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SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 
 
 

 
1.  NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 
 
Geïnactiveerd Rabiësvaccin Mérieux HDCV, poeder voor injectievloeistof > 2,5 I.E 
 
 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 
 
Het vaccin is een gestabiliseerd en gelyofiliseerde suspensie van rabiësvirus, geïnactiveerd door bèta-
propiolacton. 
Het wordt verkregen door cultuur op humane diploïde cellen en wordt vervolgens geconcentreerd.  
De activiteit wordt bepaald op laboratoriumdieren door vergelijking met de internationale standaard 
vóór en na één maand verwarmen bij 37°C. 
Het minimumgehalte werd vastgesteld op 2,5 I.E. 
 
Formule: per dosis: geïnactiveerd rabiësvirus, stam PM/WI 38-1503-3M:  2,5 I.E. 
 
Voor een volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1 
 
3. FARMACEUTISCHE VORM 
 
Poeder voor suspensie voor injectie. 
 
 
4. KLINISCHE GEGEVENS 
 
4.1. Therapeutische indicaties 
 
Pre-expositie- en post-expositievaccinatie tegen rabiës voor alle leeftijdsgroepen (zie rubrieken 4.2 en 
5.1). 
Geïnactiveerd Rabiësvaccin Mérieux HDCV dient te worden gebruikt in overeenstemming met de 
lokale officiële aanbevelingen. 
 
Pre-expositie profylaxe 
 
A. Deze wordt op de eerste plaats aanbevolen voor dierenartsen, dierenverzorgers, biologen of 

andere onderzoekers die in contact komen met materiaal of dieren die met het rabiësvirus 
besmet kunnen zijn. Komen ook in aanmerking al de personen die uit hoofde van hun beroep 
in contact komen met potentieel besmette dieren: jagers, boswachters, slachthuispersoneel, 
veefokkers, veehandelaars, vilders en taxidermisten. 

 
B. Een vaccinatie kan aanbevolen worden voor mensen die wonen of hun vakantie doorbrengen 

in een gebied waar er een constant gevaar is voor contact met besmette dieren. 
 



   

  Rabies SPC 072022 
 

Tabel 1 
 
Omstandigheden Te volgen werkwijze Opmerkingen 
 Tegenover het dier Tegenover de 

gewonde 
 

Dier niet 
beschikbaar 
Al dan niet 
verdachte 
omstandigheden 

  
Overbrengen naar een 
ziekenhuis voor 
behandeling. 

 
De behandeling** zal 
volledig worden 
uitgevoerd. 

Dood dier 
Al dan niet 
verdachte 
omstandigheden 

 
Bezorg de hersenen 
aan een erkend 
laboratorium voor 
analyse. 

 
Overbrengen naar een 
ziekenhuis voor 
behandeling. 

 
De behandeling** zal 
worden onderbroken indien 
de analyses negatief zijn, 
of worden voortgezet 
wanneer blijkt dat het dier 
besmet was. 

Levend dier 
Niet verdachte 
omstandigheden 
 
 
Verdachte 
omstandigheden 

 
Onder veterinair 
toezicht stellen* 
 
 
Onder veterinair 
toezicht stellen* 

 
Beslissing tot 
antirabiësbehandeling 
uitstellen. 
 
 
Overbrengen naar een 
ziekenhuis voor 
behandeling. 

 
De behandeling** is 
afhankelijk van de 
uitkomst van het onderzoek 
aan het dier. 
De behandeling** wordt 
onderbroken wanneer het 
dier niet geïnfecteerd blijkt 
te zijn, en voortgezet 
wanneer rabiësinfectie bij 
het dier is vastgesteld. 

*Volgens de aanbevelingen van het WHO, bedraagt de minimum observatieperiode onder veterinair 
toezicht voor honden en katten 10 dagen. 
** De aanbevolen behandeling is afhankelijk van de ernst van de wonden: zie tabel 2. 
 
4.2. Dosering en wijze van toediening 
 
 
Dosering 
 
De aanbevolen dosering is 1 ml gereconstitueerd vaccin. 
 
1. Pre-expositie profylaxe 
 
 Primovaccinatie: drie doses van 1 ml: één op Dag 0 - D7 - D28 (of D21). 
 
