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Toestand van het algemeen kader voor pokkenpreventie 

Indien de verspreiding van het pokkenvirus als wapen gebruikt wordt in een bioterroristische aanslag moeten
een aantal algemene maatregelen getroffen te worden. In de tekst hierna hebben wij in het vet aangeduid
welke aanbevelingen gedaan worden. 

Een aktieve surveillantie is essentieel. Dit impliceert een informatie naar alle geneesheren toe, die de 
klinische tekens, die aan de ziekte moeten doen denken, aangeeft en die hen wijst op de snelle 
aangifteprocedure. Daarenboven moet er een erkende procedure zijn voor het doorgeven van de informatie 
(gezondheidsinspectie?) om de aangifte van een verdacht geval en het treffen van dringende aangepaste 
maatregelen mogelijk te maken. Een essentiele maatregel is het bevestigen van de diagnose. 

Elke locale manipulatie van het pokkenvirus moet echter tot een minimum beperkt worden. Alle tests moeten 
uitgevoerd worden in een internationaal erkend laboratorium in dat domein, dat over een P4 niveau van 
veiligheid beschikt (CDC-Atlanta, USA). De elektronenmicroscopie is waarschijnlijk de snelste 
diagnosetechniek maar moet gevolgd worden door een bevestiging, via serologie, kweek en moleculaire 
technieken, van de juiste identiteit van het agens (pokken? ander poxvirus? gemodificeerd virus?). 

Een belangrijk punt is de nodige centralisatie van de informatie en het bestaan van één enkel 
beslissingscentrum. In ons land, waar de bevoegdheden verspreid zijn, kan dit een probleem stellen. 

De vaccinatie is niet de enige erkende preventieve maatregel. De vroegtijdige isolatie van de zieken
bijvoorbeeld is even belangrijk in geval van epidemie. Deze maatregelen worden hier niet opgenomen maar
worden in verschillende referenties omstandig beschreven (WHO, Henderson). 

Ze moeten voor ons land door de afdeling Hygiëne in de Gezondheidszorg van de Hoge Gezondheidsraad 
gepreciseerd worden. 

Een tweede belangrijke maatregel is het aanleggen van aangepaste strategische voorraden van vaccin 
maar ook van antivirale middelen. Een overeenkomst op Europees niveau zou nuttig zijn om zo nodig een 
onmiddellijke herverdeling van de middelen mogelijk te maken. 

De vaccinatie 



Keuze van het vaccin.

Verschillende vaccinstammen werden gebruikt tijdens de eradicatiecampagne. Ze schenen allemaal 
voldoening te geven vanuit het oogpunt van de immunogeniciteit, maar verschillen zijn mogelijk wat betreft de 
frequentie van nevenwerkingen. Onder deze stammen vindt men : NYCBH (USA), EM-63 (Rusland), Temple 
of Heaven (China), Lister Elstree (United Kingdom). De Lister-stam was de meest gebruikte vanaf 1968. 

Tijdens de eradicatiecampagne werd alleen het vaccinuit kalfslymfe (het vacciniarijke vocht geproduceerd na 
inoculatie bij de vaars) gebruikt. Men is er zeker van dat dit laatste vaccin de eradicatie van pokken mogelijk 
gemaakt heeft; het laatste natuurlijk geval dateert van 1977. Op dit ogenblik wordt de productie van het vaccin 
op basis van vacciniavirus, gekweekt op cellijnen overwogen en aanbevolen, wat het risico op contaminatie 
van het vaccin door ongewenste infectieuze agentia zou beperken (bacteriën, prionen?). Er zijn daarentegen 
geen gegevens voorhanden over de beschermende doeltreffendheid van deze vaccins of over het voorkomen 
van verwikkelingen in een gevaccineerde bevolking. 

Het vaccin, dat het RIVM (Bilthoven) in Nederland thans op vaarzen in beperkte hoeveelheden produceert is 
op basis van de Lister Elstree-stam van het vacciniavirus. 

De VS hebben nu reeds een bestelling geplaatst voor het aanleggen tegen eind 2002 van een voorraad 
vaccins van meer dan 200.000.000 doses op basis van de NYCBH-stam. Deze stam zal waarschijnlijk door 
de industrie gekozen worden. 

Gelet op de hoogdringendheid gaat de keuze van de experts in een eerste stap naar het snel 
aanleggen van een voorraad vaccins, geproduceerd op traditionele wijze op de vaars. Maar ze bevelen 
ook een belangrijke inspanning aan voor een veiliger vaccin op cellijnen ontwikkeld, geëvalueerd en 
in grote hoeveelheden geproduceerd. 

