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Sinds de invoering van de vaccinatie tegen rubella en de veralgemening van de drievoudige vaccinatie
tegen mazelen-bof en rubella (MBR) (2 dosissen), is de incidentie van deze ziekten gedaald. De
vaccinatiegraad blijft in België echter lager dan de beoogde 95% en een verschuiving van de incidentie
van deze ziekten naar oudere leeftijd wordt beschreven.
Een aantal vrouwen van geslachtsrijpe leeftijd zijn dus niet beschermd tegen rubella en kunnen, als ze
door het virus besmet worden, hun foetus blootstellen aan het risico van congenitaal rubellasyndroom.

Het is bijgevolg aanbevolen dat vrouwen van geslachtsrijpe leeftijd, die seronegatief zijn voor rubella
of bij wie het percentage antilichamen tegen rubella lager is dan het percentage dat als beschermend
wordt beschouwd, gevaccineerd of eventueel opnieuw gevaccineerd worden met het MBR-vaccin (het
enkelvoudig rubellavaccin is niet meer beschikbaar in België).

Uit de internationaal verzamelde bewakingsgegevens blijkt dat bij vrouwen, die toevallig tijdens hun
zwangerschap gevaccineerd werden, geen enkel geval van congenitaal rubellasyndroom bij hun
kinderen werd vastgesteld ( USA, n=321; Duitsland , n= 143; Zweden, n=5; en UK, n=37).   Om
theoretische redenen kan dergelijk risico echter niet volledig uitgesloten worden.
Tot nu toe was een periode van 12 weken contraceptie na vaccinatie aanbevolen om elk risico van
congenitaal rubellasyndroom te vermijden.
Deze aanbeveling wordt vermeld in de wetenschappelijke bijsluiters van de beschikbare vaccins in
België.
Rekening houdend met de beschikbare bewakingsgegevens hebben comités van deskundigen van
verschillende geïndustrialiseerde landen sinds enkele jaren (UK 1990, USA 2001) aanbevolen deze
periode van contraceptie tot 4 weken te beperken.

De HGR beveelt bijgevolg aan dat vrouwen die moeten ingeënt worden tegen rubella, een
zwangerschap moeten vermijden tijdens de 28 dagen volgend op de toediening van een MBR-vaccin.
Een doeltreffende contraceptie van minimum een maand zal dus voorgeschreven worden.
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