Als alternatief kan bij immuno-competente personen het schema van één week met twee doses worden 
gebruikt: op D0 en op D7.  

Personen moeten worden gevaccineerd volgens de lokale officiële aanbevelingen indien beschikbaar. 

 
 Herinentingen: 
  1ste herinenting: na één jaar 
  verdere herinentingen: alle 5 jaar 
 
 Personen die voortdurend blootgesteld staan aan besmetting, en personen die met het levend virus 

werken in laboratoria of productie-eenheden dienen om de 6 maanden antistoftiter te laten bepalen. 
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Er zal een herinenting gegeven worden indien de titer kleiner is dan de drempelwaarde die 
bescherming biedt: 0,5 IE/ml. 

 
 Personen die niet voortdurend worden blootgesteld aan besmetting, kunnen om de 2 - 3 jaar hun 

antistoftiter laten bepalen. 
 
 Het gebruik van herinentingen op basis van risicofactoren en serologische resultaten moet 

geschieden overeenkomstig de lokale officiële aanbevelingen. 
 

2. Post-expositie prophylaxe 
 
Post-expositie profylaxe (PEP) moet zo snel mogelijk na een vermoedelijke blootstelling aan 
hondsdolheid worden gestart en moet de juiste wondverzorging, vaccinatie en zo nodig RIG (anti-
rabiës immunoglobuline)-behandeling omvatten.   
 
In geval van mogelijke besmetting, volgt men de volgende richtlijnen: 
Eerste zorgen: onmiddellijk de wond reinigen met zeep of een ander reinigingsmiddel en overvloedig 
spoelen met water. 
 
Ontsmetten met een 40 tot 70% alcoholische oplossing, een jodiumoplossing of een 0,1% oplossing 
van quaternaire ammoniumzouten. 
 
Post-expositie profylaxe moet onder medisch toezicht worden uitgevoerd. 
Plaatselijke officiële aanbevelingen inzake de post-expositie profylaxe die in een gespecialiseerd 
rabiëscentrum moet worden uitgevoerd moeten in acht worden genomen. 
 
Verdere medische behandeling:  
1) instillatie van antirabiës-immunoglobuline diep in en rond de wond. 
2) de wond niet onmiddellijk hechten. Indien dit toch noodzakelijk is, zeker lokaal specifieke 
immunoglobuline toedienen. 
3) systematisch een profylactische antitetanusbehandeling instellen. 
 
 
Tabel 2: Categorisering door de WHO van profylaxe na blootstelling in functie van de ernst van 
de blootstelling (bron: WHO Technical Report Series No 1012) 
Blootstellings- 
categorie 

Type blootstelling aan een 
huisdier of wild dier, met 
vermoeden of bevestiging 
van hondsdolheid of niet 
beschikbaar voor de test 

Type 
blootstelling 

Aanbevolen profylaxe  na 
blootstelling  

I Contact of voederen van het 
dier 
Likken op intacte huid 

Geen Geen indien een anamnese kan 
worden afgenomena 

II Beknabbelde blote huid 
Krabben of schrammen 
zonder bloeding 

Gering Onmiddellijk het vaccin toedienen 
De behandeling stopzetten als het 
dier tijdens een observatieperiode 
van 10 dagenb in goede gezondheid 
verkeertb of als de test naar 
hondsdolheid in gepaste 
laboratoriumanalyses negatief is. 
Behandelen als categorie III in 
geval van blootstelling aan de 
vleermuizen. 

III Beten of krabben doorheen 
de huidc. Likken op 

Ernstig Onmiddellijk het vaccin toedienen 
en ook immunoglobulinen tegen 
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beschadigde huid.  
Besmetting van slijmvliezen 
door speeksel (likken). 
Blootstelling aan 
vleermuizen. 

rabiës, bij voorkeur zo snel 
mogelijk na de start van de 
profylaxe na blootstelling. 
De immunoglobulinen tegen rabiës 
kunnen tot 7 dagen na toediening 
van de eerste dosis van het vaccin 
worden ingespoten. Zet de 
behandeling stop als het dier tijdens 
een observatieperiode van 10 dagen 
in goede gezondheid verkeert of als 
de test naar hondsdolheid in 
gepaste laboratoriumanalyses 
negatief is. 

