Rotavirusvaccinatie Richtlijn
Samenvatting
Rotavirusinfectie kan gastro-enteritis veroorzaken die vooral bij jonge zuigelingen tot ernstige
dehydratie kan leiden. Sinds 2006 is er een effectief oraal vaccin beschikbaar voor jonge
zuigelingen. Dit vaccin is in Nederland geregistreerd, maar niet opgenomen in het
Rijksvaccinatieprogramma.
In mei 2016 is een studie gestart (de RIVAR-studie) waarbij zuigelingen met verhoogd risico op
een ernstig verloop van een rotavirusinfectie via het ziekenhuis rotavirusvaccinatie aangeboden
krijgen. Deze studie wordt de komende jaren gefaseerd uitgevoerd in dertien ziekenhuizen
verspreid door Nederland.
De Gezondheidsraad heeft op 27 september 2017 het advies uitgebracht om in ieder geval
kinderen met een risicofactor (prematuriteit, een laag geboortegewicht of een aangeboren
afwijking) te vaccineren. De Gezondheidsraad staat ook positief tegenover het opnemen van
vaccinatie tegen rotavirus in het Rijksvaccinatieprogramma, met de kanttekening dat de
kosteneffectiviteit van vaccinatie bij de huidige kosten van de vaccins ongunstig is. De minister
van VWS zal beslissen of zij dit advies overneemt en hoe dit uitgevoerd zal gaan worden.
Update (situatie per 17 juli 2018):
Binnenkort zal een vaccinatie tegen het rotavirusworden toegevoegd aan het
Rijksvaccinatieprogramma, alleen bij jonge kinderen die lichamelijk extra kwetsbaar zijn. Het
gaat dan bijvoorbeeld om kinderen die te vroeg zijn geboren, een laag gewicht hebben bij
geboorte of een aangeboren afwijking hebben. Zij krijgen deze vaccinatie via druppels in de
mond aangeboden zodra ze zes weken oud zijn. Hiervoor is een nauwe samenwerking tussen
JGZ en kinderartsen noodzakelijk. Het is de bedoeling dat de eerste kinderen komend jaar
worden ingeënt. Staatssecretaris Blokhuis zal na twee jaar kijken of het zinvol is om de
vaccinatie aan alle kinderen aan te bieden.
Let op: de geldigheidstermijn van deze richtlijn is verlopen. De informatie is mogelijk
verouderd. De richtlijn zal worden herzien.

1. Achtergrond
Rotavirus
Rotavirus is een virus dat een infectie van het maag-darm stelsel veroorzaakt met klachten van
braken, diarree en koorts. De infectie kan op alle leeftijden optreden, maar verloopt over het
algemeen ernstiger bij zeer jonge kinderen (onder de 2 jaar) en ouderen.
Het rotavirus is zeer besmettelijk en wordt voornamelijk in de wintermaanden en het vroege
voorjaar gezien. In Nederland worden er elk jaar naar schatting 2.589 - 4.707 kinderen tot 5 jaar
kort opgenomen in het ziekenhuis vanwege een rotavirusinfectie met een piek in de
leeftijdscategorie tussen de 6 maanden en 2 jaar (1, 2). Onderzoek laat zien dat zuigelingen die
te vroeg en/of te klein geboren zijn en/of een onderliggende aandoening hebben een verhoogd
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risico hebben op een gecompliceerd beloop van een rotavirusinfectie. Gemiddeld overlijden
jaarlijks 6-7 kinderen door een rotavirusinfectie (3).
De behandeling van een rotavirusgastro-enteritis is symptomatisch en bestaat uit rehydratie. Er
is geen effectief medicijn tegen het rotavirus.

