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Epidemiologie 
 
Het varicellavirus behoort tot de familie van de herpesvirussen, die latent in het organisme 
aanwezig blijven; reactivering van dit latente virus leidt tot zona (gordelroos). Varicella is zeer 
besmettelijk, tot 90% van de niet-immune personen wordt besmet na contact met het virus. 
De overdracht gebeurt voornamelijk via de lucht. Na een incubatieperiode van ongeveer 
twee weken,  tijdens dewelke  een eerste viremie plaatsvindt met uitzaaiing in de lever én in 
de milt, geeft een tweede viremie aanleiding tot koorts en kenmerkende vlekjes en blaasjes 
op  huid en slijmvliezen. In landen met een gematigd klimaat worden ongeveer 50% van de 
kinderen besmet  vóór de leeftijd van 5 jaar, en 95% vóór de leeftijd van 15 jaar.Serologische 
studies in België tonen aan  dat meer dan 80% van de 5-jarige kinderen varicella heeft 
doorgemaakt. 
 
 
Verwikkelingen 
 
Varicella wordt meestal als een goedaardige aandoening beschouwd. Verwikkelingen zijn 
echter niet zeldzaam en veroorzaken belangrijke medische en maatschappelijke kosten. 
Varicella zou het risico op septicemie of necrotiserende fasciitis met streptokokken van groep 
A met een factor 50 verhogen. Een surinfectie van de huidletsels door stafylokokken 
veroorzaakt  impetigo bullosa. Encefalitis na varicella (ongeveer 1/4.000 gevallen) treedt 
binnen de twee weken op, meestal onder de vorm van  cerebellaire ataxie met gunstige 
prognose. Een virale pneumonie kan zich bij 1 op 3 van de pasgeborenen en volwassenen 
met varicella voordoen, maar is zeldzaam bij kinderen. Personen die omwille van 
chemotherapie, radiotherapie of corticotherapie immunodeficiënt zijn, lopen een verhoogd 
risico op bijzonder ernstige varicella. Het Reye syndroom, dat zou bevorderd worden door 
het gebruik van aspirine, is een uitzonderlijke verwikkeling die bij kinderen jonger dan 18 jaar 
voorkomt. Bij kinderen jonger dan 14 jaar leidt varicella tot een ziekenhuisopname in 1 of 2 
gevallen op 1.000; boven de leeftijd van 14 jaar is het risico vijf maal hoger. De mortaliteit, in 
de grootte-orde van één tot twee overlijdens per 100.000 gevallen, betreft vooral 
volwassenen en immunodeficiënte patiënten. Het congenitale varicellasyndroom wordt 
gekenmerkt door ernstige littekens op de huid en/of een hypoplasie van een lidmaat, een 
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laag geboortegewicht en soms afwijkingen van het zenuwstelsel. Het risico is laag, namelijk 
minder dan 2%, en alleen aanwezig bij besmetting  tijdens de eerste helft van de 
zwangerschap. Bij varicella bij de moeder  tussen 5 dagen vóór en 2 dagen na de geboorte 
kan ernstige neonatale varicella bij de pasgeborene optreden omwille van de afwezigheid 
van beschermende maternele antilichamen. Isolatie en profylactische behandeling van de 
pasgeborene zijn onontbeerlijk. 
 
 
Zona 
 
Zona  is het resultaat van een reactivering van het latente virus in de sensorische ganglia. 
Het doet zich voor in geval van een daling van de cellulaire immuniteit,  bijvoorbeeld door 
ouder worden,  virale infectie of immunosuppressieve behandeling. Vijftien tot twintig procent 
van de personen die varicella hebben doorgemaakt, lopen het risico om later zona te krijgen. 
Kinderen die het virus in utero of tijdens hun eerste levensjaar hebben opgedaan, kunnen 
reeds op jonge leeftijd zona ontwikkelen. 
 
