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herpes zoster infections in the Belgian population.
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I

INLEIDING

Het varicella-zostervirus (VZV) is verantwoordelijk voor 2 verschillende klinische syndromen.
De primaire VZV-infectie veroorzaakt varicella (water- en windpokken), een besmettelijke
huidziekte die typisch bij kinderen voorkomt. Op de Belgische markt zijn verschillende
vaccinformulaties (monovalent en samengesteld) tegen de primaire VZV-infectie beschikbaar.
Voor de richtlijnen ter preventie van primaire VZV-infecties bij kinderen verwijzen we naar het
advies nr. 9212 van de Hoge Gezondheidsraad (HGR).
VZV kan na verscheidene decennia weer opleven en herpes zoster (HZ, zona, gordelroos)
veroorzaken. Deze gelokaliseerde of gegeneraliseerde pijnlijke huiduitslag treft voornamelijk
oudere volwassenen. Ongeveer één derde van de bevolking zal ooit een HZ-episode
doormaken. Postherpetische neuralgie (PHN) is een complicatie van HZ die maanden- tot
zelfs jarenlang chronische pijn kan veroorzaken en waarvan de incidentie met toenemende
leeftijd stijgt.
In België zijn een levend verzwakt vaccin Zostavax® (MSD) en een niet-levend, recombinant
subunit-vaccin met adjuvans tegen herpes zoster, Shingrix® (GSK) geregistreerd.
Dit advies, waarin aanbevelingen worden geformuleerd inzake vaccinatie tegen HZ en PHN,
is een update van het vorige advies van de HGR Nr. 9209.

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.
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II

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Conclusies
Uit klinisch onderzoek en onderzoek na het in de handel brengen van het recombinante
subunit-vaccin met adjuvans tegen HZ (Shingrix) blijkt dat: ZOE-50-studie (NEJM 2015) met
een VE van 96 % na een periode van 4 jaar.
-

De resultaten werden bevestigd bij ouderen boven 70 jaar, (ZOE-70-studie), zelfs bij
een oudere kwetsbare bevolking.
Er werden sterke immunologische reacties vastgesteld bij immuungecompromitteerde
patiënten, samen met een aanvaardbaar veiligheidsprofiel.
Het recombinante subunit-vaccin tegen HZ vermindert ook het risico op PHN (VE van
89-91 %).
De resultaten werden bevestigd door studies in de praktijk die een VE tussen 70-86 %
aangaven.
De resultaten inzake VE zijn hoger voor recombinante subunit-vaccins tegen HZ
vergeleken met een levend verzwakt vaccin tegen HZ.
Tussentijdse resultaten van vervolgstudies op lange termijn tonen aan dat VE hoog
blijft (meer dan 90 %) na opvolging over 7 jaar.
Vaccinatie tegen HZ is veilig. Reacties op de injectieplaats en milde tot matige
systemische reacties waren de meest gemelde bijwerkingen. Ernstige ongewenste
voorvallen waren vergelijkbaar tussen de vaccinatie- en de controlegroep.

Aanbeveling
De HGR beveelt vaccinatie tegen Herpes Zoster aan met een niet-levend, recombinant
subunit-vaccin met adjuvans tegen HZ (schema van 2 doseringen) voor:
- Immunocompetente volwassenen ≥ 60 jaar.
- Immuungecompromitteerde patiënten, met inbegrip van patiënten ≥ 16 jaar die
immunosuppressieve therapie volgen, evenals patiënten die een therapeutische
behandeling met JAK-remmers volgen (HGR 9158 - hoofdstuk 5).
Gelijktijdige toediening van het seizoensgriepvaccin of het pneumokokkenvaccin (PPV23 of
PCV13) of dTpa is veilig.
De HGR is zich bewust van de hoge kosten die op dit ogenblik aan het vaccin zijn verbonden
en stelt voor rekening te houden met kosteneffectiviteitsstudies en met de resultaten van de
lopende evaluatie van de gezondheidstechnologie voor het Shingrix-vaccin door het KCE (de
resultaten worden later dit jaar verwacht).
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Sleutelwoorden en MeSH descriptor terms2
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MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary thesaurus used for indexing
articles for PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh.

2

De Raad wenst te verduidelijken dat de MeSH-termen en sleutelwoorden worden gebruikt voor referentiedoeleinden en een
snelle definitie van de scope van het advies. Voor nadere inlichtingen kunt u het hoofdstuk "methodologie" raadplegen.
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IV METHODOLOGIE
Het College en de voorzitter van het domein Vaccinatie hebben de nodige expertises bepaald. Op
basis hiervan werd er een ad-hocwerkgroep opgericht met deskundigen in de volgende disciplines:
infectiologie, geriatrie, epidemiologie, reumatologie, algemene geneeskunde, farmacovigilantie en
vaccinologie. De experten van de werkgroep hebben een algemene belangenverklaring en een adhocverklaring ingevuld en de Commissie voor Deontologie heeft het potentieel risico op
belangenconflicten beoordeeld.
Het advies berust op een overzicht van de wetenschappelijke literatuur, zowel uit
wetenschappelijke tijdschriften als uit rapporten van nationale en internationale organisaties die in
deze materie bevoegd zijn (peer-reviewed), alsook op het oordeel van de experten.
Het KCE heeft een systematisch literatuuronderzoek naar Shingrix verricht in het kader van een
lopende evaluatie van de gezondheidstechnologie voor het Shingrix-vaccin (publicatie in oktober
2022); de samenvatting van hun onderzoek werd gebruikt om het advies te actualiseren.
Op 9 februari 2022 werd voor GSK een hoorzitting over Shingrix georganiseerd ten behoeve van
de ad-hocwerkgroep.
Na goedkeuring van het advies door NITAG per e-mail op 18 juli 2022, werd het advies tenslotte
gevalideerd door het College.

V UITWERKING EN ARGUMENTATIE
Afkortingen en symbolen:

AIDS
BOI
CMI
COPD
CZS
DIC
gpELISA
HAS
HGR
HIV
HZ
INFγ ELISPOT
NSAID
PCR
PHN
QALY
RA
RCF
VE
VZV

Acquired ImmunoDeficiency Syndrome
Burden Of Illness
Cel gemedieerde immuniteit (Cell Mediated Immunity)
Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Centraal ZenuwStelsel
Disseminated Intravascular Coagulation
glycoprotein Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay
Haute Autorité de Santé (hoge autoriteit voor gezondheid) - Frankrijk
Hoge Gezondheidsraad
Human Immunodeficiency Virus
Herpes zoster
INterFeron γ Enzyme-Linked Immunospot
Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drug
Polymerase Chain Reaction
PostHerpetische Neuralgie
Quality-Adjusted Life Year
Reumatoïde Arthritis
Responder Cell Frequency
Vaccineffectiviteit
Varicella Zoster Virus
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1
1.1

Herpes zoster
De infectie

De meerderheid van de volwassen bevolking (95 %) werd ooit met het VZV geïnfecteerd (Kogore
et al., 2003). Bij de primaire infectie ontwikkelt zich, volgend op de viremische fase, de typische
huiduitslag van varicella. Het VZV migreert dan via de sensorische zenuwuiteinden retrograad naar
de zenuwlichamen van de ganglia van de dorsale hoorn van het ruggenmerg, waar het latent
aanwezig blijft (1 tot 7 % van de sensorische dorsale hoorn ganglia bevatten latent VZV aan <10
genomische kopieën/cel) (Arvin, 1996; Wang et al., 2005). Door reactivatie kunnen er intacte
virions ontstaan, die naar de zenuwuiteinden migreren en zich verspreiden in de huid. HZ
veroorzaakt typisch pijn, gevolgd door een vesiculaire huiduitslag, verspreid over het dermatoom
van de betrokken sensorische zenuw (Arvin, 2005). Hoewel de factoren die reactivatie in de hand
werken niet precies gekend zijn, speelt de celgemedieerde immuniteit (CMI) een belangrijke
beschermende rol. Er wordt verondersteld dat de CMI tegen VZV op peil wordt gehouden door
periodische subklinische endogene reactivatie en door boosting als gevolg van contact met een
persoon met een exogene primaire VZV-infectie (Hayward et al., 1991; Thomas et al., 2002).
Er bestaat maar één VZV-serotype, maar toch zijn er meerdere genotypen die geografische
segregatie alsook recombinatie vertonen (Oxman et al., 2010).
1.2