Vaccins
Er zijn twee vaccins beschikbaar die beschermen tegen ernstige symptomen van gastro-enteritis
als gevolg van rotavirusinfectie.
Rotarix® is geregistreerd voor toediening aan zuigelingen tussen de 6 en 24 weken
kalenderleeftijd, waarbij de volledige vaccinatieserie (twee doses) bij voorkeur voor de leeftijd
van 16 weken wordt gegeven.
RotaTeq® is geregistreerd voor toediening aan zuigelingen tussen de 6 en 32 weken
kalenderleeftijd, waarbij de volledige vaccinatieserie (drie doses) bij voorkeur voor de leeftijd van
20-22 weken wordt gegeven . De reden voor deze strikte leeftijdsindicatie is dat er bij een eerder
rotavirusvaccin (Rotashield®) bij toediening van de eerste dosis aan zuigelingen ouder dan 3
maanden een verhoogd risico op invaginatie werd gezien (4, 5).
Bij de huidige vaccins (Rotarix® en RotaTeq®) wordt mogelijk ook een licht verhoogd risico op
invaginatie gezien in de eerste week na de eerste vaccinatie (absoluut risico 1-6 per 100.000
gevaccineerde zuigelingen (6-11), zie ook veiligheid). Alhoewel invaginatie een relatief zeldzame
aandoening is (incidentie in het eerste levensjaar wereldwijd gemiddeld 74 per 100.000
zuigelingen), is het wel een ernstige aandoening die acute behandeling vereist om verdere
complicaties zoals darmnecrose te voorkomen.

2. Geregistreerde vaccins
Merknaam

Samenstelling

Overige
informatie*

Rotarix®

G1P[8]

Bijsluiter en
SmPC-tekst

RotaTeq®

G1, G2, G3, G4 en
P[8]

Bijsluiter en
SmPC-tekst

Bijzonderheden
Monovalent levend verzwakt
vaccin

Pentavalent (levend) humaanboviene
rotavirusreassortant vaccin
* Link naar deGeneesmiddeleninformatiebank van het CBG naar de patiëntenbijsluiter en de
samenvatting van de productkenmerken (SmPC). De SmPC bevat medische informatie voor
zorgverleners. De patiëntenbijsluiter is gebaseerd op de SmPC.
Houd er rekening mee dat wanneer een vaccin geregistreerd is in Nederland, dit niet
automatisch betekent dat het ook verkrijgbaar is in Nederland.

3. Eigenschappen vaccin
Er zijn twee rotavirusvaccins beschikbaar, beide zijn orale, levend verzwakte vaccins.
Rotarix® bestaat uit een levend verzwakte humane rotavirusstam van het type G1P[8]. Dit
is in Europa het meest voorkomende type.
RotaTeq® bestaat uit een (levende) boviene rotavirusstam waaraan genetisch materiaal
van de vier meest voorkomende humane rotavirusstammen is toegevoegd; G1, G2, G3,
G4 en P[8]. Boviene rotavirusstammen zijn niet pathogeen voor de mens.
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Er is geen voorkeur voor vaccinatie met Rotarix® of RotaTeq®. Het wordt aanbevolen om alle
doses van hetzelfde rotavirusvaccin te geven (en niet te wisselen van rotavirusvaccin).

4. Indicaties
In het algemeen
Zuigelingen vanaf 6 weken (kalenderleeftijd) met als primaire doel het voorkomen van gastroenteritis veroorzaakt door een rotavirusinfectie. De eerste vaccinatie dient voor de leeftijd van 3
maanden toegediend te worden.

Medische risicogroepen
Prematuur geboren zuigelingen
Dysmatuur geboren zuigelingen (<2500 gram bij geboorte)
Zuigelingen met een ernstige aangeboren afwijking (cardiovasculair, gastro-intestinaal,
respiratoir en/of neurologisch) een (genetisch) syndroom of een erfelijke
stofwisselingsziekte

5. Contra-indicaties
Kalenderleeftijd > 3 maanden bij de eerste vaccinatie, wegens verhoogd risico op
invaginatie.
Overgevoeligheid voor de werkzame stof(fen) of hulpstoffen.
Bekende anafylaxie na voorgaande toediening van rotavirusvaccin.
Voorgeschiedenis van darminvaginatie.
Zuigelingen met een ongecorrigeerde aangeboren afwijking van het gastro-intestinale
stelsel die hierdoor een hoger risico hebben op darminvaginatie (bijv. Meckel’s divertikel).
Bij een (vermoeden op een) afweerstoornis (zoals hivinfectie) is het advies om te
overleggen met de behandelend kinderarts. Er moet dan een zorgvuldige afweging
worden gemaakt tussen het risico van vaccinatie en het risico van een natuurlijke
rotavirusinfectie. Bij kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap infliximab hebben
gebruikt, wordt rotavirusvaccinatie afgeraden wegens gebrek aan gegevens hierover.
De toediening uitstellen bij hoge koorts. De aanwezigheid van een lichte infectie is geen
contra-indicatie voor vaccinatie.
De toediening uitstellen bij diarree of braken.