 
VACCINS 
 
Twee vaccins zijn in ons land beschikbaar: Varilrix ® van GSK en sinds 1987 beschikbaar, 
en Provarivax® van Sanofi Pasteur MSD dat sinds september 2004 beschikbaar is. In beide 
vaccins wordt gebruik gemaakt van virussen afgeleid van de levende verzwakte Oka-stam, 
die in 1974 in Japan werd geïsoleerd. Alhoewel de vaccins licht van mekaar verschillen in 
bereidingswijze, minimale antigene belasting en  houdbaarheid , zijn ze vergelijkbaar vanuit 
het oogpunt van veiligheid, tolerantie en klinische doeltreffendheid. Het is niet meer  nodig de 
gevriesdroogde vaccins in te vriezen; ze kunnen in de koelkast worden bewaard tussen 2° 
en 8°C gedurende 18 maanden (Provarivax®) of 24 maanden (Varilrix®). Het vaccin wordt 
subcutaan toegediend, eventueel samen met, maar op een andere plaats dan, de vaccins 
tegen mazelen, bof en rubella (MBR), de hexavalente vaccins (DTPa-IPV-HBV-Hib), het 
geconjugeerde zevenvoudige vaccin tegen pneumokokken of het influenzavaccin. 
Plaatselijke reacties en koorts komen bij 10% tot 20% van de gevaccineerde personen voor. 
Een varicelliforme eruptie op afstand van de injectieplaats, maar dikwijls beperkt tot enkele 
letsels, komt binnen de 5 tot 26 dagen voor bij 3% tot 5% van de immunocompetente 
kinderen jonger dan 13 jaar,  en bij 5% tot 10% van de adolescenten of de volwassenen na 
de eerste dosis (1% na de tweede dosis). Hoewel het zeer zelden  vermeld zou via deze 
letsels het vaccinale virus op personen in de omgeving kunnen overdragen worden.   
Bij kinderen tussen 12 maanden en 12 jaar geeft toediening van één enkele dosis vaccin een 
seroconversie van 98% en een seroprotectie van 83%. Na de leeftijd van 12 jaar worden 
dergelijke hoge percentages slechts bereikt na toediening van twee dosissen vaccin met een 
tussentijd van 4 tot 8 weken : zes weken na de tweede dosis wordt in deze leeftijdsgroep 
97% tot 100% seroconversie en 76% tot 98% seroprotectie bereikt. De ervaring uit  
kleinschalige  epidemieën van varicella heeft aangetoond dat de klinische doeltreffendheid 
tegen de lichte vormen van varicella- (< 50 letsels) bij gevaccineerde kinderen tussen 44% 
en 86% schommelt, en tegen de matige tot ernstige vormen tussen 90 en 100 %.Na de  
veralgemeende vaccinatie die sinds 1995 in de Verenigde Staten is ingevoerd,  is er  een 
toename van de vaccinatiegraad, die in 2003 reeds 85% bereikte; dit gaat samen  met een 
daling van het aantal varicellagevallen en de eraan verbonden verwikkelingen in alle 
leeftijdsgroepen. Naast de antistoftiter speelt de cellulaire immuniteit een belangrijke rol bij 
de bescherming op lange termijn. Op basis van de observaties in Japan en de Verenigde 
Staten wordt gewoonlijk aangenomen dat de door de vaccinatie opgewekte  immuniteit 
tenminste 10 tot 20 jaar blijft bestaan. Deze studies werden echter uitgevoerd op een 
ogenblik dat de vaccinatiegraad nog onvoldoende hoog was om natuurlijk contact met 
circulerend wild varicellavirus, en de hieraan verbonden boosterreactie, uit te sluiten. 
Recente waarnemingen wijzen erop dat het risico op vaccinfalen verhoogt bij kinderen 
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waarvan de inenting meer dan 3 jaar geleden is. In deze gevallen gaat het echter meestal 
om goedaardige vormen van varicella. Vaccinatie na blootstelling laat toe varicella bij vatbare 
personen van 12 maanden of ouder te voorkomen als het vaccin binnen de 3 dagen na het 
contact wordt toegediend. De doeltreffendheid is des te hoger, zelfs oplopend tot 95%, 
naarmate het vaccin vroeger na de blootstelling wordt toegediend. 
 
 
Aanbevelingen voor het gebruik van het vaccin tegen varicella in België 
 
Universele vaccinatie  : niet aanbevolen 
 
De universele vaccinatie bestaat in de systematische toediening van een dosis vaccin aan 
alle zuigelingen tussen 12 en 18 maanden en aan kinderen tussen 18 maanden en 12 jaar, 
voor zover zij geen antecedenten van varicella of gordelroos vertonen. Een dergelijke 
universele vaccinatie wordt thans om twee redenen niet aanbevolen: enerzijds bestaat het 
risico op een onvoldoende hoge vaccinatiegraad en anderzijds is er het gebrek aan kennis 
over de beschermingsduur na vaccinatie. Inderdaad, in landen zoals de Verenigde Staten 
(1995), Canada (1998) of Duitsland (2004), die een universele vaccinatie hebben ingevoerd, 
bestaat de doelstelling erin op korte tijd een vaccinatiegraad van minimum 90% bij kinderen 
te bereiken. Deze hoge vaccinatiegraad laat toe de circulatie van het wilde virus aanzienlijk 
te verlagen en zo te vermijden dat vooral niet geïmmuniseerde oudere personen varicella 
zouden oplopen. Deze doelstelling kan momenteel in België niet bereikt worden vermits de 
vaccinatiegraad van het gecombineerde MBR-vaccin in beide Gemeenschappen over het 
algemeen slechts 82% tot 83% bedraagt (cijfers van 1999 voor Vlaanderen, 2003 voor 
Wallonië). Anderzijds tonen recente epidemiologische studies in de Verenigde Staten aan 
dat de immuniteit van kinderen na vaccinatie met één enkele dosis vaccin na enkele jaren 
daalt. Daarom wordt een systematische vaccinatie met twee dosissen kort na elkaar 
overwogen. De huidige aanbeveling van de HGR-CSH om niet systematisch te vaccineren 
zou kunnen herbekeken worden zodra een viervoudig gecombineerd "MBRV" (mazelen-bof-
rubella-varicella) vaccin op de markt is, en hierdoor potentieel de vereiste hoge 
vaccinatiegraad kan bereikt worden. 
 