Klinische kenmerken van HZ en PHN

HZ-episodes zijn niet altijd even ernstig: bij kinderen en jonge volwassenen hebben de infecties
een milder verloop.
HZ begint typisch met een prodromale fase die de HZ-huiduitslag dagen tot weken kan voorafgaan.
De symptomen zijn onder meer hoofdpijn, fotofobie, malaise, en, minder frequent, koorts.
Abnormale gewaarwordingen en pijn van verschillende intensiteit in de huid komen dikwijls voor.
De pijn kan zeurend, brandend, of stekend van karakter zijn. Prodromale pijn komt zelden voor bij
personen jonger dan 30 jaar, maar treft de meerderheid van de patiënten met HZ boven de 60 jaar.
Overgevoeligheid voor aanraking, pijn uitgelokt door mineure stimuli en hevige jeuk worden dikwijls
beschreven (Gilden et al., 1991). Zelden blijft het bij deze symptomen zonder evidente HZhuiduitslag (zoster sine herpete) (Gilden et al., 1992).
HZ manifesteert zich typisch als een huiduitslag die unilateraal is, de middellijn niet overschrijdt en
zich beperkt tot 1 of 2 dermatomen (doorgaans thoracaal, cervicaal of oftalmisch). De uitslag
evolueert van een maculopapulair erytheem naar clusters van samenvloeiende heldere vesikels
die nadien pustulair worden, ulcereren en dan korsten krijgen. De HZ-huiduitslag duurt 7 tot 10
dagen met volledig herstel na 2 tot 4 weken (Rogers et al., 1971). Superinfectie van de HZhuiduitslag door huidbacteriën is mogelijk (Gnann et al., 2002).
Een frequente complicatie van HZ is PHN, die wordt veroorzaakt door HZ-geïnduceerde neuronale
schade.
PHN wordt gedefinieerd op basis van de duur van de pijn, die minstens 30 dagen aanhoudt na het
ontstaan van de HZ-huiduitslag.
PHN-neuralgie kan weken- tot jarenlang pijn van verschillende intensiteit veroorzaken. De helft van
de patiënten beschrijft nagenoeg dagelijkse, invaliderende pijn die enkele minuten tot constant
aanwezig is. PHN kan een belangrijke impact hebben op het fysiek en psychosociaal welbevinden
(Katz et al., 2004). Risicofactoren voor de ontwikkeling van PHN bij HZ zijn de leeftijd, de ernst van
de pijn voor en tijdens de HZ-episode, de uitgebreidheid van de HZ-huiduitslag, aantasting van de
n. trigeminus en opthalmicus en viremie (Jung et al., 2004).
In 10 % tot 15 % van de gevallen kan HZ zich eveneens manifesteren als HZ ophthalmicus (keratitis
(met cornea ulceratie), conjunctivitis, uveitis, (epi)scleritis, retinitis, choroiditis, neuritis optica,
ptosis, ooglidretractie, glaucoom) (Shaikh et al., 2002). Laesies op de punt en zijkant van de neus
wijzen erop dat de nasociliaire tak, die ook het oog innerveert, is aangedaan. Indien de neus is
aangetast, dient er een bijzondere aandacht te worden besteed aan het oog. Minder frequente
manifestaties van HZ zijn het Ramsay Hunt syndroom (perifere facialisverlamming, HZ aan het
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uitwendige oor, trommelvlies met of zonder tinnitus, duizeligheid of doofheid), Bell’s palsy
(“idiopathische” facialisparese), zoster parese van niet-craniale zenuwen, focale neurologische
uitval (granulomateuze angiitis), myelitis, aseptische meningitis, meningo-encefalitis en GuillainBarré syndroom (Sweeney et al., 2001; Adour, 2001; Braverman et al., 1997; Thomas et al., 1972).
Personen met een verminderde immuniteit kunnen een ernstiger verloop van HZ hebben, die ook
langer kan aanslepen (Gann et al., 1991). Complicaties zijn onder meer necrose van de huid en
littekens. Gedissemineerde HZ treedt enkel op bij immuungecompromitteerde personen. Bij 10 tot
50 % van de gevallen van gedissemineerde HZ is er viscerale disseminatie door viremie met
pneumonie, hepatitis, encefalitis en DIC tot gevolg. Viscerale disseminatie gaat gepaard met een
mortaliteit van 5-15 % (Merselis et al., 1964). Bij HIV-patiënten komt viscerale disseminatie minder
frequent voor, maar kan HZ zich door een meer atypische huiduitslag manifesteren (Glesby et al.,
1995).
De diagnose van HZ wordt doorgaans in geval van een typische manifestatie op klinische basis
gesteld (Opstelten te al., 2007). HZ dient gedifferentieerd te worden van andere huidaandoeningen
(herpes simplex, impetigo, folliculitis,…). Tzanck-uitstrijkjes, virusisolatie in blaasjesvocht,
antigeendetectie, PCR en serologie kunnen worden gebruikt om de diagnose te staven (Gnann et
al., 2002).
1.3
1.3.1

Risicofactoren voor HZ
Leeftijd

Leeftijd is een belangrijke risicofactor voor de incidentie van HZ en PHN. Volgens een verslag van
de WHO gepubliceerd in 2014 was de incidentie van HZ bij personen boven de 60 jaar dubbel zo
hoog in vergelijking met personen onder de 40 jaar (respectievelijk 6-10 en 2-4 per 1000
persoonsjaren) in verschillende geselecteerde landen. In België was het aantal huisartsbezoeken
onder de meer dan 60-jarigen drie keer zo hoog als bij personen onder de 40 jaar (respectievelijk
12 en 4 huisartsbezoeken per 1000 persoonsjaren (zie onderstaande grafiek). Mogelijke factoren
die bijdragen tot dit hogere risico zijn: een vermindering van de celgemedieerde immuniteit met
toenemende leeftijd, een groot aantal comorbiditeiten, polyfarmacie en een hoge mate van
invaliditeit. Onder de leeftijd-gerelateerde veranderingen van het immuunsysteem bevinden zich
een daling van de bactericide activiteit en fagocytische capaciteit, een daling in het aantal naïeve
T-cellen, een lagere CD4/CD8-ratio, een toename in het aantal geheugen- en effectorcellen, een
hoger aantal autoreactieve antistoffen en het vrijkomen van pro-inflammatoire cytokines (bv. IL-6
en IL-10).
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Figuur: Invloed van de leeftijd op het aantal consultaties en opnames in het ziekenhuis voor HZ
(België) (Bilcke et al., 2012)

1.3.2

Geslacht

Volgens een aantal studies zouden vrouwen een hoger risico op HZ (+ 11-38 %) en PHN hebben
dan mannen (Oxman et al., 2005; Opstelten et al., 2006). Andere studies konden dit echter niet
bevestigen (Donahue et al., 1995).
1.3.3

Ras

De zwarte bevolking lijkt minder frequent HZ (54-75 %) te ontwikkelen dan blanken (Thomas et al.,
2004).
1.3.4

Immuniteit

Deficiëntie van de CMI bepaalt het risico op HZ. Daarom vertonen bejaarden, personen met
hematologische
maligniteiten
(e.g.
Hodgkin
lymfoom,
vastweefseltumoren,
beenmergtransplantatie, orgaantransplantatie en HIV) een verhoogd risico op HZ. Bij inflammatoire
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aandoeningen (systemische lupus, reumatoïde artritis, granulomatose van Wegener, ziekte van
Crohn en ulceratieve colitis alsook multiple sclerose) werd eveneens een verhoogd voorkomen
gedocumenteerd.
1.3.5

Blootstelling aan het VZV

HZ veroorzaakt geen varicella-epidemieën. Blootstelling aan varicella kan het risico op HZ
reduceren door de VZV-specifieke immuniteit exogeen te bootsen (Thomas et al., 2002). Het is
moeilijk in te schatten in welke mate het effect van blootstelling aan varicella de epidemiologie van
HZ bij bejaarden en de duur ervan beïnvloedt.
1.3.6

Andere risicofactoren

Mogelijk kunnen heelkunde, trauma en genetische factoren voorbeschikken tot HZ (Thomas et al.,
2004; Haanpaa et al., 2002). De rol van stress als risicofactor voor HZ is niet duidelijk (Schmader
et al., 1990). Micronutriënten zouden een beschermende werking tegen HZ kunnen hebben. Er
werd ook een verband gelegd tussen HZ en een maligniteit tot vijf jaar voor de HZ-episode,
depressie tot 1 jaar voor of na de HZ-episode, fracturen tot twee jaar voor de HZ-episode, astma,
auto-immuunziekten en immunosuppressiva één jaar voor of na de HZ-episode (Ogunjimi et al.,
2015).
1.3.7

Risicofactoren voor PHN

In een recente meta-analyse waren de onafhankelijke risicofactoren voor PHN: leeftijd [OR =1,59;
95 % BI: (1,23, 2,04)], acute ernstige pijn in de herpesfase [OR =1,49; 95 % BI: (1,08, 2,08)],
prodromale symptomen [OR =2,00; 95 % BI: (1,16, 3,44)], en ernstige huiduitslag [OR =2,40; 95 %
BI: (1,83, 3,14)] (Zhou et al., 2021).
1.4
1.4.1

Epidemiologie
Het Belgische netwerk van huisartsenpeilpraktijken (Sciensano)

