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Wat is een specifiek aspect van de huidige uitbraak van 
monkeypox? 
Voorheen was er sprake van incidentele uitbraken in Afrika en een 
incidentele importinfectie in o.a. Europa. Nu is er sprake van een grotere 
uitbraak met transmissie in meerdere landen met name onder mannen die 
seks hebben met mannen (MSM) (https://monkeypox.healthmap.org/). In 
hoeverre de huidige ziektepresentatie overeenkomt met de bekende 
klinische presentatie van monkeypox is nog onbekend. Er lijkt nu vaak 
sprake van lokale laesies in het anogenitale gebied of rond de mond met 
lokale lymfadenopathie, waarbij patiënten niet zo ziek zijn, dat 
ziekenhuisopname nodig is. Maar ook komt het klassieke beeld van 
algemene klachten voor, zoals koorts, hoofdpijn en algehele malaise, 
gevolgd door zich uitbreidende huidlaesies. Veel informatie ontbreekt 
echter nog. Voor informatie over het ziektebeeld, zie CDC en ECDC. 
 
 

   
 
Foto’s van een Nederlandse patiënt op dag 4 na ontstaan van malaise en koorts en 
3 dagen na het ontstaan van huidlaesies, tongulcera en pijnlijke lymfadenopathie 
in de hals. Op moment van presentatie waren er geen huidlaesies op andere delen 
van het lichaam (later wel). 9 dagen voor presentatie heeft patiënt orale seks 
gehad met een onbekende man  (foto met toestemming van de patiënt). 
 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/pokken
https://lci.rivm.nl/
https://monkeypox.healthmap.org/
https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/index.html
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Monkeypox-multi-country-outbreak.pdf
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Welke casusdefinitie wordt gehanteerd? 
Omdat veel nog onbekend is over het ziektebeeld en de transmissierisico’s 
in de huidige uitbraak, wordt nu nog een brede casusdefinitie gehanteerd 
om zoveel mogelijk zicht te krijgen over verscheidenheid in 
ziektepresentaties en de verspreiding onder de bevolking. De gebruikte 
casusdefinitie (bevestigd, waarschijnlijk, mogelijk, zie LCI-richtlijn 
Pokken) is aan verandering onderhevig. Er wordt in deze beginfase 
gevraagd breed diagnostiek in te zetten, zodat ook helderheid komt of 
verspreiding via de luchtwegen of grote/kleine druppels ook een rol speelt 
in deze uitbraak (via keelsamples en monitoring van contacten). Zolang 
daar nog geen duidelijkheid over is, is nu gekozen voor een meldingsplicht 
(A-ziekte) en ook voor 21 dagen quarantaine van hoogrisicocontacten 
(gedurende de volledige incubatieperiode). 
 
Hoe moet diagnostiek worden ingezet? 
Daarover adviseert de GGD. Er wordt geadviseerd een swab van een 
blaasje, huid- of mucosale laesie, keel en anus te verkrijgen plus een 
serum- en EDTA-plasmasample (voor serologie en bepaling viremie). De 
methode van afname, beschermingsmaatregelen door het personeel en 
het transport naar het analyserend laboratorium is bekend bij de GGD en 
is afgestemd met infectiepreventie deskundigen. 
 
Wat doe ik bij vragen over een patiënt met (mogelijk) monkeypox 
met een opname-indicatie? 
U kunt overleggen met een internist-infectioloog of arts-microbioloog. Er 
is nu afgesproken dat alleen ernstig zieke personen met (verdenking op) 
monkeypox opgenomen moeten worden. Bij ernstig 
immuungecompromitteerde patienten is er mogelijk risico op een 
ernstiger beloop, zodat vooral bij hen bij (verdenking op) monkeypox 
overleg nodig is. Voor een overzicht van aandoeningen waarbij in elk 
geval sprake is van ernstige immuunsuppressie, zie de lijst van 
aandoeningen die gebruikt is voor de selectie voor een 3e COVID-vaccin. 
Indien het aantal opnames beperkt blijft, is afgesproken deze zorg 
voorlopig te centreren in de academische centra. 
 
Zijn er behandelopties? 
Bij opgenomen patiënten met een ernstig ziektebeloop of bij ernstig 
immuungecompromitteerde patiënten waarbij een ernstig klinisch beloop 
wordt verwacht, kan behandeling worden overwogen. Het antivirale 
middel tecovirimat is geregistreerd voor de behandeling van humane 
pokken, monkeypox en cowpox, maar is niet beschikbaar in Europa. Bij 
toegang tot de beperkte mondiale voorraad en beschikbaarheid via het 
RIVM zal dat worden gecommuniceerd aan internisten-infectioloog en 
artsen-microbioloog. Voor andere behandelopties (vaccinia 
immuunglobulines, (brin)cidofovir) lijkt nu nog geen plaats in een 
eventueel behandeladvies, vanwege het ontbreken van effectiviteitsdata 
of registratie in Europa, van goede doseringsadviezen, vanwege het 
optreden van ernstige bijwerkingen of onbeschikbaarheid. 
 
Zijn er opties voor post-expositie profylaxe (PEP)? 
Er is onvoldoende zicht op het transmissierisico, maar uit voorzorg wordt 
bij hoogrisicocontacten PEP aangeboden in de vorm van vaccinatie. 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/pokken
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/pokken
https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/afweerstoornis
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Daarbij wordt de risicostratificatie gehanteerd: PEP kan worden 
aangeboden aan sekscontacten, huishoudcontacten, huid-huidcontacten 
en zorgverleners met een face-to-face-contact zonder beschermende 
maatregelen (zie bijlage Monkeypox – risico-inschatting contacten en 
maatregelen). Een patiënt is besmettelijk vanaf het begin van de 
systemische klachten zoals koorts (>38,5° C) of vanaf 2 dagen voor het 
ontstaan van huidlaesies tot de huidlaesies ge-epithelialiseerd (droog) 
zijn. PEP bestaat uit een eenmalige subcutane dosis Imvanex, een 
geregistreerd replicatie-incompetent vaccinia virusvaccin (zie Q&A 
vaccinatie). Toediening kan tot maximaal 14 dagen na expositie, voorkeur 
heeft om zo snel mogelijk – bij voorkeur – binnen 4 dagen te vaccineren. 
De GGD verricht contactonderzoek en adviseert over de benodigde 
maatregelen. 
 
Moeten zorgmedewerkers gevaccineerd worden? 
Alleen laboratoriummedewerkers die met levend monkeypox-
virusmateriaal werken in BSL-3 referentielaboratoria, kunnen preventief 
gevaccineerd worden met 2 doses Imvanex. Bij toename van aantallen 
patiënten en frequente opname-indicaties zal moeten worden beoordeeld 
of ziekenhuispersoneel actief betrokken bij de zorg voor deze patiënten 
ook gevaccineerd moet worden. 

https://lci.rivm.nl/monkeypox-risicoinschatting_contacten_en_maatregelen
https://lci.rivm.nl/monkeypox-risicoinschatting_contacten_en_maatregelen
https://lci.rivm.nl/monkeypox-vaccinatie
https://lci.rivm.nl/monkeypox-vaccinatie

