
 

 

 

 

Versie: maart 2016 Status: Definitief Pagina 1 van 3 

 

 Bijlage 3. Praktische informatie 
over MARIG en rabiësvaccin 
1. Dosering van MARIG 
DVP heeft op verschillende momenten verschillende soorten ampullen 
MARIG op voorraad, waarvan de hoeveelheid MARIG IE/ml wel het zelfde 
is. Hierdoor varieert het aantal benodigde ampullen. De LCI berekent 
voor DVP alleen de benodigde hoeveelheid milliliters. DVP berekent dan 
hoeveel ampullen er nodig zijn. Er bestaan ampullen van 2 ml en van 5 
ml. 

Let op: De twee MARIG-preparaten Imogam® en Berirab® mogen niet 
gecombineerd worden gebruikt. 

Dosering MARIG: maximaal 20 IE*/kg 
Aantal ml MARIG = (Gewicht x 20) / 150 IE* 
 

Tabel 1: De meest gangbare doseringen MARIG 
Gewicht van 
persoon 
(kg) 

Aantal 
eenheden 
(IE*) 

Dosering 
MARIG in 
ml** 

10 200 1,33 
20  400 2,66 
30   600 4 
40  800 5,33 
50  1000 6,66 
60  1200  8 
70  1400 9,33 
80  1600 10,66 
90  1800  12 
100  2000 13,33 
 
* IE = Internationale Eenheden 

** Een arts krijgt meer MARIG geleverd dan hij moet toedienen, omdat DVP geen afgepaste 
ampullen MARIG levert. Bijvoorbeeld: voor een persoon van 40 kg zijn 5,33 milliliters nodig. 
Als DVP op dat moment ampullen op voorraad heeft van 5 ml, dan krijgt een arts 2 
ampullen. De arts moet dan 1 ampul volledig gebruiken en van de andere ampul slechts 
0,33 ml. 
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2. Vragen en antwoorden MARIG en vaccinlevering 
door RIVM-DVP 

 

Doel: informeren GGD en andere gebruikers over praktische 
zaken rondom MARIG - en rabiësvaccinlevering door RIVM-DVP 

Gebruik: bij bestelling van MARIG en/of rabiësvaccin door 
(huis)arts 

 

1. Waar kunt u in Nederland MARIG bestellen? 
Menselijk Anti Rabiës Immunoglobuline (MARIG) is een schaars en duur 
medicijn. Het wordt alleen geleverd op indicatie door de afdeling DVP 
(Dienst Vaccinvoorziening en Preventieprogramma’s) van het RIVM. 
Voordat RIVM-DVP MARIG mag uitleveren moet de LCI akkoord gaan met 
de indicatiestelling. 

2. Wat wil DVP van u weten bij een bestelling? 
Bij het plaatsen van de bestelling moet u de volgende informatie 
aanleveren: 
- benodigd product (generieke omschrijving of merknaam) 
- benodigde dosering (aantal doses en gewicht van de patiënt) 
- naam en geboortedatum van de patiënt 
- naam en telefoonnummer van de behandelend arts / contactpersoon 
- naam van de instelling (GGD, ziekenhuis, apotheek) die bestelt 
- adres waar het afgeleverd moet worden 
- factuuradres 

3. Levert RIVM-DVP ook rabiësvaccins? 
Bij iedere bestelling van MARIG wordt (indien gewenst) 1 dosis vaccin 
meegeleverd. Als dag 3 van de vaccinatieserie in een weekend valt, dan 
worden uit coulance 2 vaccindoses meegeleverd of kan het Zagreb 
toegediend worden in het geval er geen MARIG is geïndiceerd. 

4. Waar kun je de resterende rabiësvaccins bestellen? 
De resterende rabiësvaccins zijn te bestellen bij Europort Pharmaceuticals 
BV, Rotterdam: 010-4771728 (buiten kantoortijden de voicemail 
afluisteren voor het 06-nummer voor spoedbestellingen). Bij Europort is 
een ander rabiësvaccin voorradig dan bij RIVM-DVP (namelijk Verorab®). 
Het vaccin Verorab® is uitwisselbaar met de andere in Nederland 
beschikbare rabiësvaccins. Omdat Verorab® in Nederland niet 
geregistreerd is, dient bij het recept een artsenverklaring verstrekt te 
worden. 

5. Waar kan MARIG en rabiësvaccin worden afgeleverd? 
De betreffende producten mogen uitsluitend geleverd worden aan 
apotheken, ziekenhuizen en huisartsenposten. 
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6. Wat is het factuuradres voor MARIG en rabiësvaccin? 
De betreffende producten mogen uitsluitend besteld worden door 
apotheken, ziekenhuizen of GGD’en. Daar gaat ook de factuur naartoe. 

7. Wanneer is het product op de plaats van bestemming te 
verwachten? 
Tijdens kantooruren is het product uiterlijk binnen 2,5 uur op de plaats 
van bestemming. Buiten kantooruren duurt dit maximaal 3 uur. De 
levertijd is uiteraard afhankelijk van de locatie waar het product naar toe 
moet. Het product wordt verzonden vanuit Bilthoven. 

8. Wie betaalt het product en de verzendkosten en hoe krijgt de 
GGD of een patiënt dit vergoed?  
Kosten voor MARIG en rabiësvaccin moeten door de patiënt betaald 
worden en vallen onder de Basisverzekering (minus eigen risico). De 
verzendkosten worden niet vergoed. De apotheek maakt afspraken met 
de patiënt over de kosten van de bestelling en de betaling. Wanneer de 
zorgverzekeraar de producten niet wil vergoeden, kan de GGD een brief 
verstrekken waarin de noodzaak benoemd is (zie bijlage 4 van de VSI 
Rabiës: Brief voor zorgverzekeraar). 

9. Zijn er regelingen om dit te vereenvoudigen? 
Wanneer de GGD de vaccinaties plaatst en de producten betaalt, kan de 
GGD dit vergoed krijgen via de zorgverzekeraar van de patiënt. Deze 
zorg valt onder de Beleidsregel overige geneeskundige zorg van de NZA 
(incl. de transportkosten). Zie voor meer informatie: 
http://www.ggdghorkennisnet.nl/?file=22275&m=1427109237&action=fil
e.download  

10. Waarom kan RIVM-DVP mij geen medisch inhoudelijk advies 
geven? 
De medewerkers van de afdeling Logistiek van RIVM-DVP hebben geen 
medisch inhoudelijke achtergrond. Voor medisch inhoudelijke vragen kan 
contact worden opgenomen met de betrokken GGD of de LCI. 

11. Hoe bereik ik RIVM-DVP? 
RIVM- DVP is tijdens kantoortijden bereikbaar op telefoon 030-2748010 
en buiten kantoortijden via de achterwacht van de LCI, telefoon 030-
2747000 (vragen naar de dienstdoende arts van LCI). 
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