Het Belgische netwerk van huisartsenpeilpraktijken (SGP- Sentinel General Practices) heeft HZgevallen geregistreerd van 2006 tot 2012, en heeft de registratie hervat in 2021. In 2012 omvatte
dit netwerk 146 huisartsenpeilpraktijken (voor 172 huisartsenpraktijken) die ongeveer 175.000
burgers bestreken (1,6 % van de Belgische bevolking; 1,8 % van het Vlaams Gewest; 1,1 % van
het Waals Gewest; en 1,5 % van de bevolking in Brussel) (Boffin et al., 2013). In 2021 omvatte het
netwerk 96 huisartsenpeilpraktijken (voor 73 huisartsenpraktijken) die 0,85 % van de Belgische
bevolking bestreken; 1,23 % in Brussel; 0,89 % in Vlaanderen; en 0,69 % in Wallonië. De bestreken
bevolking, die als noemer dient voor de berekening van de incidentiecijfers, wordt geraamd door
de som van alle patiëntcontacten in de deelnemende huisartsenpeilpraktijken te delen door het
gemiddelde aantal patiëntcontacten in de Belgische huisartsenpraktijk per inwoner, verstrekt door
het RIZIV) (Boffin et al., 2013). De huisartsenpeilpraktijken zijn vrij vergelijkbaar met de nietpeilpraktijken naar leeftijd-genderverdeling, en de bestreken bevolking is representatief voor de
algemene bevolking. De geldigheid van de ziekteregistratie is geëvalueerd (Lobet et al., 1987;
Boffin et al., 2017). Zona werd gedefinieerd als groepen blaasjes die gelokaliseerd zijn in het gebied
van één dermatoom (International Classification of Primary Care, ICPC-2, code S70) (Sabbe et al.,
2014). Naast leeftijd en geslacht werden ook andere variabelen geregistreerd: gevaccineerd zijn
tegen waterpokken, voorgeschiedenis van waterpokken, duur van de symptomen vóór de
raadpleging,
behandeling
met
antivirale
geneesmiddelen
en
ziekenhuisopname
(https://www.sciensano.be/nl/netwerk-van-huisartsenpeilpraktijken); sinds 2021: gevaccineerd zijn
tegen Herpes Zoster (zona), voorkomen van oftalmische zona. Vanaf 2021 werd ook
postherpetische neuralgie (PHN) geregistreerd. In het peilnetwerk werd de eerste raadpleging van
een nieuwe episode van HZ geregistreerd, wat in combinatie met ramingen van de bevolkingsgroep
in het verzorgingsgebied, de mogelijkheid bood om ramingen te maken over de jaarlijkse incidentie
van patiënten met HZ die ten minste één keer een huisarts bezoeken. Dit systeem had geen
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betrekking op gevallen die alleen door een specialist (bv. dermatologen, geriaters) of op
spoedafdelingen werden behandeld. Het is echter onwaarschijnlijk dat dit zou hebben geleid tot
een onderschatting van het aantal geregistreerde gevallen, aangezien uit een eerder Belgisch
onderzoek bleek dat bij 99 % van de ambulante gevallen van HZ een huisarts werd bezocht (Bilcke
et al., 2012). Bovendien lijkt het redelijk aan te nemen dat mensen die geen medische zorg voor
hun HZ inroepen, hier waarschijnlijk zeer weinig last van ondervinden, en dat hun bijdrage aan de
analyse bijgevolg verwaarloosbaar is. De in 2021 verzamelde gegevens zijn mogelijk beïnvloed
door de COVID-crisis, wat heeft geleid tot een daling van raadplegingen en/of van de deelname
van huisartsenpeilpraktijken.
De gegevens van 2006 tot 2012 zijn verstrekt door Sciensano. Sciensano verstrekte ook
rechtstreeks incidentieramingen en een BI van 95 % (Sabbe et al., 2014) die waren
gestandaardiseerd naar leeftijds- en geslachtsverdeling van de Belgische bevolking. Tussen 2006
en 2012 werden er 4 843 gevallen geregistreerd (Sabbe et al., 2014). In 2021 werden 185 gevallen
van gordelroos geregistreerd en 9 gevallen van HPN. In 2012 waren er 665 geregistreerde
gevallen, wat kan worden geëxtrapoleerd naar 41 562 gevallen in de gehele bevolking (1,6 % van
de Belgische bevolking valt hieronder). Er werden 185 gevallen van gordelroos geregistreerd in
2021, wat kan worden geëxtrapoleerd naar 21 765 gevallen in de gehele bevolking (0,85 % van de
Belgische bevolking valt hieronder).
In 2021 werden gegevens over de immunosuppressiestatus verzameld; 10 van de geregistreerde
gevallen had betrekking op immunosuppressiepatiënten: 9 voor gordelroos (4,9 %) en 1 voor PHN
(11,1 %). Geen enkele patiënt was gevaccineerd tegen varicella of herpes zoster. De meerderheid
had een voorgeschiedenis van varicella: 72,4 % bij raadpleging voor gordelroos en 55,6 % bij PHN.
1.4.2

Incidentie van HZ

De jaarlijkse incidentie van HZ in België was stabiel in de periode 2006-2012, variërend van 33,5
per 10 000 persoonsjaren (95 % BI 30,9; 36,3) in 2006 tot 38,5 gevallen per 10 000 persoonsjaren
(95 % BI 35,6; 41,5) in 2012. De incidentie van HZ in 2021 bedroeg 16,8 gevallen per 10 000
persoonsjaren (95 % BI 14; 18,6). De incidentie nam toe met de leeftijd.
Van belang is dat wegens het vrij geringe aantal gevallen in de hoogste leeftijdsklassen, de
jaarlijkse incidentie in de leeftijdsgroepen veel variabeler was. De incidentie van HZ was
consequent hoger bij vrouwen dan bij mannen.

Jaar

Man

Vrouw

Inc. (95% BI)

Inc. (95% BI)

2.006

26.2 (23;29.8)

40.3 (36.3;44.5)

2007

38.4 (34.4;42.9)

47.4 (43,52.2)

2008

35.4 (31.7;39.5)

49.3 (45;54)

2009

34.1 (30.4;38.1)

45.8 (41.6;50.3)

2010

31 (27.3;35.1)

45 (40.6;49.8)

2011

35.2 (31.1;39.7)

46.6 (41.9;51.7)

2012

33.8 (30;37.9)

40.4 (36.3;44.7)

2021

11.8 (9.8;13.1)

21.9 (18.3; 24.2)

Gegevensbron en berekening: Sciensano, huisartsenpeilpraktijken
Tabel: Incidentie (per 10.000 bevolking) van gemelde herpes zoster 2006-2012 en 2021.

Incidentie (per 10 000 contacten) van gemelde herpes zoster, per leeftijdsgroep, België, 20062012 en 2021 (Sciensano):
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1.4.3

Recurrente HZ

HZ lijkt een beschermende werking te hebben tegen daaropvolgende HZ-episodes. De incidentie
van herhaalde episodes van HZ is lager dan die van de eerste HZ-episode. In de "Shingles
Prevention Study" was de incidentie van herhaalde HZ-episodes in de placebogroep zeer laag
tijdens de follow-up (3/1000) (Oxman et al., 2005).
1.4.4

HZ-gerelateerde hospitalisaties

HZ-gerelateerde hospitalisaties zijn moeilijk te kwantificeren in een globale context waarin
opnames in het ziekenhuis worden vermeden en getracht wordt ziektes ambulant te verzorgen.
Het is moeilijk om een onderscheid te maken tussen HZ als reden voor de opname in het ziekenhuis
en HZ ontstaan tijdens het verblijf in het ziekenhuis. Het hospitalisatiecijfer voor HZ als primaire
oorzaak bedraagt in België gemiddeld 14,2/100 000 persoonsjaren en neemt toe met de leeftijd
(zie bovenstaande figuur) (Bilcke et al., 2012).
Bij het kwantificeren van PHN-gerelateerde opnames gelden gelijkaardige beperkingen. Bij PHN
kan het nodig zijn om bij een groot aantal verschillende diensten (neurologie, anesthesiologie,
interne geneeskunde) een specialist te raadplegen.
Immunosuppressieve therapie en HZ van het CZS en de ogen zijn eveneens risicofactoren voor
hospitalisatie (Yawn et al., 2007).
1.4.5

HZ-gerelateerde mortaliteit

Mortaliteit door HZ is moeilijk te differentiëren van de mortaliteit toe te schrijven aan onderliggende
voorbeschikkende factoren zoals aandoeningen die de immuniteit verminderen (Dworking et al.,
1998). Bilcke et al. ramen de HZ-gerelateerde mortaliteit op 0,068/100 000 persoonsjaren, hoewel
dit moeilijk in te schatten is vanwege de onspecifieke aard van de HZ-gerelateerde mortaliteit en
het feit dat deze op een weinig coherente manier wordt gemeld (Bilcke et al., 2012).
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1.4.6

PHN

Omwille van het ontbreken van een uniforme definitie van PHN, is de incidentie ervan moeilijk te
bepalen. Afhankelijk van het gekozen tijdsinterval zal het risico op PHN verschillend zijn. Pijn die
30, 60, 90, 120 of 180 dagen na HZ aanhoudt, is respectievelijk aanwezig in 18-30 %, 13-18 %,
10-12,4 %, 8,4 % of 5 % van de gevallen (Oxman et al., 2005).
De incidentie van PHN in 2021 bedroeg 0,8 gevallen per 10 000 persoonsjaren (95 %BI 0,7- 0,9),
respectievelijk 0,5 (95 %BI 0,4; 0,6) voor vrouwen en 0,3 (95 %BI 0,2; 0,3) gevallen per 10 000
persoonsjaren voor mannen.
1.5

De behandeling van HZ

De topische behandeling van HZ bestaat uit het proper en droog houden van de huidlaesies en het
vermijden van topische antibiotische en antivirale behandelingen.
De nucleoside-analogen acyclovir, famciclovir en valacyclovir kunnen bij HZ worden gebruikt.
Indien ze gestart worden binnen de 72 uren na het begin van de huiduitslag, reduceren deze
antivirale middelen de duur van de virusverspreiding en van de vorming van letsels, de tijd tot heling
en de ernst en duurtijd van de acute HZ-gerelateerde pijn (Dworking et al., 2007).
De doeltreffendheid van een antivirale behandeling tegen PHN werd beoordeeld in een Cochrane
review die werd gepubliceerd in 2014 (Chen N, 2014) en waarin zes RCT's met in totaal 1 211
deelnemers waren opgenomen. Er werd vier maanden na het begin van de acute herpetische
huiduitslag geen significant verschil gevonden in de incidentie van PHN tussen de groepen die
acyclovir kregen en de controlegroepen. Dit leidde tot de conclusie dat er solide bewijzen zijn dat
orale acyclovir de incidentie van PHN niet significant vermindert. Bovendien zijn er onvoldoende
bewijselementen om het effect van andere antivirale behandelingen te bepalen.
Voor de behandeling van acute HZ- en PHN-geïnduceerde pijn worden paracetamol, NSAID’s,
tricyclische antidepressiva, opiaten, anticonvulsiva en topische analgetica gebruikt (Dworking et
al., 2007). Verwijzing naar gespecialiseerde pijncentra kan nodig zijn bij onvoldoende effect.
1.6

Preventie van VZV-transmissie

Personen met HZ vermijden best contact met risicopersonen (zwangere vrouwen, prematuren en
personen met een verminderde immuniteit). Personeel in de gezondheidssector met HZ wordt niet
tewerkgesteld op de diensten neonatologie en kindergeneeskunde en verzorgt geen patiënten met
een sterk verminderde immuniteit. Op andere diensten kunnen ze patiënten verzorgen indien de
letsels bedekt zijn. Steeds wordt contact met zwangeren vermeden (CDC, 2006).
Het effect van vaccinatie tegen varicella tijdens de kinderjaren op de incidentie of leeftijdverdeling
van HZ blijft controversieel (Tanuseputro et al., 2011)
2

Vaccins

In België zijn de volgende vaccins geregistreerd voor vaccinatie tegen Herpes Zoster:
- een levend verzwakt vaccin, nl. Zostavax® (MSD)
- en een niet-levend, recombinant subunit-vaccin met adjuvans tegen herpes zoster,
Shingrix® (GSK).