a Als een schijnbaar gezonde hond of kat in of vanuit een laagrisicogebied onder observatie wordt geplaatst, kan de    
   behandeling worden uitgesteld. 
b. Deze observatieperiode is alleen van toepassing op honden en katten. Met uitzondering van bedreigde of bijna bedreigde 

diersoorten, moeten andere huisdieren en wilde dieren waarvan wordt vermoed dat ze hondsdol zijn, worden 
geëuthanaseerd en moeten hun weefsels worden getest op de aanwezigheid van rabiësantigeen door middel van geschikte 
laboratoriumtechnieken. 

c Vooral beten op het hoofd, de nek, het gezicht, de handen en de geslachtsdelen zijn blootstellingen in categorie III vanwege 
de rijke innervatie van deze zones. 

 
 
Vaccinatieschema: 
 
a) Bij de niet-gevaccineerde personen: men kan kiezen uit twee toedieningsschema's wanneer 

iemand aan het virus blootgesteld is geweest: 
 hetzij een intramusculaire injectie van 1 ml entstof op Dag 0 - D3 - D7 - D14 - D28 (5 injecties van 

1 ml) (Essen-schema). 
 hetzij 2 intramusculaire injecties van 1 ml in twee verschillende lichaamsdelen op D0, gevolgd 

door één injectie van 1 ml op D7 en D21 (Zagreb-schema) (2-1-1-schema). 
 

Dit korte vaccinatieschema heeft het voordeel een vroegtijdige immunologische respons op te wekken 
(zie ook laatste paragraaf van deze rubriek). 
 
In het geval van verhoogd risico op rabiës (zie Tabel 2): 
- een bijkomende passieve immunisatie is nodig op dag 0, met menselijk antirabiës-immunoglobuline 
(MARIG): 20 I.E./kg lichaamsgewicht 
 
- De antirabiës-immunoglobulinen dienen gelijktijdig te worden toegediend met het vaccin bij elke 
blootstelling van categorie III. Een zo groot mogelijke hoeveelheid zal worden toegediend via 
infiltratie rond de wonden. Wat overblijft zal via een intramusculaire injectie in de bil worden 
toegediend. Indien mogelijk zal het vaccin geïnjecteerd worden contra-lateraal aan de 
toedieningsplaatsen van de immunoglobulinen volgens de voorschriften weergegeven in het begin van 
rubriek 4.2. 
 
- Het doseringsadvies dient te worden aangepast aan de antirabiës-immuunstatus. 
 
- In endemische gebieden kan bij ernstige verwondingen (in de buurt van het centraal zenuwstelsel), 
een late consultatie, of immunodeficiëntie van  de patiënt, worden overwogen om 2 injecties toe te 
dienen op dag 0. 
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b) Bij de gevaccineerde personen:  
 
Voorafgaandelijke vaccinale status Te volgen werkwijze 
Vaccinatie minder dan 5 jaar geleden 2 injecties van 1 mL : dag 0 en dag 3 
Vaccinatie meer dan 5 jaar geleden of 
onvolledige vaccinatie 

5 injecties van 1 mL: D0, D3, D7, D14 en D28 
met toediening van 20 IE/kg menselijk antirabiës-
immunoglobuline indien nodig 

 
   
Iemand die langer dan 5 jaar geleden is gevaccineerd of iemand die onvolledig is gevaccineerd wordt 
als niet beschermd beschouwd. 
 
In beide gevallen zal tevens antitetanusprofylaxe (indien nodig) worden gegeven en zal antibiotische 
therapie worden ingesteld ter voorkoming van secundaire infecties. 
 
Speciale populaties 
 
Immunodeficiënte personen  
 

 Pre-expositie profylaxe 
 
Bij immunogecompromitteerde personen moet het conventionele 3-doseringsschema worden gevolgd 
(zie subsectie "Pre-expositie profylaxe") en een serologische controle van neutraliserende 
antilichamen worden uitgevoerd 2 tot 4 weken na de laatste dosis om vast te stellen of een extra dosis 
van het vaccin nodig is. 
 