Doelgerichte vaccinatie van risicogroepen of -personen 
 
Vaccinatie van adolescenten en jonge volwassenen zonder antecedenten van varicella wordt 
aanbevolen, en dit door middel van twee dosissen vaccin met een tussentijd van 4 tot 8 
weken (Provarivax®) of 6 tot 8 weken (Varilrix®). In tegenstelling tot kinderen, bij wie de 
anamnese met betrekking tot varicella meestal betrouwbaar is, blijkt dat ongeveer 90% van 
de personen ouder dan 17 jaar, die menen varicella niet te hebben doorgemaakt, toch 
antilichamen hebben. Aangezien de analyse van antistoffen gratis is voor de patiënt en tien 
maal minder duur is dan de prijs van twee dosissen vaccin, verdient het de voorkeur een 
serologische analyse uit te voeren vooraleer tot de vaccinatie over te gaan. Het is 
aanbevolen bij voorrang de niet-immune volwassenen die behoren tot het medisch en 
paramedisch korps in te enten. Ook de personen die nauw contact hebben met 
immunodepressieve patiënten worden bij voorkeur ingeënt; men moet er echter voor zorgen 
deze personen, wanneer ze een postvaccinale uitslag vertonen, op afstand te houden van 
immunodepressieve patiënten. Het is ook aanbevolen vatbare volwassenen, die bijzonder 
blootgesteld zijn omdat ze frequent contact hebben met kinderen, in te enten. Niet-immune 
vrouwen op vruchtbare leeftijd kunnen ingeënt worden mits contraceptie gedurende een 
maand. Niet-immune vrouwen, ongeacht of zij borstvoeding geven, kunnen na de bevalling 
ingeënt worden, met inachtname van een termijn van 3 maanden in geval zij 
immunoglobulinen, b.v. tegen de Rhesus-factor, ontvangen hebben. 
 
De vaccinatie van immuungedeprimeerde  patiënten is niet aangewezen, in het bijzonder 
wanneer het een deficiëntie van de cellulaire immuniteit betreft (T-lymfocyten). Kleine 
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groepen vatbare kinderen, met risico op ernstige varicella (met name kinderen met nefrotisch 
syndroom, acute lymfatische leukemie in een remissiefase, vaste kwaadaardige tumor, in 
afwachting van een transplantatie), werden in studieverband met één of twee dosissen 
vaccin ingeënt; het succes was wisselend. Asymptomatische door HIV-besmette kinderen 
kunnen worden ingeënt als de concentratie T-lymfocyten CD4+  gelijk aan of hoger is dan 
25%. 
 
 
Beschikbare vaccins in België : 
 
Provarivax®  Sanofi Pasteur MSD 
Varilrix®  GlaxoSmithKline   
 
 
Bibliografie : 
 
Li S, Chan ISF, Matthews H. et al. Inverse relationship between six week postvaccination 
varicella antibody response to vaccine and likehood of long term breakthrough infection. 
Pediatr Infect Dis J 2002;21:337-42 

Galil K, Lee B, Strine S, et al. Outbreak of varicella at a day-care center despite vaccination. 
N Engl J Med 2002, 347: 1909-15 

CDC. Decline in annual incidence of varicella- Selected States, 1990-2001. MMWR 
2003;52:884-5 

Thiry N, Beutels P, Van Damme P, Van Doorselaer. Economic evaluations of varicella 
vaccination programmes: a Review of the literature. Pharmacoeconomics 2003;7:13-38 

Vazquez M. Varicella zoster virus infections in children after the introduction of life attenuated 
varicella vaccine. Curr Opin Pediatr 2004; 16: 80-4 

Kuter B, Matthews H, Shinefield H, et al. Ten year follow-up of healthy children who received 
one or two injections of varicella vaccine. Pediatr Infect Dis J 2004;23:132-7 

Lee BR, Feaver SL, Miller CA et al. An elementary school outbreak of varicella attributed to 
vaccine failure: policy implications. J Infect Dis 2004;190:477-83  

Vazquez M, La Russa PS, Gershon AA, et al. Effectiveness over time of varicella vaccine. 
JAMA 2004;291:851-5  

Rentier B, Gershon AA : Consensus: Varicella vaccination of healthy children.  A challenge 
for Europe. Pediatr Infect Dis J 2004;23:379-89 

Nguyen HQ, Jumaan AO, Seward JF. Decline in mortality due to varicella after 
implementation of varicella vaccination in the United States. N Eng J Med 2005;352:450-8 

Miron D, Lavi I, Kitov R, Hendler A. Vaccine effectiveness and severity of varicella among 
previously vaccinated children during outbreaks in day-care centers with low vaccination 
coverage. Pediatr Infect Dis J 2005;24:233-6 

Shinefield H, Black S, Digilio M, et al.  Evaluation of a quadrivalent measles, mumps, rubella 
and varicella vaccine in healthy children. Pediatr Infect Dis J 2005;24:665-9 

 

 4


	 
	FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
	Hoge Gezondheidsraad 
	  B-1070 BRUSSEL 