2.1

Zostavax® (MSD)

Link naar EPAR Zostavax: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/zostavax
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2.1.1

Samenstelling en bewaring

De OKA/Merck stam werd in 1974 vanuit een gezond Japans kind met varicella geïsoleerd en
verzwakt door seriële passages op 34 °C in humane en caviacellen. De stam vertoonde 42 single
nucleotide polymorfismen van het wilde type (Oxman CID 2000).
Zostavax® (MSD) is een gelyofiliseerde bereiding van de Oka/Merck stam van het levend verzwakt
VZV die ook in de varicellavaccins (Varivax®, Proquad®) gebruikt wordt.
Gereconstitueerd met de bijgeleverde oplosmiddelen, bevat elke 0,65 ml dosis van het vaccin
minstens 19 400 PFU (4,29 log10) van de Oka/Merck VZV- stam geproduceerd met behulp van
menselijke diploïde cellen (MRC-5). Ter vergelijking bevat Varivax® minstens 1 350 PFU (3,13
log10) en Proquad® minstens 9 840 PFU (3,993 log10).
Het gelyofiliseerd HZ-vaccin moet worden bewaard aan een temperatuur van ≤ 15 °C in een
diepvriezer met monitoring. Het vaccin dient samengesteld te worden volgens de instructies van
de fabrikant en enkel met het oplosmiddel dat wordt meegeleverd. Het samengestelde vaccin dient
tegen licht beschermd te worden en zo snel mogelijk (d.w.z. binnen de 30 minuten na
samenstelling) toegediend te worden. De stabiliteit onder optimale bewaaromstandigheden
bedraagt volgens de instructies van de fabrikant 18 maanden.
2.1.2

Indicatie, toediening en posologie

Zostavax wordt gebruikt om mensen van 50 jaar of ouder te vaccineren, ter preventie van herpes
zoster (ook bekend als zoster of gordelroos) en de langdurige zenuwpijn die op de ziekte kan
volgen (postherpetische neuralgie).
Personen moeten een eenmalige dosis (0,65 mL) krijgen. Vergeleken met een eenmalige dosering
zorgde een vaccinatie met twee doses niet voor een verhoging van de antilichaamresponsen tegen
VZV bij personen ≥ 70 jaar. De persistentie van antilichamen was na 12 maanden vergelijkbaar bij
de drie schema's (Vesikari et al., 2013).
Het vaccin kan subcutaan (SC) of intramusculair (IM) worden geïnjecteerd, bij voorkeur in het
gebied van de deltaspier. Bij patiënten met ernstige trombocytopenie of een stollingsstoornis moet
het vaccin subcutaan worden toegediend.
2.1.3

Gelijktijdige toediening

Zostavax kan gelijktijdig met een geïnactiveerd griepvaccin worden toegediend, als afzonderlijke
injecties en op verschillende plaatsen op het lichaam. Gelijktijdig gebruik van Zostavax en een 23valent polysacharidevaccin tegen pneumokokken leidde in een kleine klinische studie tot
verminderde immunogeniciteit van Zostavax. Gegevens uit een grote observationele studie wezen
echter niet op een verhoogd risico om herpes zoster te ontwikkelen na gelijktijdige toediening van
beide vaccins. Er zijn momenteel geen gegevens beschikbaar over gelijktijdig gebruik met andere
vaccins. Gelijktijdige toediening van Zostavax en antivirale geneesmiddelen waarvan bekend is dat
ze werkzaam zijn tegen VZV is nog niet geëvalueerd.

2.1.4

Klinische werkzaamheid

De fase 3 gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde “Shingles Prevention Study”
(SPS) evalueerde de werkzaamheid van Zostavax® bij 38 546 volwassenen ≥ 60 jaar die ooit
varicella hadden doorgemaakt of al ten minste 30 jaar in de VS verbleven (Oxman et al., 2005).
De gemiddelde opvolgingstijd van de studiepopulatie na vaccinatie bedroeg 3,1 jaar. De totale
werkzaamheid (VE) van het vaccin voor de preventie van HZ bedroeg 51 % ( BI 95 % 44-58). De
VE daalde echter van 64 % bij personen van 60-69 jaar tot 18 % bij personen ouder dan 80 jaar.
PHN (gedefinieerd als pijn ≥ 3/10 op een numerieke pijnschaal gedurende ≥ 90 dagen na het begin
van de HZ-huiduitslag) daalde met 66,5 % (BI 95 %: 47,5-79,2). De burden of illness (BOI,
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gemiddelde per studiegroep van de ernst van de HZ (d.w.z. de oppervlakte onder de curve van de
ernst van de pijn t.o.v. de duur van de pijn per proefpersoon)) daalde met 61 % (BI 95 % : 51-69).
Na de SPS-studie ging de Short-Term Persistence Substudy (STPS) van start met tot doel tot 7
jaar na de vaccinatie elk jaar te beoordelen in hoeverre het vaccin werkzaam blijft (Schmader et
al., 2012). In deze studie werden 7 320 vaccinontvangers en 6 950 placebo-ontvangers uit de
oorspronkelijke SPS-studie opnieuw opgenomen. Voor alle 3 uitkomsten bleek uit het onderzoek
naar de werkzaamheid van het vaccin per jaar na de vaccinatie dat deze na jaar 1 begon te dalen,
en daarna verder afzwakte. Een statistisch significante daling van de werkzaamheid van het vaccin
werd na 5 jaar vastgesteld m.b.t. de incidentie en BOI van HZ. In vergelijking met de SPS-studie
daalde de werkzaamheid van het vaccin voor de HZ BOI in de STPS-studie van 61,1 %
[BI 95 %: 51,1-69,1] naar 50,1 % [BI 95 %: 14,1-71,0], de incidentie van PHN van 66,5 % [BI 95 %:
47,5-79,2] naar 60,1 % [BI 95 %:-9,8-86,7] en de incidentie van HZ van 51,3 % [BI 95 %: 44,2-57,6
] naar 39,6 % [BI 95 %: 18,2-55,5].
In de Long-Term Persistence Substudy (LTPS) werd de beoordeling verlengd naar 11 jaar na
de vaccinatie voor 6 867 ontvangers van het vaccin uit de SPS-studie. In vergelijking met de
SPS-studie daalde de geschatte vaccinwerkzaamheid in de LTPS-studie van 61,1 % [BI 95 %:
51,1-69,1 ] naar 37,3 % [BI 95 %: 26,7-46,4 ] voor de aan herpes zoster (HZ) gerelateerde BOI,
van 66,5 % [BI 95 %:47,5-79,2] naar 35,4 % [BI 95 %: 8,8-55,8] voor de incidentie van
postherpetische neuralgie, en van 51,3 % [BI 95 %: 44,2-57,6] naar 21,1 % [BI 95 %: 10,9-30,4]
voor de incidentie van HZ, en liep deze voor alle 3 uitkomstmaten terug van jaar 7 tot 11 na de
vaccinatie. De werkzaamheid van het vaccin m.b.t. de aan HZ gerelateerde BOI was significant
hoger dan nul gedurende jaar 10 na de vaccinatie, terwijl de werkzaamheid van het vaccin
m.b.t. de incidentie van HZ alleen gedurende jaar 8 groter dan nul was en nadien niet meer
statistisch significant was.
In een "real life" retrospectieve cohortstudie (75 761 ontvangers tegenover 227 283 op hen
afgestemde niet-gevaccineerde personen) gevoerd in Zuid-Californië tussen 2007 en 2009 bij
thuiswonende volwassenen boven de 60 jaar ging de incidentie van HZ achteruit van 13
gevallen/1 000 persoonsjaren bij ongevaccineerde personen naar 6,4 gevallen/1 000
persoonsjaren voor gevaccineerde personen (Hazard Ratio: 0,45 [95 % BI: 0,42-0,48]( Tseng et
al., 2011). Deze resultaten werden vastgesteld bij alle leeftijdsgroepen en personen met chronische
ziekten. Het aantal gevallen van oftalmische HZ en HZ-gerelateerde ziekenhuisopnames daalde
met respectievelijk 63 % (HR: 0,37 [95 % BI: 0,23-0,61]) en 65 % (HR: 0,35 [[95 % BI: 0,24-0,51]).
In een andere retrospectieve populatiegebaseerde cohortstudie die tussen 2007 en 2009 werd
gevoerd met 766 330 Medicare-ontvangers boven de 65 jaar en met een laag vaccingebruik (3,9
%) daalde het incidentiecijfer van HZ van 10/1000 persoonsjaren onder de niet-gevaccineerde
ontvangers naar 5.4 gevallen/1 000 persoonsjaren in de gevaccineerde groep (daling van 52 %)
(Langan et al., 2013).

