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Achtergrond huidige dosering LCI-richtlijn 
In het verleden werd in de LCI-richtlijn de dosering 0,25 ml/kg en voor immuungecompromitteerden 
0,5 ml/kg gehanteerd. Dit was gebaseerd op de toenmalige CDC-richtlijn. 
 
De dosering werd naar aanleiding van HPA-richtlijn uit 2009 aangepast: 
(http://www.hpa.org.uk/webc/HPAwebFile/HPAweb_C/1238565307587)  
0,6 ml/kg voor onbeschermde zuigelingen en 15 ml voor zwangeren. 
NL data waren toen niet bekend, daarom ook toevoeging dat werkzaamheid niet bekend was. 
 
Inmiddels heeft CDC de dosering ook opgehoogd  (naar 0,5 ml/kg): 
http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr6204.pdf 
 
 
Tijdens de mazelenepidemie 2013 is GammaQuin, dat intramusculair wordt toegediend, getest. De 
uitkomsten werden in september 2013 bekend. 
 

GammaQuin voor mazelenprofylaxe; bepaling van de anti-mazelen 
titer 
Van GammaQuin zijn 2 recente batches door Sanquin ter beschikking gesteld aan het RIVM voor de 
bepaling van de anti-mazelenantistoftiter.  Hiervoor zijn 2 goed gestandaardiseerde immunoassays 
gebruikt bij het RIVM. De eerste immunoassay is de zogenaamde MIA (multiplex immunoassay), een 
op de Luminex gebaseerde mazelen ELISA welke is gestandaardiseerd tegen de 2nd (WHO) standaard 
voor mazelen. De tweede immunoassay is de zogenaamde PRN (plaque-reduction neutralisation) 
test, een biologische assay welke de neutraliserende activiteit meet van antistoffen tegen 
mazelenvirus. Deze PRN- test wordt internationaal gezien als de gouden standaard voor mazelen, en 
is gestandaardiseerd tegen de 3rd (WHO) standaard voor mazelen. De in het PEP-document van de 
HPA benoemde anti-mazelen concentraties (in IU/ml) hebben betrekking op deze PRN-test.  
 
Resultaten (zie tabel): wat opvalt is dat GammaQuin relatief hoge concentraties anti-
mazelenantistoffen bevat wanneer je dit vergelijkt met de concentraties van 
immunoglobulinepreparaten zoals gedocumenteerd in het PEP-document van de HPA/UK (HNIG), 
maar ook die van verschillende IVIG-preparaten van Sanquin die recent nog zijn getest bij het RIVM 
(zie tabel). Op basis van de MIA en PRN-test komen we voor GammaQuin voor wat betreft de 2 ml- 
batch uit op waardes van resp. 92 en 94 IU/ml. Voor de 1 ml-batch liggen de concentraties nog wat 
hoger. De PRN test komt uit op een gemiddelde concentratie uit van rond 149 IU/ml. Ten opzichte 
van het gemiddelde van de PEP batches van de HPA (range 23-39 IU/ml) en die van IVIG van Sanquin 
(range 22-35 IU/ml), zijn de anti-mazelen concentraties van GammaQuin ruim 3x hoger. Gezien de 

http://www.hpa.org.uk/webc/HPAwebFile/HPAweb_C/1238565307587
http://www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr6204.pdf


hoge anti-mazelen titers voldoet GammaQuin i.i.g. ruimschoots aan de voor mazelen gestelde 
doseringen. 
 
 

  test A (MIA mazelen IgG) test B (mazelen PRNT) 
produkt Produktcode/batch IU/ml (2nd WHO standard) IU/ml (3rd WHO standard) 
    
HNIG, UK/HPA   23-39 IU/ml 
    
IVIG, Sanquin 09I23Hu6OA 22 niet getest 
 10D21Hu6UA 28 niet getest 
 10G14Hu66A 22 niet getest 
 08E28Hu62A 35 niet getest 
 10E04Hu65A 26 niet getest 
    
GammaQuin lot 12G11H401A, 2ml 92 IU/ml (2 testen) 94 ±  36 IU/ml (3 onafh. testen)  

 
 
lot 12I05H400A, 1 ml 114 IU/ml (2 testen) 149 ± 38 IU/ml (3 onafh. testen) 

  
 
      

 
 
De dosering in LCI-richtlijn is gelijk gebleven (0,6 ml/kg voor onbeschermde zuigelingen en 15 ml 
voor onbeschermde zwangeren). De zinsnede over de twijfel aan werkzaamheid is verwijderd. 
 
NB in de bijsluiter van GammaQuin staat nog de oude dosering: 
  
http://www.sanquin.nl/repository/documenten/nl/product-
dienst/plasmaproducten/bijsluiters/Pati_ntenbijsluiter_GammaQuin.pdf  
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