 Post-expositie profylaxe 
 
Bij immunogecompromitteerde personen moet alleen een volledig vaccinatieprogramma worden 
toegediend. In combinatie met het vaccin voor de blootstellingscategorieën II en III (zie tabel 2) 
moeten immunoglobulines tegen rabiës worden toegediend. 
 
 
Pediatrische patiënten 
Pediatrische patiënten krijgen dezelfde dosis als volwassenen (1 ml). 
 
Wijze van toediening 
Rabipur is alleen bedoeld voor intramusculaire toediening. 
De injectie wordt, na de gebruikelijke voorzorgen, intramusculair toegediend in de deltoideus bij 
volwassenen en kinderen of, bij kleine kinderen en zuigelingen, in het anterolaterale gebied van de 
spieren van de dij. Nooit het vaccin toedienen in de bilregio. 
 
Intradermale vaccinatie met 0,1 ml vaccin wordt niet aangeraden, omdat antistofniveaus lager zijn dan 
na intramusculaire vaccinatie. 
 
 
4.3. Contra-indicaties 
 
Pre-expositie 
Gebruikelijke contra-indicaties voor elke immunisatie: de vaccinatie dient te worden uitgesteld bij 
koorts of een acute aandoening. 
Overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van het vaccin. 
Bekende ernstige intolerantie voor het product. 
In elk geval dienen de voordelen tegenover de risico's te worden afgewogen. 
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Post-expositiebehandeling. Vanwege het fatale verloop van een klinische rabiësinfectie bestaan er 
geen contra-indicaties voor post-expositieprofylaxe. 
 
4.4. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
 
Traceerbaarheid 
Om de traceerbaarheid van biologicals te verbeteren moeten de naam en het batchnummer van het 
toegediende product goed geregistreerd worden. 
 
Net zoals elk vaccin, beschermt vaccinatie met het Geïnactiveerd Vaccin tegen Rabiës Mérieux 
HDCV mogelijk niet 100% van de gevaccineerden.  
 
 Corticosteroïden of een immunosuppressieve behandeling zouden het aanslaan van de vaccinatie 

kunnen verhinderen. 
Daarom dienen bij immunosuppressie door ziekten of geneesmiddelen de rabiësantistoffen 
gecontroleerd te worden. 

 Angstgerelateerde reacties, waaronder vasovagale reacties (syncope), hyperventilatie of 
stressgerelateerde reacties, kunnen optreden na, of zelfs voor, een vaccinatie als psychogene 
reactie op de injectie via een naald. Dit kan gepaard gaan met verschillende neurologische 
tekenen zoals tijdelijke verstoring van het gezichtsvermogen en paresthesie.  
Het is belangrijk dat er procedures bestaan om letsels door flauwvallen te voorkomen. 

 Het Geïnactiveerd Rabiësvaccin Mérieux HDCV moet voorzichtig toegediend worden bij 
personen allergisch voor neomycine (sporen in het vaccin). 
Zoals met iedere vaccinatie, zal de geneesheer over een 1/1000 epinefrineoplossing en 
corticosteroïden dienen te beschikken. 
De gevaccineerde persoon moet gedurende een half uur na de inenting onder medisch toezicht 
blijven. 

 Niet toedienen via intravasculaire injectie: zorg dat de naald niet in een bloedvat dringt. 
 Immunoglobulinen en het rabiësvaccin mogen niet in één spuit gemengd worden of op dezelfde 

plaats geïnjecteerd worden. 
 Tip-caps (beschermdopjes) van de voorgevulde spuiten zonder bevestigde naald bevatten een 

derivaat van natuurlijke rubberlatex dat ernstige allergische reacties kan veroorzaken bij personen 
die gevoelig zijn voor latex. 

 
Personen die continu worden blootgesteld aan het rabiësvirus dienen elke 6 maanden te worden 
gecontroleerd op antilichaamtiters. Bij personen die niet continu aan het rabiësvirus worden 
blootgesteld is een controle om de 2-3 jaar voldoende, wanneer zij een volledige basisimmunisatie 
hebben gehad (3 primovaccinaties en 1 revaccinatie na 1 jaar). Personen waarbij de kans op 
besmetting verwaarloosbaar wordt geacht, is het voldoende de antilichaamtiters te controleren na 5 
jaar, wanneer zij een volledige basisimmunisatie hebben gehad (3 primovaccinaties en 1 revaccinatie 
na 1 jaar). 
  
