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De nieuwe versie van de LCI-richtlijn Mazelenstaat online.
Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn:
Nieuw en anders in deze richtlijn ten opzichte van de oude richtlijn:
Meer aandacht voor beeld bij partieel immune patiënten.
Beschrijving meldingen in Europa/Nederland zoals afgelopen jaren gezien en SSPEincidentie zoals in recente uitbraken gezien over de wereld en casuïstiek in NL.
Dierlijke virussen beschreven.
Meer aandacht voor zwangerschap.
Indicaties immunoglobuline bij baby’s waren voorheen 1) kinderen onder de 6 maanden
geboren uit niet-immune moeders; 2) kinderen tussen de 4-6 maanden van
gevaccineerde moeders. In de Engelse richtlijn (public health England) staat dat je alle
kinderen onder de 6 maanden immunoglobulines moet geven omdat ook bij kinderen van
immune moeders de bescherming na een aantal maanden verdwijnt (zie ook literatuur
van Leuridan en Waaijenborg). Zij geven zelfs kinderen tot 8 mnd HNIG als binnen het
gezin mazelen voorkomt. Ook omdat je geen vaccinatie wil geven onder de 6 maanden
ivm interferentie van de eventueel nog wel aanwezige maternale antilichamen. Op grond
van bovenstaande inzichten de groepen 1 en 2 uit de vorige richtlijn samengevoegd tot
‘kinderen onder de 6 maanden’.
Toegevoegd bij behandeling: Een verbeterde uitkomst voor behandeling met
virusremmers als ribavirine wordt over het algemeen niet gezien (Barnard 2004, Hara
2003).
Recente inzichten en studies n.a.v. vervroegd vaccineren zijn toegevoegd.
Toegevoegd onder Contactonderzoek: tot 2 uur na het verlaten van een ruimte kan nog in
de lucht mogelijke besmetting plaatsvinden.
Het nieuwe meldingscriterium ‘detectie van een significante stijging van
mazelenspecifieke IgG-antistoffen of vingerprikbloed’ vervangt het oude meldingscriterium
‘detectie van een ten minste viervoudige titerstijging in mazelenspecifieke IgG-antistoffen
in serum of vingerprikbloed’. Dit sluit aan bij de huidige diagnostische praktijk.
U vindt dit overzicht ook onder het kopje 'Versiebeheer' in de LCI-richtlijn Mazelen.
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