Nevenwerkingen 

De nevenwerkingen van het op traditionele wijze geproduceerde pokkenvaccin zijn veelvuldig en sommige 
kunnen de dood veroorzaken. Dit vaccin stemt niet overeen met de huidige normen voor het op de markt 
brengen van een vaccin. 

Wij vermelden postvaccinia-encefalitis , die vaak het overlijden tot gevolg had, eczema vaccinatum, vaccinia 
gangrenosa (traag evoluerende letsels bij immuungedeprimeerde patiënten), vaccinia gladiatorum (overdracht 
door aanraken van een andere persoon), inoculatie op afstand bij dezelfde persoon, en overdracht aan de 
foetus. Het risico op post-vaccinia encefalitis wisselt sterk af tussen de verschillende publicaties, gaande van 
1/800 tot 1/500.000. De beschikbare gegevens inzake geneesmiddelenbewaking dateren allemaal van een 
periode tijdens dewelke voornamelijk de kinderen gevaccineerd werden en toen de prevalentie van 
immuungedeprimeerde patiënten in de bevolking lager was (afwezigheid van HIV-infectie, van 
immunosuppressieve behandelingen, enz). Er bestaan geen gegevens betreffende de nevenwerkingen 
verbonden aan de vaccinatie van immuungedeprimeerde volwassenen of over de vaccins op cellijnen. 

De experts zijn van oordeel dat, gelet op het onaanvaardbaar niveau van de nevenwerkingen, het 
huidige vaccin slechts kan gebruikt worden als pokken werkelijk aanwezig is in de wereld. Een 
algemene vaccinatie lijkt ons momenteel uit den boze. Alleen een gerichte vaccinatie is aanvaardbaar.

Gebruik van specifieke gammaglobulines. 

Tijdens vaccinatiecampagnes werden specifieke gammaglobulines gebruikt bij mensen, die een bijzonder 
risico bij pokkenvaccinatie vertoonden. Deze gammaglobulines werden in hoge intramusculaire doses (0,6 
ml/kg) gebruikt, wat hun toediening sterk compliceerde. De rol van de gammaglobulines was louter preventief 
voor de nevenwerkingen van de vaccinatie : ze hebben geen effect op de preventie of de behandeling van 
pokken. Gammaglobulines hebben geen invloed op post-vaccinia encefalitis. 

Het bestaan van voorraden van specifieke antipokken immunoglobulines in België is onwaarschijnlijk. Als dit 
wel het geval is dan moet hun werkzaamheid gecontroleerd worden en hun aanvaardbaarheid als inspuitbaar 
product bevestigd worden. Deze immunoglobulines werden voorbereid uit plasma afkomstig van recent 
gevaccineerde personen. 

Toediening van het vaccin.



De vaccinatie tegen pokken vereist een bijzondere techniek. De voorkeur gaat naar het gebruik van gevorkte 
naalden voor eenmalig gebruik, die zouden moeten besteld worden. Anderzijds zou het gewenst zijn het 
aantal toedieners te beperken en hen een aangepaste praktische opleiding te geven. 

Immuniteit. 

Er wordt meestal aangenomen dat, na de vaccinatie, een goed immuniteitsniveau gedurende 5 jaar behouden 
wordt. Daarna blijft een wisselende immuniteitsgraad, die waarschijnlijk tegen het overlijden zal beschermen. 
We moeten echter ervan uitgaan dat de vroeger gevaccineerde personen niet meer tegen de ziekte 
beschermd zijn en dat ze de infectie kunnen overdragen. 

Het is mogelijk na een infectieus contact te vaccineren. Deze vaccinatie na contact is doeltreffend als ze 
binnen de 4 dagen toegediend wordt. Daarna staat de bescherming minder vast, maar de vaccinatie blijft 
aanbevolen tot de rash optreedt. 

Toepassing van de vaccinatie. 

De huidige aanbevelingen in verschillende landen overwegen vooral een gerichte vaccinatie in geval van 
pokken. Het is al lang gekend dat alleen de patiënten in symptomatische fase besmettelijk zijn. De te 
vaccineren personen zijn : alle personen, die onder hetzelfde dak als een geval wonen, elke persoon die 
een rechtstreeks contact heeft gehad ("face to face"), het personeel in de gezondheidszorg en de 
urgentiediensten, die in contact komen met een geval. Wanneer een besmettelijke (m.a.w. 
symptomatische) persoon in een gebouw, uitgerust met air-conditioning, (ziekenhuizen, publieke 
gebouwen, ...) aanwezig is, moet de mogelijkheid van overdracht op afstand overwogen worden en 
dus ook de noodzaak van een bredere vaccinatie. 