Bij immunodeficiënte personen kan deze controle 2 à 4 weken na de injectie gebeuren. 
Indien het resultaat van de controle een titer aan antilichamen < 0,5 I.E./ml toont, is een revaccinatie 
of een volgende injectie voor immunodeficiënte personen nodig. 
 
Pediatrische populatie 
Wanneer de primaire vaccinatie serie van dit vaccin aan zeer premature baby’s (geboren na 28 weken 
zwangerschap of vroeger) wordt toegediend, moet rekening worden gehouden met een potentieel 
risico op apneu en de noodzaak van het monitoren van de luchtwegen gedurende 48-72 uur, vooral bij 
kinderen met een voorgeschiedenis van respiratoire immaturiteit.  
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4.5. Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 
 
Het vaccin mag niet in dezelfde spuit gemengd worden met andere geneesmiddelen. Bij noodzaak is 
het toegestaan het Geïnactiveerd Rabiësvaccin Mérieux HDCV gelijktijdig te injecteren met één of 
meerdere andere vaccins in duidelijk verschillende delen van het lichaam en met verschillende spuiten. 
Deze simultaan toegediende entstoffen mogen niet meer dan één levend verzwakt vaccin bevatten. 
 
Gezien het feit dat immunoglobulinen tegen rabiës interfereren met de ontwikkeling van de 
immuunrespons tegen het rabiësvaccin, moet de aanbeveling van toediening van de immunoglobulinen 
tegen rabiës strikt gevolgd worden. 
Immunosuppressiva , inclusief lange termijn behandeling met systemische corticosteroïden, kunnen de 
ontwikkeling van een adequate respons op het rabiësvaccin nadelig beïnvloeden.. Daarom wordt 
aanbevolen een serologische controle uit te voeren 2-4 weken na de laatste injectie (zie rubriek 4.2). 
 
4.6. Vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding 
 
Pre-expositie: 
Over het gebruik van dit vaccin in de zwangerschap bij de mens en in dierproeven bestaan 
onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Ook over het gebruik tijdens de 
lactatie zijn onvoldoende gegevens bekend. Dit vaccin dient tijdens de zwangerschap alleen te worden 
toegepast als het mogelijke voordeel voor de moeder het eventuele risico voor de foetus rechtvaardigt. 
 
Post-expositie: 
Gezien de ernst van de ziekte vormt zwangerschap geen contra-indicatie post-expositie. 
 
Vruchtbaarheid 
Er werd geen enkele studie uitgevoerd naar de invloed van  het Geïnactiveerd Vaccin tegen Rabiës 
Mérieux HDCV op de vruchtbaarheid. 
 
4.7. Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen 
 
Er zijn geen gegevens hierover bekend. 
Bij het besturen van voertuigen en het bedienen van machines dient men rekening te houden met de 
mogelijkheid van het optreden van duizeligheid. 
 
 
4.8. Bijwerkingen 
 

a) Samenvatting van het veiligheidsprofiel 
 
In  klinische studies hebben meer dan 1900 personen, waarvan ongeveer 800 kinderen en 
adolescenten, ten minste één dosis van het Geïnactiveerd Vaccin tegen Rabiës Mérieux HDCV 
ontvangen. De bijwerkingen waren over het algemeen van een matige intensiteit en traden op binnen 3 
dagen na de vaccinatie. De meeste bijwerkingen gingen spontaan weg binnen 1 tot 3 dagen na het 
ontstaan ervan. 
De meest voorkomende bijwerkingen in alle leeftijdscategorieën waren: pijn op de injectieplaats, 
hoofdpijn, malaise en myalgie. 
 

b) Getabelleerde lijst van bijwerkingen 
 
Informatie over de bijwerkingen werden verkregen uit klinische studies en uit gegevens nadat het 
product wereldwijd in de handel was gebracht. Voor elk type orgaan zijn de bijwerkingen geklasseerd 
in functie van hun frequentie en volgens de volgende conventie: 
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Zeer vaak (≥ 1/10); 
Vaak  (≥ 1/100, < 1/10); 
Soms  (≥ 1/1000, < 1/100); 
Zelden  (≥ 1/10.000, < 1/1000); 
Zeer zelden (< 1/10.000), inclusief geïsoleerde gevallen 
niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald). 
 