2.1.5

Immunogeniciteit van Zostavax®

De immunogeniciteit van Zostavax® werd in een substudie van de “Shingles Prevention Study” bij
1 395 proefpersonen onderzocht (Oxman et al., 2005). Zostavax® veroorzaakt VZV-specifieke
immuniteit en verhoogt het T-cel geheugen, gemeten (door gpELISA, RCF en INFγ ELISPOT) na
6 weken. De immuunrespons is omgekeerd evenredig met het risico op het ontwikkelen van HZ.
Er is geen duidelijke dosis-respons relatie tussen het vaccin en de VZV-antistoffen. De CMIrespons bereikt 1 tot 3 weken na vaccinatie een hoogtepunt en is groter voor de leeftijdsgroep 60
- 69 jaar dan voor de leeftijdsgroep ≥ 70 jaar. Deze sterkere CMI-respons (RCF en INFγ ELISPOT)
houdt gedurende 3 tot 6 jaren aan.
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2.1.6

Contra-indicaties, voorzorgen en co-administratie.

Allergie tegen componenten van het vaccin
Zostavax® mag niet worden toegediend wanneer er een anafylactische reactie is opgetreden tegen
één van de componenten van het vaccin, inclusief neomycine en gelatine.
Een allergie voor neomycine uit zich meestal als contactdermatitis. Contactdermatitis door
neomycine vormt op zich geen contra-indicatie voor vaccinatie met Zostavax®.
Personen met verminderde immuniteit
Zostavax® mag niet worden toegediend aan personen met een primaire of verworven
immuundeficiëntie:
▪ Personen met actieve leukemie, lymfoom of andere maligniteiten die het beenmerg of
lymfatisch systeem aantasten. Zostavax® kan toegediend worden bij personen in remissie,
indien er minstens 3 maanden geen chemo- of radiotherapie werd toegepast.
▪ Personen die een hematopoïetische stamceltransplantatie ondergaan (CDC, 2006).
▪ Personen met AIDS of andere manifestaties van HIV, waaronder een aantal CD4+-T-cellen
van ≤ 200/mm³ of ≤ 15 % totale lymfocytose. Indien het aantal T-cellen hoger is dan
200/mm3 , mag Zostavax® veilig worden toegediend.
▪ Personen onder immunosuppressiva:
- Hoge doses corticosteroïden (≥ 20 mg/dag prednison of equivalente doses) ≥ 2
weken.
Lage doses systemische corticosteroïden (< 20 mg /dag prednison), kortdurende (<
14 dagen), topische of intra-articulaire (eveneens steroïdinjecties in pezen en
bursae) corticotherapie worden niet beschouwd als dermate immunosuppressief dat
de veiligheid van vaccinatie met Zostavax® in het gedrang komt. De veiligheid,
tolerantie en immunogeniciteit van Zostavax® bij chronische systemische
corticotherapie (5 - 20 mg prednison) wordt momenteel bestudeerd.
Behandeling met methotrexaat (≤ 0,4 mg/kg/week), azathioprine (≤ 3,0 mg/kg/dag)
of 6-mercaptopurine (≤ 1,5 mg/kg/dag) worden om dezelfde reden niet beschouwd
als een contra-indicatie voor vaccinatie met Zostavax®.
Andere speciale omstandigheden:
- Er wordt aanbevolen om 2 tot 4 weken voor een geplande immunosuppressie over
te gaan tot vaccinatie (Harpaz et al., 2008).
- Personen met een stoornis van de humorale immuniteit (bv. hypo- of
dysgammaglobulinemie) mogen het vaccin krijgen.
- Personen die met recombinant humane immuunmodulatoren worden behandeld:
vaccinatie dient te gebeuren voor het starten van een dergelijke behandeling of
minstens 1 maand na het staken van een dergelijke therapie.
- Voor patiënten met systemische lupus erythematosus (SLE) heeft een "open-label"
vaccinatieonderzoek aangetoond dat Zostavax®-vaccinatie een meetbare
immuunrespons opwekte bij deze cohort van patiënten met milde SLE die mildematige immunosuppressieve geneesmiddelen kregen. In deze kleine
patiëntencohort werden geen herpetiforme laesies of lupus opflakkeringen
vastgesteld. Uit deze pilootstudie werden de volgende patiënten uitgesloten:
patiënten met een SLEDAI-score > 4, patiënten die met mycophenolate mofetil of
cyclofosfamide, biologische middelen of met > 10 mg prednison per dag behandeld
werden (Guthridgeet al., 2013).
- Zostavax® zou veilig kunnen worden toegediend aan volwassenen met een matige
immunosuppressie, zoals reumatoïde artritis of psoriasis, die met matige doses
methotrexaat, corticosteroïden of tumornecrosefactor-remmers worden behandeld
(Oxman et al., 2010).
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Zwangerschap
Zwangere vrouwen mogen niet gevaccineerd worden met Zostavax®. Een zwangerschap moet
worden vermeden tot 4 weken na de vaccinatie. De effecten van Zostavax® op de foetus zijn
ongekend. Het wild type VZV houdt een klein risico in voor de foetus (CDC, 2006). Waarschijnlijk
is het risico verbonden aan het Oka/Merck VZV nog lager. De meeste personen zullen reeds vóór
de vaccinatie antistoffen tegen varicella hebben, hetgeen de virale replicatie en het risico voor de
foetus verder reduceert. Indien een zwangerschap optreedt binnen de 4 weken na een vaccinatie
met Zostavax® is specialistisch advies gewenst.
Meestal zal het toedienen van Zostavax® geen reden zijn om te beslissen over te gaan tot een
zwangerschapsonderbreking.

Personen die reeds HZ doormaakten
Hoewel nog geen gegevens beschikbaar zijn over de veiligheid en werkzaamheid van het vaccin
voor deze groep van personen, vormt HZ in de voorgeschiedenis geen contra-indicatie voor
vaccinatie met Zostavax® (Yawn et al., 2007). Toen Hope-Simpson in 1965 de hypothese
formuleerde dat blootstelling aan het varicellavirus immuniteit tegenover VZV opwekt, berekende
hij dat de helft van de mensen die de leeftijd van 85 jaar bereiken, een HZ-episode zouden
doormaken, maar dat slechts 1 % ook een tweede episode zouden kennen. In de SPS-studie
werden onder de 642 placebo-ontvangers die een eerste HZ-episode doormaakten, maar 2
gevallen vastgesteld waarin ook een tweede episode optrad (Weinberg et al., 2009). Het optimale
vaccinatiemoment en de doeltreffendheid ervan na een eerste episode zijn nog steeds omstreden
onderwerpen. Aangezien de cellulaire immuunrespons op Zostavax® gedurende de drie jaar na
de vaccinatie vergelijkbaar is met die na een HZ-episode, zouden we kunnen adviseren om
vaccinatie bij immunocompetente personen na het doormaken van een eerste HZ-episode met
tenminste drie jaar uit te stellen (Cohen et al., 2013).
Personen onder antivirale behandeling
Het gebruik van antivirale medicatie gericht tegen herpesvirussen (acyclovir, famciclovir en
valacyclovir) dient minstens 24 uren voor en tot minstens 14 dagen na vaccinatie met Zostavax®
onderbroken te worden (CDC, 2008).
Personen die bloedderivaten toegediend krijgen
Zostavax® kan worden toegediend op eender welk moment (voor, tijdens en na) de toediening van
bloed en bloedderivaten.
VZV-antistoffen blijven in hoge titers aanwezig na het doormaken van varicella en worden in
dezelfde concentraties teruggevonden in bloed en bloedderivaten (Levin et al., 2008).
Moeders die borstvoeding geven
Afgezien van het feit dat moeders die borstvoeding geven, niet tot de doelpopulatie (≥ 60 jaar)
behoren, is het vaccineren van deze personengroep niet gecontra-indiceerd omdat het Oka/Merck
VZV niet in de moedermelk wordt teruggevonden (CDC, 2008).
Matig tot ernstige acute ziekte
Bij personen met een ernstige acute ziekte wordt de vaccinatie met Zostavax® best uitgesteld tot
na herstel van de acute ziekte (CDC, 2008).
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Risico op transmissie van Oka/Merck na vaccinatie met Zostavax®
Bijkomende maatregelen zijn niet nodig wanneer een persoon die gevaccineerd werd met
Zostavax® in contact komt met een persoon met verhoogde vatbaarheid voor VZV, tenzij er een
varicella-achtige huiduitslag ontstaat bij de gevaccineerde. Standaard contactmaatregelen zijn dan
van kracht. Transmissie van Oka/Merck werd niet gedocumenteerd in de “Shingles Prevention
Study” (CDC, 2008). Specifieke immuunglobulines (Varizig™) moeten niet gebruikt worden omdat
de kans op ernstige ziekte door transmissie van Oka/Merck gering is. Desgewenst kunnen de
antivirale middelen die ter beschikking staan voor de behandeling van HZ gebruikt worden.
2.1.7

