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Bijlage 3 mail/fax huisarts 
Doel:   instructie huisarts  
Gebruik: bij toediening MARIG en/of vaccin door huisarts 
 
Onderwerp:   Postexpositieprofylaxe Rabiës 

Geachte collega, 

De afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD …… ontving een melding van 

mogelijke blootstelling aan rabiës bij uw patiënt < naam, geboortedatum, adres >. 

Op <datum> werd uw patiënt in <naam land> <gebeten/ gekrabd/ gelikt > door een 

<aard dier> op zijn/ haar < lichaamsdeel met verwonding>. Het contact was 

<huidpenetrerend/ op de onbeschadigde huid/ op slijmvlies. 

 

Pre-expositie vaccinatie:  

Uw patiënt is nooit/ onvolledig/ volledig gevaccineerd tegen rabiës. 

Postexpositie vaccinatie:  

Uw patiënt is in <naam land> <aantal> maal gevaccineerd op <data>/ heeft geen 

postexpositie vaccinaties ontvangen. 

 

Conclusie: 

Uw patiënt heeft een type <2 /3> verwonding. Hij/zij is niet/ wel 

immuungecompromiteerd. 

De GGD heeft overlegd met het RIVM over postexpositie behandeling. Uw patiënt 

komt in aanmerking voor toediening van MARIG (Menselijk Anti  Rabiës 

ImmunoGlobuline) en/of rabiësvaccin.  De GGD heeft voor de levering daarvan 

contact gehad met de Dienst Vaccinvoorziening (DVP van het RIVM) en de 

apotheek. 
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Ons advies: 

 MARIG toedienen zoveel mogelijk rondom de wond, in een dosering van 

20 IE/ kg op dag 0. De rest elders toedienen, bij voorkeur in dezelfde 

extremiteit als de wond, maar nooit in dezelfde extremiteit als het vaccin.  

 5 doses Rabiësvaccin toedienen op dag 0 – 3 – 7 – 14 – 28. 

 

Afspraken: 

 Het advies is besproken met u en uw patiënt. 

 MARIG en/ of rabiësvaccin wordt geleverd aan <naam en adres apotheek>. 

 U faxt het recept voor MARIG  en/ of rabiësvaccin aan de apotheek. 

Rabipur is een geregistreerd vaccin in Nederland. Verorab niet. Voor dat 

vaccin dient de apotheek een (meegestuurde) getekende artsenverklaring 

te ontvangen. 

 Uw patiënt haalt MARIG en/ of rabiësvaccin op bij de apotheek en meldt 

zich bij uw praktijk/ uw collega <naam> / de huisartsenpost voor 

toediening van de postexpositie profylaxe. 

 

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met <naam> , sociaal 

verpleegkundige, telefoon (073)64 04 074. 

 

Met vriendelijke groet, 

< naam > , sociaal verpleegkundige  en/of < naam > , arts infectieziekten 

 

Bijlagen:   

• Informatie voor de huisarts  (bijlage VII RIVM richtlijn rabiës)    