Bijwerkingen 
Volwassenen 
≥ 18 jaar  

Kinderen en adolescenten 
Tot/met 17 jaar 

Frequentie Frequentie 
KLINISCHE STUDIES  
Bloed- en lymfestelselaandoeningen 
Lymfadenopathie Soms - 
Maagdarmstelselaandoeningen 
Misselijkheid Vaak - 
Abdominale pijn Soms - 
Diarree Soms - 
Braken Soms - 
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen 
Pijn op de injectieplaats Zeer vaak Zeer vaak 
Malaise Zeer vaak Zeer vaak  
Erytheem op de injectieplaats Vaak Vaak 
Zwelling/oedeem/induratie op de 
injectieplaats  

Vaak Vaak 

Koorts Vaak Vaak 
Pruritus op de injectieplaats Vaak Soms 
Hematoom op de 
injectieplaats/ecchymose 

Vaak Soms 

Vermoeidheid/asthenie Vaak - 
Koude rillingen Soms - 
Zenuwstelselaandoeningen 
Hoofdpijn Zeer vaak Zeer vaak 
Duizeligheid Soms Soms 
Paresthesie Soms - 
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen 
Myalgie Zeer vaak Zeer vaak 
Artralgie Soms Soms 
Immuunsysteemaandoeningen 
Allergische reactie met 
huidaandoening of 
ademhalingsreactie 

Soms 
 

- 
 

Angio-oedeem Zelden - 
ERVARING NA HET IN DE HANDEL BRENGEN 
Zenuwstelselaandoeningen 
Encefalitis Niet bekend Niet bekend 
Convulsies Niet bekend Niet bekend 
Neuropathie  Niet bekend Niet bekend 
Immuunsysteemaandoeningen 
Anafylactische reacties Niet bekend Niet bekend 
Reacties van het type serumziekte Niet bekend Niet bekend 

 
Melding van vermoedelijke bijwerkingen 
Het is belangrijk om na toelating van het geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op 
deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden 
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gevolgd. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen 
te melden via Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb - Website: www.lareb.nl 
 
4.9. Overdosering 
 
Bij toediening volgens de aanwijzingen in de rubriek Dosering en wijze van toediening kan het risico 
op overdosering als niet relevant beschouwd worden. 
 
 
5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN 
 
5.1. Farmacodynamische eigenschappen 
 
ATC-code: J07B G01 
Farmacotherapeutische groep: rabiësvaccins 
 
Werkingsmechanisme 
De bescherming na vaccinatie wordt verzekerd door de inductie van antilichamen tegen rabiës.  
Er zijn klinische studies uitgevoerd om de immunogeniciteit van het vaccin bij profylaxe vóór en na 
blootstelling te beoordelen. Een rabiësvirus-neutraliserende antilichamen ≥ titer van 0,5 IE/ml wordt 
als beschermend beschouwd. 
 
Pre-expositie profylaxe  

In klinische studies met een schema van 3 doses (D0, D7, D28 (of D21)) bij volwassenen en kinderen 
hadden vrijwel alle personen een adequate immuunrespons van rabiësvirus-neutraliserende 
antilichamen van ≥ 0,5 IE/ml twee weken na het einde van de eerste reeks. 

Een follow-up van tien jaar bij 17 personen die het vaccin hebben ontvangen volgens een schema van 
3 doses (D0, D7, D28) gevolgd door een herhalingsinenting een jaar later, heeft het aanhouden van de 
immuunrespons aangetoond met neutraliserende antilichamen titers van ≥ 0,5 IE/ml tot na 10 jaar bij 
96,2% van de personen (BI 95%: 88,8; 100). 

