Doel en aanpak van het Amerikaanse programma voor 
pokkenvaccinatie, beschrijving van het huidige vaccin en de huidige vaccinvoorraad, 
werkzaamheid en duur van de immuniteit na vaccinatie, toediening van het vaccin, veiligheid 
van het vaccin en bijwerkingen, contra-indicaties voor pokkenvaccinatie, behandeling van 
complicaties als gevolg van het vaccin, aansprakelijkheidsvraagstukken in verband met 
pokkenvaccinatie, en de recente Israëlische pokkenvaccinatiereeks. 
https://doi.org/10.1086/374792 
 

 
Beide vaccins zijn verkrijgbaar (of kunnen worden gekocht) in België. 

 
Het vaccin Imvanex® kon besteld worden door de FOD (contactpersonen: Tinatin Shubladze 
en Stephane Martin: tish@bavarian-nordic.com; stma@bavarian-nordic.com). Er werden 
contacten gelegd met het bedrijf en de coördinatie op Europees niveau van de 
beschikbaarheid van het vaccin is lopende. 
 
Het Belgische leger beschikt over een voorraad ACAM 2000®, die door de FOD 
Volksgezondheid kan worden opgevraagd. 
 

 

 
Op grond van het veiligheidsprofiel en het gemak van toediening beveelt de HGR aan 
om alleen het pokkenvaccin MVA-BN® van de derde generatie (zoals Imvanex® - EU) 

te gebruiken. 
 

 
  
  

https://doi.org/10.1086/374792
mailto:tish@bavarian-nordic.com
mailto:stma@bavarian-nordic.com


4 Geneesmiddelen 

Tecovirimat SIGA® is onlangs door het EMA goedgekeurd voor de behandeling van 
orthopoxvirussen (waaronder MPX), maar het is nog niet verkrijgbaar in België. Onderzoek bij 
verschillende diersoorten heeft aangetoond dat Tecovirimat doeltreffend is bij de behandeling 
van door orthopoxvirus veroorzaakte ziekte, maar gegevens over de doeltreffendheid ervan 
bij de behandeling van gevallen van MPX bij de mens zijn niet beschikbaar. Klinische proeven 
bij mensen wezen uit dat het geneesmiddel veilig en verdraagbaar was met slechts geringe 
bijwerkingen. Behandeling met Tecovorimat kan worden overwogen voor 
immuungecompromitteerde gehospitaliseerde patiënten, indien beschikbaar (Sciensano-
RAG, 24/05/2022). 
 
Op basis van soortgelijke gegevens heeft de FDA een tweede geneesmiddel tegen pokken 
goedgekeurd: brincidofovir. Hierbij dient het volgende opgemerkt:  
 

- In Frankrijk geeft de Haute Autorité de Santé (HAS) ook aan dat "de voorgestelde 
vaccinstrategie deel uitmaakt van een meer globale beheersstrategie met inbegrip van 
de beschikbaarheid van antivirale behandelingen die niet door de HAS zijn 
geëvalueerd maar wel een toelating voor het in de handel brengen (AMM) hebben voor 
de indicatie MPX, met name voor in aanmerking komende kinderen, voor wie het 
vaccin van de 3e generatie momenteel geen dergelijke toelating geniet (HAS, 
20/05/2022)". 

 
- In Frankrijk zijn net nieuwe richtlijnen gepubliceerd (HCSP, 25/05/2022) 

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1212 
 
"De Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) beveelt aan prioriteit te geven aan de 
uitvoering van een passende ondersteunende behandeling, indien nodig (behandeling 
van een slecht verdragen koorts, encefalitis, sepsis, bacteriële superinfectie van de huid of de 
luchtwegen). 
 
Met betrekking tot de verschillende beschikbare therapieën (antivirale middelen, specifieke 
immunoglobulinen) tegen MPXV en de doctrine om er een beroep op te doen, beveelt de 
HCSP aan om al naargelang het geval en de ad-hoc expertise: 
 
1. niet routinematig alle bevestigde gevallen te behandelen met een antiviraal middel of 

immunoglobulines; 
2. de mogelijkheid van een specifieke behandeling voor kwetsbare bevolkingsgroepen 

(immuungecompromitteerde patiënten, zoals personen die leven met hiv, zwangere 
vrouwen, jonge kinderen) te bespreken (infectioloog op referentie, behandelaar die 
verantwoordelijk is voor de patiënt en desgevallend het ANSM en de CNR); 

3. de specifieke behandelingen te prioriteren indien hun indicatie als noodzakelijk wordt 
beschouwd: 

• Gebruik tecovirimat als eerstelijnsbehandeling vanwege de orale beschikbaarheid 
en verdraagbaarheid. 