Een informatie- en opleidingsprogramma voor het medisch korps is onontbeerlijk om te herinneren 
aan de noties van besmettelijkheid van pokken maar ook om het klinisch beeld van de infectie en haar 
varianten uit te leggen. 

Het is belangrijk in deze omstandigheden over een dwingende macht te beschikken. De opschorting 
van de verplichting tegen pokken te vaccineren zou kunnen opgeheven worden voor bepaalde 
doelgroepen. Er dient nagegaan te worden of de huidige wetgeving een vorm van dwangmaatregel mogelijk 
maakt en de modaliteiten ervan dienen onderzocht te worden. 

Deze aanbevelingen zijn slechts zinnig als een snel surveillantiesysteem voor infectieziekten bestaat. 

De vaccinatie van het personeel in de gezondheidszorg, de urgentiediensten en het crisisbeheer 
(uitsluitend als het contact met een geval mogelijk is) moet ingesteld worden zodra een zeker geval in 
België gemeld wordt. 

Als een pokkengeval om het even waar in de wereld gemeld wordt, zou de surveillantie zich op 
pokken moeten toespitsen en versterkt worden. Bovendien zou een sanitaire controle aan de grenzen, 
havens en luchthavens moeten ingesteld worden. 

Een formele procedure moet opgesteld worden. 

Andere interventievorm 

Cidofovir (HPMPC of Vistide®) is een in vitro actief geneesmiddel tegen alle tot op heden geteste poxviridae 
met inbegrip van pokken. In de dierlijke modellen schijnt het product ook actief te zijn tegen besmettingen met 
verschillende poxviridae. Bij de mens kan het nuttig zijn om orf en molluscum contagiosium te behandelen. 
Cidofovir is na de eradicatie van pokken in 1977 op de markt gekomen en kon bijgevolg niet gebruikt worden 
om pokken bij de mens te bestrijden. De doeltreffendheid staat vast onder de vorm van aërosol (indien van 
toepassing) en via intraveneuze weg. Langs algemene weg kan het product nefrotoxisch zijn vanaf 5 mg/kg. 
Op dit ogenblik is het product in België geregistreerd voor intraveneuze toediening in de behandeling van 
retinitis veroorzaakt door het cytomegalovirus bij AIDS-patiënten, onder de vorm van 375 mg/5ml. 

Cidofovir zou kunnen gebruikt worden voor de behandeling van rechtstreekse verwikkelingen van de 
pokkenvaccinatie (zijn doeltreffendheid tegen de postvaccinale encefalitis is niet gekend). Cidofovir zou 
ook beschikbaar moeten zijn voor de behandeling van eventuele pokkengevallen. Cidofovir moet in 



eerste instantie beschikbaar zijn voor de behandeling bij immuungedeprimeerde patiënten (getransplanteerd, 
positieve HIV, enz.) tegen de belangrijke nevenwerkingen van de vaccinatie (vaccinia gangrenosa...), alsook 
in geval van pokkenepidemie, om deze personen tegen de verhoogde letaliteit van pokken te beschermen. 

Aan te leggen voorraad 

Men zou over een strategische voorraad vaccin moeten beschikken die op gerichte wijze kan gebruikt 
worden. Een juiste hoeveelheid is moeilijk te bepalen want de scenario's gaan van enkele gevallen tot een 
massale blootstelling van een hele bevolking. Om die reden zouden we voorstanders zijn van het aanleggen 
van Europese voorraden die op de ene of de andere plaats kunnen gebruikt worden in functie van de 
noodzaak. Deze voorraden zouden in meerdere landen kunnen verspreid worden om een snelle plaatselijke 
implementatie te verzekeren. 

We zijn van oordeel dat het ook nuttig zou zijn over voorraden van cidofovir te beschikken. Aangezien 
dit product andere aanwijzingen heeft, kunnen deze voorraden blijven draaien indien ze regelmatig gebruikt 
en vervangen kunnen worden. De farmaceutische inspectie zou gegevens moeten kunnen verstrekken 
betreffende de omvang van het huidig gebruik en dus van de circulatie die kan ingesteld worden. 

Professeur Jack Lévy 
Voorzitter van de Afdeling Vaccinaties van de Hoge Gezondheidsraad 
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