Het schema van één week voorafgaand aan blootstelling (2 intramusculaire doses: op D0 en D7) werd 
beoordeeld in één onderzoek (VAJ00001) bij 228 proefpersonen (waaronder 101 kinderen van 2 tot 17 
jaar).  
Op D21 had 96,7 % van de proefpersonen een titer van neutraliserende antistoffen tegen hondsdolheid 
≥ 0,5 IE/ml. 
Een jaar later, na een gesimuleerde PEP met twee intramusculaire doses die 3 dagen na elkaar werden 
geïnjecteerd (op D0 en D3), werd een hoge en snelle anamnestische respons aangetoond bij alle 
proefpersonen vanaf D7. 

In 2 andere ondersteunende onderzoeken uitgevoerd bij in totaal 87 proefpersonen in de context van 
een conventionele beoordeling met 3 intramusculaire doses (op D0, D7, D21 of D28), bereikten alle 
proefpersonen een rabiës-neutraliserende antistoffentiter ≥ 0,5 IE/ml na de eerste 2 doses, vlak voor 
injectie van de derde dosis op D21 of D28. 
 

Post-expositie profylaxe: 

In klinische studies die het Essen-schema van 5 doses (D0, D3, D7, D14, D28) bij volwassenen en 
kinderen evalueren, met of zonder immunoglobulinen, heeft het Geïnactiveerd Vaccin tegen Rabiës 
Mérieux HDCV voldoende rabiësvirus-neutraliserende antilichamen titers (≥ 0,5 IE/ml) geïnduceerd 
bij bijna alle personen op D14 en bij alle personen op D42. 

In een fase 2-studie hebben 124 volwassen, seronegatieve volwassenen het vaccin IM ontvangen 
volgens het Essen-schema van 5 doses (D0, D3, D7, D14, D28) en de humane immunoglobulinen 
tegen rabiës op D0. Alle gevaccineerden bereikten een rabiësvirus-neutraliserende antilichamen titer 
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van ≥ 0,5 IE/ml op D14 met een maximaal niveau op D42. Een jaar later was het beschermingsniveau 
van neutraliserende antilichamen gehandhaafd bij 98,3% van de personen (BI 95%: 93,9; 99,8). 

In een klinische studie waarin een post=expositie profylaxe werd gesimuleerd, ontvingen 47 
volwassenen die eerder geïmmuniseerd waren, 2 doses van het Geïnactiveerd Vaccin tegen Rabiës 
Mérieux met een interval van 3 dagen (D0 en D3), 1 jaar na de primaire vaccinatie. Op D7 bereikten 
alle volwassenen een beschermend niveau rabiësvirus-neutraliserende antilichamen (≥ 0,5 IE/ml). 
 
Pediatrische populatie  
 
De immunogeniciteit van het schema vóór blootstelling (3 intramusculaire doses op D0, D7 en D28) 
werd beoordeeld op D42 bij 112 personen van 2 tot 17 jaar in de VRV06-studie, bij 190 personen van 
5 tot 13 jaar in de RAC03396-studie en bij 46 proefpersonen van 2 tot 17 jaar oud in het VAJ0001-
onderzoek. Alle gevaccineerden bereikten een rabiësvirus neutraliserende antilichamen titer van  ≥ 
0,5 IE/ml op D35 bij VAJ0001 en op D42 bij de 2 andere onderzoeken. 
 
Het schema van één week voorafgaand aan blootstelling (2 intramusculaire doses: op D0 en D7) is 
beoordeeld bij 101 proefpersonen van 2 tot 17 jaar die zijn opgenomen in het VAJ0001-onderzoek. 
Alle gevaccineerden bereikten een rabiësneutraliserende antilichaamtiter ≥ 0,5 IE/ml op D21. 
Een jaar later, na een gesimuleerde PEP met twee intramusculaire doses die 3 dagen na elkaar werden 
geïnjecteerd (op D0 en D3), werd een hoge en snelle anamnestische respons aangetoond bij alle 
proefpersonen vanaf D7. 
 

In één ander ondersteunend onderzoek dat werd uitgevoerd bij 190 kinderen in het kader van een 
conventionele beoordeling met 3 intramusculaire doseringen (op D0, D7, D28), bereikten alle 
gevaccineerden een rabiësneutraliserende antilstoffentiter ≥ 0,5 IE/ml, op D28, na de eerste 2 doses, 
net vóór injectie van de derde dosis. 
 
5.2. Farmacokinetische eigenschappen 
 
Niet van toepassing. 
 