6. Effectiviteit
De effectiviteit van vaccinaties wordt bepaald op populatieniveau waarbij gekeken wordt naar
het vóórkomen van ziekte bij een groep gevaccineerde personen versus een groep
ongevaccineerde personen. De effectiviteit is nooit 100%; in individuele gevallen kan het zijn dat
er geen beschermende immuunrespons optreedt.
Verschillende systematische reviews naar de effectiviteit van rotavirusvaccins laten een
vaccineffectiviteit van 80 tot 98% zien op het voorkomen van ziekenhuisopnames bij volledig
gevaccineerde zuigelingen (12, 24, 25). Dit wil zeggen dat er in een groep volledig
gevaccineerde zuigelingen 80-98% minder ziekenhuisopnames zijn vanwege rotavirusgastroenteritis dan in een groep niet-gevaccineerde zuigelingen
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Als gekeken wordt naar number needed to vaccinate (NNV) voor highriskkinderen moeten 27
kinderen gevaccineerd worden om 1 ziekenhuisopname of nosocomiale infectie met rotavirus te
voorkomen. Hierbij is uitgegaan van een vaccineffectiviteit van 80%. Voor non- highriskkinderen
is de NNV 46 kinderen om 1 ziekenhuisopname of nosocomiale infectie met rotavirus te
voorkomen, waarbij is uitgegaan van een vaccineffectiviteit van 95% (berekend op basis van
gegevens uit Bruijning-Verhagen et al. (3)).
Voor meer informatie over effectiviteit zie 12 Overig.

7. Veiligheid en bijwerkingen van het rotavirusvaccin
Veiligheid
Vaccinatie tegen rotavirus is veilig bevonden. Bij de huidige vaccins Rotarix® en RotaTeq® werd
in enkele postimplementatiestudies (studies die zijn verricht na de introductie van Rotarix® en
RotaTeq® in nationale immunisatieprogramma’s), mogelijk een licht verhoogd risico gezien op
invaginatie. Voor een gevaccineerd kind zou dat betekenen dat de kans op een invaginatie
mogelijk toeneemt van 1 op 2.857 naar 1 op 2.703. Hierbij wordt voornamelijk een hoger risico
gezien in de eerste week na de eerste dosis van het vaccin (26).
Er zijn geen aanwijzingen dat het vaccin een verhoogd risico geeft op andere (ernstige)
bijwerkingen (15). Ook bij premature zuigelingen werd geen verhoogd risico op andere
vaccinspecifieke (ernstige) bijwerkingen gezien (16-18).
Het rotavirusvaccin is een levend verzwakt vaccin en wordt uitgescheiden in de ontlasting van
gevaccineerde zuigelingen. De hoeveelheid uitgescheiden virus is het hoogst 3-7 dagen na
vaccinatie. Hierdoor is er een risico op verspreiding van het vaccinvirus naar ongevaccineerde
personen in de omgeving en dus ook naar mensen met een (ernstige) afweerstoornis. Het risico
op ziekte door het vaccin is zeer gering, ook bij mensen met een ernstige afweerstoornis. Hierbij
is goede handhygiëne van belang in het voorkomen van transmissie naar
immuungecompromitteerde huisgenoten.

Bijwerkingen
Zoals bij alle vaccinaties kunnen milde bijwerkingen worden verwacht. Zeer zeldzame reacties,
zoals een ernstige allergische reactie, zijn niet uit te sluiten. Voor meer informatie en een
overzicht van de meldingen van vermoede bijwerkingen na een vaccinatie kunt u terecht op de
website van het Bijwerkingencentrum Lareb (http://www.lareb.nl/Vaccins). Het gaat bij deze
meldingen dus om het vermoeden bij de melder dat het een bijwerking betreft. De relatie met het
vaccin staat niet vast, het kan ook gaan om een gebeurtenis die toevallig in de tijd samen valt
met vaccinatie. Een uitgebreide beschrijving van mogelijke bijwerkingen is te vinden in de
bijsluiter van het vaccin.