Ongewenste effecten

Ernstige bijwerkingen
In de “Shingles Prevention Study” werd er geen verschil in ernstige bijwerkingen geregistreerd
tussen de vaccin- en de placebogroep. In een substudie bij 6 616 proefpersonen werd een
verhoogd risico (x 1,5; vaccin: 1,9 % vs. placebo 1,3 %, 95 % BI: 1-2,3) op ernstige bijwerkingen
vastgesteld ten nadele van het vaccin. Er werd echter qua tijdstip of klinische presentatie geen
causaal verband met de vaccinatie gevonden. De mortaliteit en het aantal hospitalisaties waren
vergelijkbaar in de 2 studiegroepen (Oxman et al., 2005). In de STPS- en de LTPS-substudies
werden tijdens de follow-up (11 jaar) geen ernstige bijwerkingen gemeld die mogelijk vaccinatiegerelateerd zijn. Bovendien was ook het sterftecijfer onder de vaccin- en placebo-ontvangers
vergelijkbaar (gemiddeld 1 sterfgeval/100 persoonsjaren).
Milde lokale en systemische bijwerkingen
In de “Shingles Prevention Study” werden gedurende de eerste 42 dagen na de injectie
bijwerkingen geregistreerd. Er werden meer bijwerkingen op de injectieplaats (roodheid, pijn,
zwelling, warmte en jeuk) gerapporteerd bij de vaccingroep (48,3 %) dan bij de placebogroep (16,6
%, P<0,05).
Het risico op deze lokale bijwerkingen was groter in de leeftijdsgroep 60- 69 jaar (58,3 %) dan in
de leeftijdsgroep ≥ 70 jaar (41,3 %). De meeste lokale bijwerkingen zijn mild en verdwijnen binnen
de 4 dagen.
Minder ernstige systemische bijwerkingen werden frequenter bij de vaccingroep (6,3 %) dan bij de
placebogroep (4,9 %, P<0,05) vastgesteld. Er werd geen verschil in koorts na vaccinatie genoteerd
tussen de 2 studiegroepen (Oxman et al., 2005).
Systemische reacties kwamen zelden voor en werden iets vaker bij de vaccingroep gerapporteerd.
Meestal ging het om hoofdpijn (respectievelijk 9,4 % versus 8,2 %).
Het aantal personen met een verhoogde lichaamstemperatuur (≥38,3 °C [≥101,0°F]) binnen de 42
dagen na de vaccinatie was vergelijkbaar in de Zostavax® - en de placebo-vaccinatiegroep
[respectievelijk 27 (0,8 %) vs. 27 (0,9 %)]. In de Adverse Event Monitoring Substudy van de SPS
(dagen 0 tot 42 na de vaccinatie) werden de volgende bijwerkingen bij een incidentie van ≥1 %
gerapporteerd bij personen die Zostavax® kregen i.p.v. het placebo, nl. respectievelijk:
luchtweginfectie (65 [1,9 %] vs. 55 [1,7 %]), koorts (59 [1,8 %] vs. 53 [1,6 %]), griepsyndroom (57
[1,7 %] vs. 52 [1.6 %]), diarree (51 [1,5 %] vs. 41 [1,3 %]), rhinitis (46 [1,4 %] vs. 36 [1,1 %]),
huidaandoening (35 [1,1 %] vs. 31 [1,0 %]), luchtwegaandoening (35 [1,1 %] vs. 27 [0,8 %]),
asthenie (32 [1,0 %] vs. 14 [0,4 %]).

Bijwerkingen op de injectieplaats kwamen frequent voor onder de 50-59 -jarige ontvangers (64 %
in de vaccingroep vs.14 % in de placebogroep [verschil van 49,5 % [BI 95 % 48,4-50,6]) maar
ernstige bijwerkingen op de injectieplaats traden zeer zelden op (0,7 % in de vaccingroep vs. 0,1 %
in de placebogroep) [verschil van 0,1% [BI 95 % -.1-3]].
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Huiduitslag door en transmissie van het Oka/Merck VZV
In de SPS-studie ontstond bij 20 personen in de vaccingroep (0,1 %) en bij 7 personen in de
placebogroep (0,04 %) een varicella-achtige huiduitslag op de injectieplaats (P<0,05). VZV PCR
was negatief in beide groepen.
Een veralgemeende varicella-achtige huiduitslag kwam evenveel voor in beide studiegroepen. HZhuiduitslag was minder frequent in de vaccingroep dan in de placebogroep.
Bij geen enkele varicella-achtige huiduitslag konden Oka/Merck VZV aangetoond worden. Er is
eveneens geen evidentie wijzend op transmissie van Oka/Merck VZV naar een contactpersoon
(Oxman et al., 2005).
2.2

Shingrix® (GSK)

Link naar EPAR Shingrix: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/shingrix
2.2.1

Samenstelling en bewaring

Shingrix® (GSK) is een vaccin met adjuvans (AS01B) tegen Herpes Zoster (HZ) dat het
glycoproteïne E (gE)-antigeen bevat, dat wordt geproduceerd door middel van recombinant-DNAtechnologie in eierstokcellen van Chinese hamsters. Shingrix wordt geleverd in een gelyofiliseerde
vorm (wit poeder) in monodosisflacons (50 μg/dosis).
Het (vloeibare) adjuvanssysteem AS01B wordt geleverd in afzonderlijke monodosisflacons (0,5
mL/dosis). De inhoud van de AS01B-injectieflacon wordt gebruikt om de inhoud van de gEinjectieflacon te reconstitueren vóór de intramusculaire injectie van Shingrix.
Het AS01B-adjuvanssysteem bevat 50 µg van elk van de immuunversterkers Quillaja saponaria
Molina fraction 21 (QS-21) en 3-O-desacyl-4'-monofosforyllipide A (MPL), gecombineerd met
liposomen.
De lijst van vaccinhulpstoffen bevat:
-

Poeder (gE-antigeen): sucrose, polysorbaat 80 (E 433), natriumdiwaterstoffosfaatdihydraat (E 339), dipotassiumfosfaat (E 340)
Suspensie (AS01B-adjuvanssysteem): dioleoylfosfatidylcholine (E 322), cholesterol,
natriumchloride, watervrij dinatriumfosfaat (E 339), kaliumdiwaterstoffosfaat (E 340), water
voor injecties

De farmaceutische vorm van het gereconstitueerde vaccin is een vloeibare suspensie voor injectie
die er uitziet als een opaalachtige, kleurloos tot lichtbruinachtige vloeistof.
De houdbaarheid van het vaccin bedraagt 3 jaar.
Na reconstitutie moet het vaccin onmiddellijk worden gebruikt; als dit niet mogelijk is, moet het
vaccin in een koelkast worden bewaard (2 °C – 8 °C). Als het niet binnen 6 uur wordt gebruikt,
moet het worden weggegooid.
2.2.2

Indicatie, toediening en posologie

Shingrix is geïndiceerd voor de preventie van herpes zoster en postherpetische neuralgie bij
volwassenen van 50 jaar en ouder en bij volwassenen van 18 jaar en ouder met een verhoogd
risico op HZ.
Shingrix wordt intramusculair (IM) toegediend in twee doses van 0,5 ml, met een interval van ten
minste twee maanden. Bij personen die een korter schema nodig hebben wegens een geplande
immunosuppressieve therapie, kan de tweede dosis 1 tot 2 maanden na de eerste dosis worden
toegediend.

Hoge Gezondheidsraad
www.hgr-css.be

− 19 −

2.2.3

Klinische werkzaamheid en veiligheid bij immunocompetente personen
(cruciale studies ZOE-50 en ZOE-70)