5.3. Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek 
 
Geen bijzonderheden. 
 
 
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
 
6.1. Lijst van hulpstoffen 
 
Neomycinesulfaat <200 µg   
Humaan serum albumine  
Oplosmiddel: water voor injectie 1 ml. 
 
6.2. Gevallen van onverenigbaarheid 
 
Het Geïnactiveerd Rabiësvaccin Mérieux HDCV kan niet gemengd worden met in Nederland 
verkrijgbare vaccins en mag vooralsnog niet gecombineerd worden toegediend. 
 
6.3. Houdbaarheid 
 
36 maanden. 
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6.4. Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren 
 
Bewaring in koelkast tussen (2°C en 8°C). 
 
6.5. Aard en inhoud van de verpakking 
 
Gelyofiliseerd vaccin: 
injectieflacon (type-I-glas) met stopper (chlorobutylrubber) 
 
Oplosmiddel: 
(Luer-lok™) voorgevulde spuit (type-1-glas) met rigide adapter (polycarbonaat) en Plastic Rigid Tip 
Cap (PRTC; stijve plastic beschermdop) (polypropyleen en isopropeen-bromobutyl) met zuigerstopper 
(bromobutylrubber) en afneembare dop (rubber), met of zonder injectienaald 
Of 
(Luer-lok™) voorgevulde spuit (type-1-glas) met rigide adapter (polycarbonaat) en Plastic Rigid Tip 
Cap (PRTC; stijve plastic beschermdop) (polypropyleen en isopropeen-bromobutyl) met zuigerstopper 
(chlorobromobutylrubber) en afneembare dop (rubber), met 2 afzonderlijke injectienaalden. 
 
Verpakking van 1. 
 
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht. 
 
6.6. Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen en andere instructies 
 
Instructies voor de Luer-lok™ spuit (zie afbeelding A):  
1. Houd de beschermdop van de spuit in een hand (vermijd het vasthouden van de zuiger of 

cilinder), open de beschermdop door tegen de klok in te draaien (zie afbeelding B, stap 1).  
2. Om de naald te bevestigen aan de spuit, draai rustig de naald met de klok mee op de spuit totdat 

u een lichte weerstand voelt (zie afbeelding C, stap 2).  
 
Voor presentaties met afzonderlijke injectienaalden moet de injectienaald in het uiterste van de spuit 
worden geduwd door het uitvoeren van een omwenteling van 90°. 
 
Reconstitutie van het vaccin:  
Breng het oplosmiddel in de flacon met lyofilisaat en zwenk het voorzichtig tot het lyofilisaat volledig 
in suspensie is gebracht. De suspensie moet helder tot licht opalescent, rood tot rozerood gekleurd zijn 
en vrij van deeltjes. Schroef, zonder de naald uit de injectieflacon te verwijderen, de injectiespuit los 
van de naald om de onderdruk te verwijderen (de injectieflacon is vacuüm afgesloten). Bevestig de 
naald in de flacon opnieuw aan de injectiespuit (zie afbeelding B). Trek de hele inhoud vanuit de 
flacon op in de injectiespuit. Schroef de voor reconstitutie gebruikte naald los en vervang deze door 
een steriele naald (zie afbeelding B) met juiste lengte voor een intramusculaire injectie. Het vaccin 
moet onmiddellijk na reconstitutie geïnjecteerd worden. Het vaccin moet voor elke toediening visueel 
worden geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat er geen vreemde deeltjes in het vaccin zitten. 
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Afbeelding A 
 

 
 
 
 
 
Afbeelding B: stap 1 
  

 

 
 
Afbeelding C: stap 2  
 

 

 
 
7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
Sanofi Pasteur Europe 
14 Espace Henry Vallée 
69007 Lyon 
Frankrijk 
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8. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN 
 
RVG 18718 
 
 
9. DATUM VAN EERSTE VERLENING VAN DE VERGUNNING/VERLENGING VAN DE 

VERGUNNING  
 
Datum van eerste verlening van de vergunning: 25 september 1995 
Datum van laatste verlenging: 25 september 2015 
 
 
10. DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST 
 
Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubrieken 4.1, 4.2, 4.4, 4.8  en 5.1: 5 juli 2022 


