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Het product VariQuin is gedurende langere tijd niet leverbaar vanwege productieproblemen. De Inspectie  

Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft akkoord gegeven1 voor levering van een vervangend, gelijkwaardig 

Varicella Zoster Immunoglobuline product. Dit product, VariZIG, dient intramusculair toegepast te worden.  

 

VariZIG is een humaan anti-Varicella Zoster Immunoglobuline, dat geïndiceerd is voor postexpositie 

profylaxe bij personen met een verhoogd risico op een ernstig beloop. 

 

VariZIG wordt geleverd in flacons van 125 IE van circa 1,2 mL. Om voldoende antistoffen te doseren wordt 

aanbevolen de gehele inhoud van een flacon toe te dienen.  

 

Het doseeradvies voor VariZIG is, net als voor VariQuin, gebaseerd op het lichaamsgewicht van de patiënt, 

maar wijkt wel enigszins af van dat van VariQuin. U wordt geadviseerd het doseerschema op basis van 

lichaamsgewicht zoals beschreven in onderstaande tabel te volgen. Dit aanbevolen doseerschema voor 

VariZIG is afgestemd met het RIVM/CIb-LCI en draagt goedkeuring van IGJ en College ter Beoordeling van 

Geneesmiddelen (CBG). 

 

Gewicht patiënt (kg) Adviesdosis  

VariQuin 

(Sanquin en LCI2) 

Advies VariZIG  

dosis (IE) 

Advies VariZIG 

in flacons 

≤ 2.0  100 IE 125 IE 1 flacon 

2 – 10  200 IE 250 IE 2 flacons 

10 – 30 400 IE 500 IE 4 flacons 

> 30  600 IE 625 IE 5 flacons 

 

De toegediende dosis zal bij gebruik van VariZIG iets hoger liggen dan de aanbevolen dosis op basis van 

VariQuin. Dit is niet schadelijk: er is geen risico op overdosering bij dit product.  

 

We verzoeken afnemers alleen te bestellen indien VariZIG daadwerkelijk geïndiceerd is. Bestellingen ten 

behoeve van voorraad zullen, gezien de beperkte beschikbaarheid van VariZIG, niet gehonoreerd worden. 

Sanquin is 24/7 beschikbaar voor bestellingen en draagt de kosten van het (spoed-)transport. 

 

Voor aanvullende vragen met betrekking tot de dosering van het vervangende product kunt u contact 

opnemen met de medische afdeling: 

E-mail: plasmaproductadvice@sanquin.nl 

Telefoon: 020 – 512 32 39 

 

 
Titia M.T. Mulders, PhD 

VP Medical & Regulatory Affairs 

Sanquin Plasma Products BV 

 
1 Besluit met kenmerk: 2018-2145079/IT2013828, gepubliceerd in Staatscourant dd. 18 juli 2018 
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