8. Interacties
Rotarix® of RotaTeq® kunnen gelijktijdig worden toegediend met geïnactiveerde vaccins
(dus ook de vaccins die voor deze leeftijdsgroep in het Rijksvaccinatieprogramma zijn
opgenomen (hexavalente vaccins (DTPa-HBV-IPV/Hib) en pneumokokken
conjugaatvaccin).
Rotarix® of RotaTeq® kunnen gelijktijdig worden toegediend met andere levend
verzwakte vaccins (bv. BCG-vaccin).
Rotarix® of RotaTeq® kunnen ook gelijktijdig worden toegediend met het oraal
poliovaccin (OPV). Hoewel de gelijktijdige toediening van OPV mogelijk de
immuunrespons op het rotavirusvaccin licht kan verlagen, is uit onderzoek gebleken dat
de klinische bescherming tegen ernstige vormen van rotavirusgastro-enteritis behouden
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blijft.
Bij niet gelijktijdige toediening van Rotarix® of RotaTeq® en een ander geïnactiveerd of
levend verzwakt vaccin is het niet nodig om een interval tussen de toediening van de
verschillende vaccins aan te houden omdat rotavirus een oraal vaccin is en er geen
interactie optreedt met intramusculaire en subcutaan toegediende vaccins.
Er zijn geen beperkingen in consumptie van voedsel of drank door het kind, voor of na de
vaccinatie.

9. Doseringsschema
Er zijn momenteel twee verschillende rotavirusvaccins beschikbaar. Het wordt aanbevolen om
alle doses van hetzelfde rotavirusvaccin te geven (en niet te wisselen van rotavirusvaccin).
Wanneer een zuigeling het grootste deel van het vaccin uitspuugt of uitbraakt, kan meteen een
nieuwe dosis gegeven worden.

Vaccin

Leeftijdsgroep

Rotarix®:
samenvatting
van de
dosering

6 tot 24 weken
kalenderleeftijd

RotaTeq®
:
samenvatting
van de
dosering

6 tot 32 weken
kalenderleeftijd
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Primaire
immunisatie
Twee orale doses.
Eerste dosis vanaf
6 weken
kalenderleeftijd tot
12 weken, maar
uiterlijk tot 20
weken.
Tweede dosis
toegediend uiterlijk
op leeftijd van 24
weken, maar bij
voorkeur voor 16
weken.
Drie doses.
Eerste dosis
toegediend vanaf 6
weken
kalenderleeftijd tot
uiterlijk leeftijd van
12 weken.
Derde dosis bij
voorkeur voor de
leeftijd van 20-22
weken. Indien
nodig kan derde
dosis tot en met
leeftijd van 32
weken gegeven
worden.

Intervallen
tussen
primaire
doses
Ten minste
4 weken

Ten minste
4 weken

Booster
Nee

Nee
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Rotarix® kan aan zeer vroeg geboren zuigelingen worden gegeven volgens hetzelfde
vaccinatieschema vanaf de kalenderleeftijd van 6 weken. Er zijn geen gegevens over vaccin
veiligheid bekend voor zuigelingen geboren vóór een zwangerschapsduur van 27 weken.
RotaTeq® mag gegeven worden aan te vroeg geboren zuigelingen vanaf de kalenderleeftijd van
6 weken. Er zijn geen gegevens over vaccin veiligheid bekend voor zuigelingen geboren vóór
een zwangerschapsduur van 25 weken.

10. Beschermingsduur en revaccinatie
Uit onderzoek blijkt dat beide rotavirusvaccins na toediening van een volledige serie minstens 2
jaar na vaccinatie bescherming bieden tegen matige tot ernstige rotavirusinfecties (12, 15, 24,
25). Het vaccin is momenteel alleen geschikt voor zuigelingen. Revaccinatie na toediening van
de volledige serie is daarom niet geïndiceerd.