De profylactische werkzaamheid en veiligheid van Shingrix bij oudere, immunocompetente
personen werd geëvalueerd in twee cruciale fase III-, gerandomiseerde (1:1),
waarnemergeblindeerde, placebogecontroleerde, multicentrische studies (Cunningham et al.,
2016; Lal et al., 2015). Beide studies werden parallel uitgevoerd en werden van hoge kwaliteit
bevonden op basis van het "risk of bias"-instrument (risico op vertekening) van de Cochranesamenwerking (RoB 2). Zoster-006 (ZOE-50) werd uitgevoerd bij volwassenen van 50 jaar of ouder
(n=15.411), terwijl Zoster-022 (ZOE-70) volwassenen van 70 jaar of ouder omvatte (n=13.900).
Beide studies werden gefinancierd door GSK. Er werden negen aanvullende publicaties met
betrekking tot deze 2 studies opgenomen in de evaluatie van de werkzaamheid en veiligheid (Willer
et al., 2019).
Preventie van Herpes Zoster (HZ)
Bij personen ≥50 jaar (ZOE 50) bedroeg de incidentie van HZ 0,3 per 1 000 persoonsjaren in de
vaccinatiegroep, en 9,1 per 1 000 persoonsjaren in de placebogroep, met een vaccineffectiviteit
van 97,2 % (95 % BI: 93,7 tot 99,0; p<0,001) over een opvolgingsperiode van 3,2 jaar. De
vaccineffectiviteit bedroeg 91,3 % (95 % BI: 86,8 tot 94,5; p<0,001) bij personen ≥70 jaar (gegevens
gebundeld van ZOE-50 en ZOE-70). Er was geen significant verschil in effectiviteit van het vaccin
tussen de leeftijdsgroepen (91,3 % bij 70-79 jaar, 91,4 % bij ≥80 jaar). Om één geval van HZ te
voorkomen, was het aantal dat nodig is om te vaccineren (number needed to vaccinate, NNV) 36,4
(95 % BI: 31,9-42,2) in ZOE-50 (≥ 50 jaar) en 32,3 (95 % BI: 28,5-37,1) in ZOE-50/70 (gebundeld
≥70 jaar).
De vaccineffectiviteit werd ook geëvalueerd in verschillende subgroepen (geselecteerde medische
aandoeningen bij inschrijving; ten minste één potentiële immuungemedieerde aandoening (pIMD);
kwetsbaarheid) bij een post-hocanalyse (gebundeld ZOE-50/70; laag risico op vertekening)
(Curran et al., 2021; Dagnew et al., 2021; Oostvogels et al., 2019). Over het algemeen was de
vaccineffectiviteit hoog in alle subgroepen, waarbij slechts kleine verschillen werden opgemerkt.
De vaccineffectiviteit was ook vergelijkbaar tussen mannen en vrouwen (Willer et al., 2019).
Het beschermende effect tegen HZ nam matig af in de loop der jaren, aangezien de
vaccineffectiviteit na de tweede vaccinatie 97,6 % bedroeg tijdens jaar 1, 92,0 % tijdens jaar 2,
84,7 % tijdens jaar 3, en 87,9 % tijdens jaar 4, maar de betrouwbaarheidsintervallen overlapten
(gebundeld ZOE-50/70; aangepaste gevaccineerde cohort) (Cunningham et al., 2016). Een openlabelvervolgstudie (Zoster-049 of ZOE-LTFU) van de gebundelde ZOE-50/70-populatie
rapporteerde een vaccineffectiviteit van 90,9 % (95 % BI: 88,2-93,2) na 7 jaar opvolging (Boutry et
al., 2021). De auteurs melden een trend in de richting van een plateau, waarbij de effectiviteit van
het vaccin 84,9 % in jaar 6 (95 % BI: 70,4-93,1) en 85,3 % in jaar 7 (95 % BI: 71,3-93,3) bedroeg.
Het NNV over 7 jaar bedroeg 23,4 (95 % BI: 21,6-25,7). De monitoring van de deelnemers aan de
twee studies is nog aan de gang. Het risico op vertekening was onduidelijk omdat slechts 50,6 %
(7 413 deelnemers) van de 14 648 ZOE-50/70-deelnemers waren ingeschreven (Boutry et al.,
2021).
Preventie van postherpetische neuralgie (PHN)
De incidentie van postherpetische neuralgie (PHN) was 0,1 per 1 000 persoonsjaren in de
vaccinatiegroep, en 1,2 per 1 000 persoonsjaren in de placebogroep, voor een vaccineffectiviteit
van 88,8 % (95 % BI: 68,7 tot 97,1 %; p<0,001) onder volwassenen van 70 jaar of ouder (gebundeld
ZOE-50/70) en 91,2 % (95 % BI: 75,9 tot 97,7 %; p<0,001) onder volwassenen ≥50 jaar
(Cunningham et al, 2016). Er heeft zich geen postherpetische neuralgie voorgedaan bij personen
jonger dan 70 jaar die een vaccin hadden gekregen. De incidentie van PHN onder
vaccinontvangers met doorbraakinfecties van herpes zoster verschilde niet significant van die
onder placebo-ontvangers (12,5 % en 9,6 %, respectievelijk; p=0,54). De bescherming tegen PHN
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leek dus het gevolg te zijn van de lagere incidentie van HZ. Het NNV om één extra PHN over 3,8
jaar te vermijden bedroeg 334,5 (95 % BI: 251,5-499,4) voor personen ≥50 jaar en 261,2 (95 % BI:
188,2-426,5) voor personen ≥70 jaar. De preventie van PHN werd niet geëvalueerd in de
vervolgstudie van ZOE-50/70 (ZOE-LTFU) (Boutry et al., 2021).
Preventie van andere complicaties en ziekenhuisopnames
Andere complicaties omvatten HZ-vasculitis, gedissemineerde HZ, oftalmische, neurologische of
viscerale aandoeningen, en beroerte als ze gepaard gingen met een bevestigd geval van HZ
(Kovac et al., 2018). De incidentie was laag in beide groepen (0,0 per 1 000 persoonsjaren in de
gevaccineerde groep (slechts 1 geval), en 0,4 per 1 000 persoonsjaren in de placebogroep).
Shingrix verminderde het risico op andere HZ-gerelateerde complicaties dan PHN met 93,7 %
(95 % BI: 59,5 tot 99,9 %; p=0,0003) bij deelnemers ≥50 jaar en met 91,6 % (95 % BI: 43,3 tot
99,8 %; p=0,0035) bij deelnemers ≥70 jaar, met een hoge onnauwkeurigheid van de resultaten.
Wanneer PHN en andere complicaties samen werden beschouwd, bedroeg de werkzaamheid van
het vaccin 91,3 % (95 % BI: 78,5 tot 97,3 %; p<0,0001) bij deelnemers ≥50 jaar en 88,6 % (95 %
BI: 71,2 tot 96,5 %; p<0,0001) bij personen ≥70 jaar. Er waren te weinig ziekenhuisopnames om
een zinvolle beoordeling te kunnen uitvoeren (5 in de placebogroep) (Kovac et al., 2018).
Ongewenste voorvallen
Er zijn geen veiligheidssignalen vastgesteld. Lokale reacties (pijn, zwelling en roodheid) kwamen
vaker voor na vaccinatie (81,5 % in ZOE-50 en 74,1 % in ZOE-70) in vergelijking met de
placebogroep (11,9 % in ZOE-50 en 9,9 % in ZOE-70). De meeste reacties waren mild of matig,
waarbij ongeveer 9,0 % van de ontvangers van het vaccin lokale reacties rapporteerden van graad
3 (ernstig), en van korte duur (Cunningham et al., 2019; Lal et al., 2015; López-Fauqued et al.,
2019). Systemische reacties (spierpijn, vermoeidheid, koorts, rillingen, hoofdpijn, gastro-intestinale
symptomen) kwamen ook vaker voor na vaccinatie (66,1 % in ZOE-50 en 53,0 % in ZOE-70) in
vergelijking met de placebogroep (29,5 % in ZOE-50 en 25,1 % in ZOE-70), met tussen 6,0 %
(ZOE-70) en 11,4 % (ZOE-50) reacties van graad 3 (Cunningham et al., 2019; Lal et al., 2015). De
mediane duur van de symptomen bedroeg 2 dagen (López-Fauqued et al., 2019).
Er werden ernstige ongewenste voorvallen3 gemeld gedurende de gehele studieperiode. De
incidentie van ernstige ongewenste voorvallen was evenwichtig verdeeld tussen de RZV- en
placebogroep, maar was hoger in ZOE-70 (16,6 % en 17,5 %) in vergelijking met ZOE-50 (9,0 %
en 8,9 %) (Cunningham et al., 2019; Lal et al., 2015; López-Fauqued et al., 2019).
Er moet worden opgemerkt dat de naleving van de tweede dosis in ZOE-50 en ZOE-70
respectievelijk 95,6 % en 94,4 % bedroeg bij RZV-ontvangers en 96,4 % en 95,6 % bij placeboontvangers; deze was over het algemeen dus zeer hoog en evenwichtig verdeeld tussen de RZVgroep en de placebogroep, ondanks de hoge reactogeniciteitsfrequentie na het vaccin
(Cunningham et al., 2019; Lal et al., 2015).
2.2.4

Klinische werkzaamheid en veiligheid van RZV bij immuungecompromitteerde
patiënten

De veiligheid, reactogeniciteit en immunogeniciteit van RZV bij immuungecompromitteerde
patiënten ≥ 18 jaar werden onderzocht in 4 fase III-RCT's. De vier onderzochte patiëntengroepen
waren patiënten die een hematologische stamceltransplantatie ondergingen (ZOE-HSCT)
(Bastidas et al., 2019; Curran et al., 2019; Stadtmauer et al., 2021), patiënten met hematologische
maligniteiten (HM) (Dagnew et al., 2019), niertransplantaties (Vink et al., 2019) en solide
maligniteiten (Vink et al., 2019). De studies werden van hoge kwaliteit bevonden op basis van het
3

Ernstige ongewenste voorvallen omvatten ongewenste voorvallen die tot de dood leiden, een ziekenhuisopname of verlenging van de
ziekenhuisopname vereisen, levensbedreigend zijn, een blijvende of significante invaliditeit/arbeidsongeschiktheid tot gevolg hebben of tot een
aangeboren afwijking/geboorteafwijking leiden. Andere belangrijke medische voorvallen, op basis van een passend medisch oordeel, kunnen ook
als ernstige ongewenste voorvallen worden beschouwd indien de gezondheid van een deelnemer aan de studie gevaar loopt en indien moet
worden ingegrepen om een genoemde uitkomst te voorkomen.
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"risk of bias"-instrument van de Cochrane-samenwerking. We hebben ook gegevens opgenomen
van een fase 1/2-RCT bij HIV-patiënten (Berkowitz et al., 2015).
Over het algemeen veroorzaakten twee doses RZV een sterke immuunrespons in alle groepen
immuungecompromitteerde patiënten. Bij patiënten met autologe hematopoëtische
stamceltransplantatie (HSCT) werd de vaccineffectiviteit ook beoordeeld (Bastidas et al., 2019).
Tijdens de opvolging van 21 maanden deden zich bevestigde HZ-episoden voor bij 49 RZVontvangers (30,0 per 1 000 persoonsjaren) en bij 135 placebo-ontvangers (94,3 per 1 000
persoonsjaren) van de aangepaste gevaccineerde cohort, wat resulteerde in een vaccineffectiviteit
van 68,2 % (95 % BI: 55.6-77.5). De vaccineffectiviteit tegen PHN werd geraamd op 89,3 % (95 %
BI: 22,5-99,8, p=0,02), met een hoge onnauwkeurigheid van de resultaten.
In het algemeen was het veiligheidsprofiel aanvaardbaar in alle groepen van
immuungecompromitteerde patiënten, en vrij vergelijkbaar met wat werd waargenomen bij
immunocompetente gevaccineerde personen, hoewel de incidentie van voorvallen, inclusief
ernstige ongewenste voorvallen, bij alle deelnemers hoger lag dan in de ZOE-50/70-studies.
2.2.5