• Gebruik brincidofovir in de tweede plaats, onder voorbehoud van beschikbaarheid 
(voordelen: orale route, betere verdraagbaarheid dan cidofovir). 

• Gebruik cidofovir in de derde plaats vanwege de ongemakken: injecteerbaar, 
sterke toxiciteit voor mens en dier en een potentieel carcinogeen, teratogeen en 
reprotoxisch effect. Dit product is momenteel beschikbaar in het kader van een 
medelevende toegang. 

• De anti-vaccin immunoglobulines bewaren voor specifieke doelgroepen, wanneer 
antivirale middelen niet kunnen worden gebruikt: zwangere vrouwen, jonge 
kinderen met een lichaamsgewicht van minder dan 13 kg.” 

https://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1212


- In Duitsland: "Toediening van humaan vaccinia-immunoglobuline kan ook worden 
overwogen als PEP na een hoogrisicoblootstelling bij personen met een naar 
verwachting verminderde vaccinrespons. Toediening kan ook worden overwogen voor 
kinderen (STAKOB, 05/2022)". Momenteel weet de HGR niet of deze 
immunoglobulines in België beschikbaar en gemakkelijk toegankelijk zijn. Human 
Vaccine Immunoglobulins - Emergent Biosolutions Laboratory - worden geëxtraheerd 
uit menselijk plasma van geselecteerde gezonde donoren met een hoog gehalte aan 
antilichamen tegen het vacciniavirus. Pas in 2005 werd een toelating voor het in de 
handel brengen ervan in de Verenigde Staten verleend. 
https://www.symbiopharma.com/pipeline_e/04.html 
https://www.emergentbiosolutions.com/wp-content/uploads/2022/01/VIGIV-Canada-
Monograph-French.pdf 

 
 
  

https://www.symbiopharma.com/pipeline_e/04.html
https://www.emergentbiosolutions.com/wp-content/uploads/2022/01/VIGIV-Canada-Monograph-French.pdf
https://www.emergentbiosolutions.com/wp-content/uploads/2022/01/VIGIV-Canada-Monograph-French.pdf


5 Andere aanbevelingen van de NITAG 

21/05/2022 - UKHSA 
https://www.gov.uk/government/publications/monkeypox-vaccination 
 

 
 

 
 

https://www.gov.uk/government/publications/monkeypox-vaccination


 
20/05/2022 – HAS 
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3340378/fr/avis-n2022-0034/sespev-du-20-mai-2022-du-
college-de-la-haute-autorite-de-sante-relatif-a-la-vaccination-contre-monkeypox 
 
De HAS beveelt de toepassing aan van een reactieve vaccinatiestrategie na blootstelling 
met het Imvanex®-vaccin (rond een bevestigd geval), het zogenaamde vaccin van de derde 
generatie (gezien zijn tolerantieprofiel, dat beter is dan dat van de eerste en tweede generatie 
vaccins, en zijn doeltreffendheid), idealiter toegediend binnen 4 dagen na het risicocontact en 
niet meer dan 14 dagen later met een tweedosesschema (of drie doses bij 
immuungecompromitteerde personen), met een tussenpoos van 28 dagen, voor volwassen 
contacten met een hoog risico op apenpokken zoals gedefinieerd door Santé publique 
France, inclusief gezondheidswerkers die zonder persoonlijke beschermingsmiddelen 
werden blootgesteld. 
 
23/05/2022 – STAKOB - RKI 
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/A/Affenpocken/Affenpocken.html 
 
... In het huidige stadium van de uitbraak is het niet mogelijk om een definitieve uitspraak 
te doen over het nut van vaccinatie. Een aanbod tot vaccinatie aan de bijzonder 
blootgestelde bevolking moet later worden geëvalueerd, wanneer de beschikbaarheid is 
verbeterd. Deskundigen zijn van mening dat de pokkenvaccins van de 1e en 2e generatie 
niet mogen worden gebruikt bij MPX-infecties vanwege hun ongunstige neveneffectprofiel. 
Momenteel is het vaccin Imvanex® niet beschikbaar in Duitsland, de aankoop wordt 
momenteel op nationaal en Europees niveau herzien ... 
 