11. Vaccinatieprogramma’s
In verschillende landen, waaronder Oostenrijk, België, Luxemburg, Finland, Duitsland,
Noorwegen en Verenigd Koninkrijk, is rotavirusvaccinatie geïmplementeerd in de nationale
vaccinatieprogramma’s https://www.defeatdd.org/article/rotavirus-vaccine-advocacy-resources?.
In Nederland zit het rotavirusvaccin niet in het Rijksvaccinatieprogramma. De Gezondheidsraad
heeft op 27 september 2017 het advies uitgebracht om in ieder geval kinderen met een
risicofactor (prematuriteit, een laag geboortegewicht of een aangeboren afwijking) te vaccineren.
De Gezondheidsraad staat ook positief tegenover het opnemen van vaccinatie tegen rotavirus in
het Rijksvaccinatieprogramma, met de kanttekening dat de kosteneffectiviteit van vaccinatie bij
de huidige kosten van de vaccins ongunstig is. De staatssecretaris van VWS zal beslissen of hij
dit advies overneemt en hoe dit uitgevoerd zal gaan worden.
In het kader van de RIVAR-studie (Risk-group Infant Vaccination Against Rotavirus) krijgen
zuigelingen met een verhoogd risico het vaccin (Rotarix®) via het ziekenhuis aangeboden. De
verschillende ziekenhuizen zullen stapsgewijs in de loop van 1-2 jaar de vaccinatie gaan
aanbieden.
Voor alle overige zuigelingen is het vaccineren tegen rotavirus op eigen initiatief en zijn de
kosten voor eigen rekening.

12. Overig
Aanvulling op effectiviteit
In België werd het rotavirusvaccin in 2006 geïntroduceerd, waarbij in de periode tussen 2006 en
2008 een 65-80%-reductie in rotavirus gastro-enteritisgerelateerde ziekenhuisopnames werd
gezien bij kinderen van 2 maanden tot 24 maanden (van 716 opnames per jaar naar 244
opnames per jaar in het eerste jaar na introductie vaccinatie en 140 opnames per jaar in het 2e
jaar na introductie) (22). Andere landen laten een vergelijkbare afname van ziekenhuisopnames
zien (12).
Onderzoek naar rotavirusvaccinatie bij prematuur geboren zuigelingen laat ook bij hen een
adequate immuunrespons en bescherming tegen rotavirusgerelateerde ziekenhuisopnames zien
(16-18).
Het aantal ziekenhuisopnames in verband met rotavirusinfectie bij oudere kinderen en
volwassenen lijkt af te nemen na vaccinatie van zuigelingen, meest waarschijnlijk door
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groepsimmuniteit (12).

Aanvulling op veiligheid
Een eerder rotavirusvaccin (Rotashield®) is in 1999 van de markt gehaald in verband met een
klein, maar significant verhoogd risico op invaginatie van 1: 5.000-10.000 (4, 5). Dit verhoogde
risico werd met name gezien in de 2 weken na de eerste dosis van het vaccin (5). Later
onderzoek liet zien dat voornamelijk zuigelingen die hun eerste dosis na de kalenderleeftijd van
3 maanden kregen een verhoogd risico hadden op invaginatie (23). Dit is de reden voor de
aanbeveling het vaccin op zo jong mogelijke leeftijd te geven en uiterlijk voor de leeftijd van 20
weken de eerste dosis te geven.

Publieksinformatie
Voor hulp bij het beantwoorden van publieksvragen kunt u kijken op dewebpagina met vragen
en antwoorden over rotavirusvaccinatie.
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Versiebeheer
Vastgesteld juli 2016 door de expertgroep. Aangepast september 2017, naar aanleiding van het
advies van de Gezondheidsraad.
26 oktober 2017 toegevoegd: 'Bij kinderen van moeders die tijdens de zwangerschap infliximab
hebben gebruikt, wordt rotavirusvaccinatie afgeraden wegens gebrek aan gegevens hierover.'
De informatie is opgesteld voor gebruik door alle zorgprofessionals die vragen krijgen over deze
vaccinaties en is van commentaar voorzien en geaccordeerd door vertegenwoordigers van de
betrokken beroepsverenigingen en experts:
NHG = Nederlands Huisartsen Genootschap
NVK = Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
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Verenso = Vereniging Specialisten Ouderengeneeskunde
NVKG = Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
NVAB = Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde
NVOG = Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
LCR = Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering
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