Reële vaccineffectiviteit

Gegevens uit observationele studies wijzen op een vaccineffectiviteit die grotendeels overeenkomt
met die van RCT's.
Twee retrospectieve cohorten van immunocompetente personen ≥ 50 jaar toonden vergelijkbare
resultaten als die van de RCT's, met een aangepaste effectiviteit van het vaccin tegen HZ van
85,5 % (95 % BI: 83,5-87,3) en 83,5 % (95 % BI: 74,9-89,2) (Sun et al., 2021). Er werd een lagere
effectiviteit van het vaccin gerapporteerd in een gemengde cohort van immunocompetente en
immuungecompromitteerde patiënten van 65 jaar en ouder (Izurieta et al., 2021), en in een kleine
cohort van patiënten met inflammatoire darmziekte van 60 jaar en ouder (Khan et al., 2021).
Reële gegevens over preventie tegen herpes zoster ophthalmicus (HZO) in drie studies lieten een
vaccineffectiviteit zien van 93,3 % (95 % BI: 48,7-99,1) (Sun et al., 2021), 89,1 % (95 % BI: 82,993,0) (Lu et al., 2021), en 66,8 % (95 % BI: 60,7-72,0) (Izurieta et al., 2021). De eerste twee studies
werden uitgevoerd bij immunocompetente patiënten, terwijl de tweede bij een gemengde populatie
van immunocompetente en immuungecompromitteerde patiënten werd uitgevoerd, wat het verschil
in de resultaten zou kunnen verklaren.
2.2.6

Veiligheid na het in de handel brengen

De eerste bevindingen van de veiligheidsmonitoring van RZV komen overeen met de gegevens
van de klinische studies die aan de vergunningverlening voorafgingen. Ernstige ongewenste
voorvallen waren zeldzaam en er werden geen onverwachte patronen vastgesteld.
Pyrexie werd het vaakst gemeld (1 034; 23,6 %). Andere systemische symptomen, zoals koude
rillingen, hoofdpijn, vermoeidheid en spierpijn werden vaak gemeld, evenals reacties op de
injectieplaats. De gerapporteerde tekenen en symptomen waren vergelijkbaar, ongeacht of RZV
alleen of in combinatie met andere vaccins werd toegediend. Het mediane interval tussen de
ontvangst van RZV en het optreden van tekenen of symptomen bedroeg 1 dag (d.w.z. de dag na
de vaccinatie) (Hesse et al., 2019).
Twee observationele studies rapporteerden over het risico op het Guillain-Barré-syndroom (GBS)
na RZV-vaccinatie bij thuiswonende Medicare-begunstigden van 65 jaar of ouder (Goud et al.,
2021). Het relatieve risico op GBS in de RZV-groep in vergelijking met de ZVL-groep bedroeg 2,34
(95 % BI: 1.01-5.41, p=0.047). De tweede studie bestond uit een analyse van een reeks zelfgecontroleerde gevallen van in aanmerking komende RZV-gevaccineerden die een GBS-voorval
vertoonden gedurende de 6 maanden opvolging. Er werd een verhoogd risico op het GBSsyndroom waargenomen in het risicovenster (42 dagen na de vaccinatie) in vergelijking met het
controlevenster (RR=2,84; 95 % BI: 1,53-5,27, p=0,001), wat resulteerde in een toerekenbaar risico
van 3 per miljoen RZV-doses (95 % BI: 0,62-5,64) (Goud et al., 2021).
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Onlangs zijn drie rapporten gepubliceerd over veiligheidstoezicht na de vergunningverlening in de
Verenigde Staten (Hesse et al., 2018; Pirrotta et al., 2021; Tavares-Da-Silva et al., 2020). Er
werden geen onverwachte patronen vastgesteld bij meldingen van ongewenste voorvallen of
ernstige ongewenste voorvallen.
2.2.7

Gelijktijdige toediening met andere vaccins

In vier RCT's werd de gelijktijdige toediening van RZV met andere vaccins geëvalueerd met
betrekking tot de immunogeniciteit en veiligheid, waaronder het vaccin tegen difterie-tetanusacellulaire kinkhoest met verlaagd antigeengehalte (Tdap) (Strevoza et al, 2019), griep (Schwarz
et al., 2017), 13-valent geconjugeerd pneumokokkenvaccin (PCV13) (Min et al., 2021), en 23valent polysacharidevaccin tegen pneumokokken (PPSV23) (Marechal et al., 2018) bij
volwassenen van 50 jaar of ouder. Niet-inferioriteit van gelijktijdige toediening werd voor alle
vaccins aangetoond. Het veiligheidsprofiel was in alle studies aanvaardbaar. In een lopende
studie zal de gelijktijdige toediening van RZV met een vaccin tegen COVID-19 (mRNA-1273)
worden geëvalueerd.
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VII SAMENSTELLING VAN DE WERKGROEP
Na goedkeuring van het advies door NITAG per e-mail op 18 juli 2022, werd het advies tenslotte
gevalideerd door het College.
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 hun medewerking en goedkeuring verleend bij het opstellen van
het advies. Het voorzitterschap werd waargenomen door Didier SCHOEVAERDTS en het
wetenschappelijk secretariaat door Veerle MERTENS.
BENSEMMANE Sherihane
DE SCHEERDER MarieAngélique
CALLENS Steven
DOGNE Jean- Michel
FLAMAING Johan
GOVAERTS Frans
ROBERFROID Dominique
ROSSI Camelia
SCHOEVAERDTS Didier
STUBBE Muriel
SWENNEN Béatrice
VAN LAETHEM Yves
ZEEVAERT Renate

Epidemiologie
Interne geneeskunde, Infectiologie,
Reiskliniek, HIV
Infectiologie, Interne geneeskunde
Farmacovigilantie
Geriatrie
Algemene geneeskunde, Preventie en
gezondheidsbevordering
Epidemiologie, Antropologie,
Gezondheidswetenschappen
Infectiologie, Interne geneeskunde
Geriatrie
Reumatologie
Epidemiologie, Vaccinologie
Infectiologie, Vaccinologie,
Reisgeneeskunde, HIV
Deskundige klinische evaluatie

Sciensano
UZ Gent
UZ Gent
UNamur, EMA
UZ Leuven
Domus Medica
KCE
CHU Ambroise Paré
CHU UCL Namur
OLV Hospital Aalst
ULB
CHU Saint-Pierre, ULB
KCE

De volgende experten of administraties werden gehoord maar waren niet betrokken bij de
goedkeuring van het advies.
WUILLAUME Françoise

Vaccinvigilantie

AFMPS-FAGG

De permanente werkgroep Vaccinatie (NITAG) heeft het advies besproken op de NITAGvergadering van 12 mei 2022 en heeft het advies op 18 juli 2022 per mail goedgekeurd. Het
voorzitterschap van de permanente werkgroep werd waargenomen door Yves VAN LAETHEM
en het wetenschappelijk secretariaat door Veerle MERTENS. De volgende experten hebben
deelgenomen aan de NITAG-vergadering en/of de goedkeuring per mail.
BLUMENTAL Sophie
BOIY Tine
BRASSEUR Daniel
CARILLO Paloma
CORNELISSEN Laura
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Pediatrische Infectieziekten
Pediatrie
Pediatrie
Algemene geneeskunde, vaccinatie
Epidemiologie, Verloskunde,
Gynaecologie
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HUDERF
UZA
ULB
ONE
Sciensano

DE LOOF Geert
DE SCHEERDER MarieAngélique
DESMET Stefanie
DOGNE Jean- Michel
FRERE Julie
LEROUX-ROELS Isabel
MAERTENS Kirsten
MALFROOT Anne
MICHIELS Barbara
ROBERFROID
Dominique
SCHOEVAERDTS Didier
SPODEN Julie
SWENNEN Béatrice
TUERLINCKX David
VAN DAMME Pierre
VAN LAETHEM Yves
VEKEMAN Veerle
WAETERLOOS
Geneviève

Algemene geneeskunde
Interne geneeskunde, Infectiologie,
Reiskliniek, HIV
Microbiologie, Bacteriologie
Farmacovigilantie
Pediatrie, Infectiologie
Vaccinologie, Infectiepreventie,
Microbiologie
Vaccinologie
Pediatrie, Infectiologie
Algemene geneeskunde
Epidemiologie

BCFI
UZ Gent

Geriatrie
Algemene geneeskunde
Epidemiologie, Vaccinologie
Pediatrie, Vaccinologie
Epidemiologie, Vaccinologie
Infectiologie, Vaccinologie,
Reisgeneeskunde, HIV
Algemene geneeskunde
Kwaliteit van vaccins en
bloedproducten

CHU UCL Namur
SSMG
ULB
CHU UCL Namur
UAntwerpen
CHU Saint-Pierre, ULB

UZ Leuven
UNamur, EMA
CHU Liège
UZ Gent
UAntwerpen
UZ Brussel
UAntwerpen
KCE, UNamur

Kind en Gezin
Sciensano

De volgende experten of administraties werden gehoord maar waren niet betrokken bij de
goedkeuring van het advies.
DAEMS Joël
TOP Geert
WUILLAUME Françoise

DG medicamenten
Manager vaccinatieprogramma
Vaccinvigilantie

Dit advies werd door een extern vertaalbureau vertaald.
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RIZIV-INAMI
VAZG
AFMPS-FAGG

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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