... Er zijn momenteel geen goedgekeurde geneesmiddelen beschikbaar voor post-exposure 
profylaxe in MPX. Imvanex® is ook goedgekeurd voor MPX-profylaxe in de Verenigde Staten 
(JYNNEOS®) en Canada (Imvamune®). Gegevens over het gebruik van Imvanex®-
vaccinatie als postexposure profylaxe ontbreken tot dusver. De goedkeuring van Imvanex® in 

https://www.has-sante.fr/jcms/p_3340378/fr/avis-n2022-0034/sespev-du-20-mai-2022-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-relatif-a-la-vaccination-contre-monkeypox
https://www.has-sante.fr/jcms/p_3340378/fr/avis-n2022-0034/sespev-du-20-mai-2022-du-college-de-la-haute-autorite-de-sante-relatif-a-la-vaccination-contre-monkeypox
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/A/Affenpocken/Affenpocken.html


Europa door het EMA heeft tot dusver alleen betrekking op pokkenbesmetting. 
Desalniettemin wordt het vroege gebruik van Imvanex® volgens de mening van 
deskundigen als effectief beschouwd tegen MPX ... 
 
... Op basis van de huidige stand van de kennis beveelt STAKOB (permanente werkgroep van 
expertise- en behandelingscentra voor ziekten veroorzaakt door hoogpathogene pathogenen) 
post-exposure profylaxe met Imvanex® alleen aan voor hoogrisicocontacten. 
Richtsnoeren voor het gebruik van Imvanex®, bv. bij blootstelling aan MPX, worden 
momenteel door STIKO ontwikkeld. Momenteel is het vaccin Imvanex® niet verkrijgbaar in 
Duitsland ... 
 
... Toediening van humaan vaccinia-immunoglobuline kan ook worden overwogen als 
PEP na een hoogrisicoblootstelling bij personen met een naar verwachting 
verminderde vaccinrespons. Toediening kan ook worden overwogen voor kinderen ... 
 
24/05/2022 – RIVM 
https://www.rivm.nl/monkeypox-apenpokken 
Het huidige pokkenvaccin kan worden gebruikt tijdens de eerste dagen van een mogelijke 
besmetting (post-exposure profylaxe). Het vaccin kan ook preventief worden gebruikt bij 
mensen die een groter risico op infectie lopen. 
 
25/05/2022 - Letse NITAG 
- Als post-exposure (moet binnen 4 dagen na het contact gebeuren) profylaxe kan vaccinatie 
met het Imvanex®-vaccin worden aangeboden aan naaste contacten, inclusief 
gezondheidswerkers en laboratoriumpersoneel. Patiënten met een hoog risico die als nauw 
contact worden gedefinieerd, moeten door een specialist worden geadviseerd om de risico-
batenverhouding van MPX-infectie en vaccin tegen elkaar af te wegen. 
- Pre-exposure kan overwogen worden bij laboratoriumpersoneel dat rechtstreeks met de 
MPX-tests werkt. 
- 1 of 2 doses, afhankelijk van eerdere pokkenvaccinatie, immuundeficiëntie en voortdurende 
blootstelling. 
Voorzitter van NITAG Letland, Dace Zavadska (persoonlijke mededeling) 
 
 
  

https://www.rivm.nl/monkeypox-apenpokken


6 Toekomst 

Pokken hebben zich ontpopt als het meest bedreigende bioterrorisme-agens; aangezien de 
pokkenvaccins van de eerste en tweede generatie controversieel waren en ernstige 
bijwerkingen hebben veroorzaakt, zijn er nieuwe eisen gesteld aan veilige pokkenvaccins en 
zijn er enkele mildere pokkenvaccins ontwikkeld. Lim en medewerkers (2021) hebben een op 
celcultuur gebaseerd, sterk verzwakt pokkenvaccin van de derde generatie, de 
KVAC103-stam, ontwikkeld aan de hand van 103 seriële passages van de Lancy-Vaxina-
stam afgeleid van de Lister in Vero-cellen. Verschillende klonen werden geselecteerd, 
rekening houdend met hun vorm, grootte en groeisnelheid in zoogdiercellen. De klonen 
werden vervolgens intracerebraal geïnoculeerd bij zogende muizen om de neurovirulentie te 
testen door de overleving te observeren. Beschermende immuunresponsen in volwassen 
muizen werden onderzocht door het meten van de niveaus van neutralisatieantilichamen en 
IFN-γ expressie. Van verschillende klonen werd kloon 7 als de beste alternatieve kandidaat 
beschouwd, omdat er geen sterfte optrad bij zogende muizen tegen een dodelijke dosis. 
Bovendien werden verhoogde neutraliserende antilichamen en T-cel gemedieerde IFN-γ 
productie waargenomen bij muizen met kloon 7-immunisatie. Kloon 7 kreeg de naam 
"KVAC103" en werd gebruikt voor de huidtoxiciteitstest en de volledige genoomanalyse. Met 
KVAC103 geïnoculeerde konijnen vertoonden minder huidletsels dan konijnen die met de 
Lister-stam, Lancy-Vaxina, geïnoculeerd werden. Een volledige genoomanalyse van 
KVAC103 bracht twee belangrijke verwijderde regio's aan het licht die zouden kunnen 
bijdragen tot de verminderde virulentie van KVAC103 in vergelijking met de Lister-stam. 
Fylogenetische gevolgtrekkingen bevestigen de nauwe verwantschap met de Lister-stam. Al 
met al tonen onze gegevens aan dat KVAC103 veelbelovend is voor gebruik als een 
pokkenvaccinstam van de derde generatie, vanwege zijn verbeterde veiligheid en 
werkzaamheid (Lim et al., 2021). 
 
Costantino en medewerkers (2020) hebben drie aangepaste 'susceptible-latent-
infectious-recovered' (SEIR) modellen opgesteld om gerichte, ring- en massavaccinatie 
te simuleren in reactie op een pokkenuitbraak in Sydney, Australië. Zij gebruikten 
leeftijdsspecifieke verdelingen van vatbaarheid, infectiviteit en contactpercentages, en testten 
de resultaten onder verschillende aannamen. Er wordt een schatting gemaakt van het aantal 
doses tweede- en derdegeneratievaccins dat nodig is, alsmede van het totale aantal 
sterfgevallen aan het eind van de epidemie. Zij kwamen tot de bevinding dat een snellere 
reactie de sleutel is en dat ringvaccinatie van opgespoorde contacten de meest 
doeltreffende strategie is en een kleiner aantal doses vereist. Indien de 
volksgezondheidsautoriteiten echter niet in staat zijn om een groot deel van de contacten op 
te sporen, is massavaccinatie met ten minste 125.000 per dag toegediende doses vereist. 
Deze studie levert informatie op voor een betere paraatheids- en reactieplanning voor 
vaccinatie in geval van een pokkenuitbraak in een omgeving zoals Sydney. 
 
G7+ - Global Health Security Initiative (GHSI) Workshop ”Best Practices in Vaccine Production 
for Smallpox and other Potential Pathogens“: https://cdn.who.int/media/docs/default-
source/documents/health-topics/smallpox/bestpractices-smallpox-paul-ehrlich-
institute9edbb432-b6ad-46da-9708-b458b3b4eb7a.pdf?sfvrsn=fdc398ff_1&download=true 
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VI SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP 

 
De samenstelling van het Bureau en het College alsook de lijst met de bij KB benoemde 
experten zijn beschikbaar op de website van de HGR: wie zijn we?. 

 

Al de experten hebben op persoonlijke titel aan de werkgroep deelgenomen. Hun algemene 
belangenverklaringen alsook die van de leden van het Bureau en het College kunnen worden 
geraadpleegd op de website van de HGR belangenconflicten). 
 
De volgende experten hebben dit advies per e-mail goedgekeurd op 01 juni 2022. Het 
voorzitterschap van NITAG werd waargenomen door Yves VAN LAETHEM en het 
wetenschappelijk secretariaat door Fabrice Péters en Veerle Mertens. 
 
 

BOIY Tine Pediatrie UZA 

BLUMENTAL Sophie Pediatrische Infectieziekten HUDERF 

CALLENS Steven Infectiologie, Interne geneeskunde UZ Gent 

CARILLO SANTISTEVE 
Paloma 

Algemene geneeskunde, vaccinatie ONE 

CHATZIS Olga Pediatrie, Vaccinologie UCL 

CORNELISSEN Laura Epidemiologie, Verloskunde, 
Gynaecologie 

Sciensano 

DE LOOF Geert Algemene geneeskunde BCFI 

DOGNE Jean- Michel Farmacovigilantie UNamur, EMA 

FLAMAING Johan Geriatrie UZ Leuven 

FRERE Julie Pediatrie, Infectiologie CHU Liège 

LEROUX-Roels Isabel Vaccinologie, Infectiepreventie, 
Microbiologie 

UZ Gent 

MAERTENS Kirsten Vaccinologie UAntwerpen 

MANIEWSKI Ula Infectiologie, Tropische 
infectieziekten, Vaccinologie 

ITG 

PELEMAN Renaat Infectiologie, Vaccinologie UZ Gent 

ROBERFROID Dominique Epidemiologie KCE, UNamur 

ROSSI Camelia    Infectiologie, Interne geneeskunde   CHU Ambroise Paré 

SWENNEN Béatrice Epidemiologie, Vaccinologie ULB 

TILMANNE Anne Pediatrie, Infectiologie CHU TIVOLI 

TUERLINCKX David Pediatrie, Vaccinologie CHU UCL Namur 

VAN DAMME Pierre Epidemiologie, Vaccinologie UAntwerpen  

VAN LAETHEM Yves Infectiologie, Vaccinologie, 
Reisgeneeskunde, HIV 

CHU Saint-Pierre, 
ULB 

VERHAEGEN Jan Microbiologie, Bacteriologie UZ Leuven 

WAETERLOOS 
Geneviève 

Kwaliteit van vaccins en 
bloedproducten 

Sciensano 

 

  

https://www.health.belgium.be/nl/wie-zijn-we
https://www.health.belgium.be/nl/belangenconflicten


De volgende experten of administraties werden gehoord maar waren niet betrokken bij de 

goedkeuring van het advies. 

 
DAEMS Joël DG medicamenten  RIZIV-INAMI 

LERNOUT Tinne Epidemiologie van infectieziekten Sciensano-RAG 

MALI Stephanie  AFMPS-FAGG 

THEETEN Heidi Vaccinologie VAZG  

VANDEN DRIESSCHE 
Koen 

Pediatrie UZA 

WUILLAUME Françoise Vaccinvigilantie AFMPS-FAGG 

 
 
 
Dit advies werd door een extern vertaalbureau vertaald. 
  



 
Over de Hoge Gezondheidsraad (HGR) 
 
De Hoge Gezondheidsraad is een federaal adviesorgaan waarvan de FOD Volksgezondheid, 
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu het secretariaat verzekert. Hij werd opgericht in 
1849 en geeft wetenschappelijke adviezen i.v.m. de volksgezondheid aan de ministers van 
Volksgezondheid en van Leefmilieu, aan hun administraties en aan enkele agentschappen. 
Hij doet dit op vraag of op eigen initiatief. De HGR probeert het beleid inzake volksgezondheid 
de weg te wijzen op basis van de recentste wetenschappelijke kennis. 
 
Naast een intern secretariaat van een 25-tal medewerkers, doet de Raad beroep op een 
uitgebreid netwerk van meer dan 500 experten (universiteitsprofessoren, medewerkers van 
wetenschappelijke instellingen, praktijkbeoefenaars, enz.), waarvan er 300 tot expert van de 
Raad zijn benoemd bij KB; de experts komen in multidisciplinaire werkgroepen samen om de 
adviezen uit te werken. 
 
Als officieel orgaan vindt de Hoge Gezondheidsraad het van fundamenteel belang de 
neutraliteit en onpartijdigheid te garanderen van de wetenschappelijke adviezen die hij 
aflevert. Daartoe heeft hij zich voorzien van een structuur, regels en procedures die toelaten 
doeltreffend tegemoet te komen aan deze behoeften bij iedere stap van het tot stand komen 
van de adviezen. De sleutelmomenten hierin zijn de voorafgaande analyse van de aanvraag, 
de aanduiding van de deskundigen voor de werkgroepen, het instellen van een systeem van 
beheer van mogelijke belangenconflicten (gebaseerd op belangenverklaringen, onderzoek 
van mogelijke belangenconflicten en een Commissie voor Deontologie) en de uiteindelijke 
validatie van de adviezen door het College (eindbeslissingsorgaan van de HGR, 
samengesteld uit 30 leden van de pool van benoemde experten). Dit coherent geheel moet 
toelaten adviezen af te leveren die gesteund zijn op de hoogst mogelijke beschikbare 
wetenschappelijke expertise binnen de grootst mogelijke onpartijdigheid. 
 
Na validatie door het College worden de adviezen overgemaakt aan de aanvrager en aan de 
minister van Volksgezondheid en worden ze gepubliceerd op de website (www.hgr-css.be). 
Daarnaast wordt een aantal onder hen gecommuniceerd naar de pers en naar bepaalde 
doelgroepen (beroepsbeoefenaars in de gezondheidssector, universiteiten, politiek, 
consumentenorganisaties, enz.). 
 
Indien u op de hoogte wilt blijven van de activiteiten en publicaties van de HGR kunt u een 
mail sturen naar info.hgr-css@health.fgov.be. 
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