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Samenvatting
Regelmatig worden huisartsen, alarmcentrales en GGD-instellingen telefonisch benaderd door reizigers met vragen over een

mogelijke besmetting met het rabiësvirus in het buitenland. Welke vragen moeten worden gesteld om een goede risico-inschatting

te maken? Welke behandeladviezen kunnen gegeven worden? En kan er desgewenst met een deskundige overlegd worden? In dit

artikel geven wij aan de hand van een casus antwoord op deze vragen.

De WHO heeft als doel gesteld dat in 2030 niemand meer overlijdt ten gevolge van door honden overgedragen rabiës

(hondsdolheid). Recentelijk heeft de WHO een aantal aanbevelingen gedaan om dit doel te bereiken. Kort hierna is ook het

Nederlandse beleid ten aanzien van rabiës aangepast.1 Een samenvatting van de belangrijkste richtlijnwijzigingen is online op

de NTvG-website te raadplegen.2

Jaarlijks overlijden wereldwijd meer dan 59.000 mensen aan rabiës, waarbij het virus voornamelijk (in 99% van de rabiësgevallen)

door honden wordt overgedragen.3 Rabiës komt in Nederland niet bij honden voor. Nederlanders zullen daarom vooral hulp zoeken

vanwege een risico-incident in het buitenland. Hoewel het risico op rabiës na een bijtverwonding laag is, kan zo’n situatie tot grote

paniek leiden bij het slachtoffer en diens omgeving. Rabiës is immers een ziekte die bij 100% van de patiënten fataal afloopt.

Wanneer iemand geïnfecteerd raakt met het rabiësvirus, treden de eerste symptomen van rabiës op na een incubatietijd van

meestal 20-90 dagen.1 Tot op heden er is geen behandeling voorrabiës beschikbaar. Om besmetting met het rabiësvirus te

voorkomen moet direct na een risico-incident met post-expositieprofylaxe (PEP) gestart worden. Afhankelijk van de

vaccinatiestatus van de betrokkene en het type verwonding, bestaat PEP uit 3 onderdelen: (a) wondverzorging; (b) actieve

immunisatie; en (c) passieve immunisatie.

Regelmatig worden huisartsen, alarmcentrales en GGD-instellingen telefonisch benaderd door reizigers met vragen over een

mogelijke besmetting met het rabiësvirus in het buitenland. Maar hoe moeten artsen omgaan met zulke vragen? In dit artikel

bieden wij aan de hand van een casus een praktische leidraad ter voorkoming van rabiës na een krab- of bijtverwonding, conform de

herziene LCI-richtlijn ‘Rabies’.1

Casus: deel 1

Een man uit uw huisartsenpraktijk is zojuist door een straathond op Bali in zijn hand gebeten en belt u in paniek op. Wat nu? In tabel

1 geven wij een overzicht van belangrijke vragen die gesteld moeten worden na een risico-incident.
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Wondverzorging

Alvorens u verder gaat met het inwinnen van additionele informatie, is het van belang om na te vragen of de wond direct na de

verwonding adequaat is verzorgd. Als dit niet het geval is, dan moet dat alsnog gebeuren. De wond moet zorgvuldig en rijkelijk

gespoeld worden met lauwwarm water en zeep gedurende 15 min en, indien mogelijk, gedesinfecteerd worden met alcohol 70% of

jodium.1

Risico-inschatting

Aanvullende informatie is essentieel om een goede risico-inschatting van het incident te maken. Komt rabiës (endemisch) voor in

het desbetreffende land?4,5 Kan het dier mogelijk het rabiësvirus hebben overgedragen? Dit laatste wordt bepaald door factoren als:

de diersoort (het rabiësvirus wordt overgedragen door zoogdieren, inclusief vleermuizen), de vaccinatiestatus van het dier en de

traceerbaarheid van het dier voor follow-up (wanneer het dier 14 dagen na het incident nog in leven is, kan er geen sprake zijn van

rabiës). Verder is de aanleiding van het incident van belang (‘heeft het dier zich afwijkend gedragen?’). Ten slotte moet gevraagd

worden naar de anatomische locatie, de grootte en de diepte van de wond (‘heeft de wond gebloed?’). Er worden 3 typen

verwondingen onderscheiden: (a) type I (geen zichtbare wond); (b) type II (kleine krassen of ontvellingen zonder bloed); en (c) type

III (transdermale verwonding, verontreiniging van slijmvliezen of dierenspeeksel in reeds beschadigde huid).

Vaccinatie- en immuunstatus

Tabel 1
Checklist met belangrijke onderwerpen van vragen bij risico op
rabiës na verwonding
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Het te volgen beleid wordt bepaald door de vaccinatiestatus van de betrokkene. Daarnaast is het van belang of de betrokkene

immuungecompromitteerd is, bijvoorbeeld door gebruik van immuunsuppressieve medicatie of door een onderliggende

aandoening.6,7

Casus: deel 2

Op Bali komt rabiës endemisch voor onder honden. De betreffende hond vertoonde zonder aanleiding agressief gedrag, maar is na

het incident weggerend en kan niet meer getraceerd worden. De wond heeft gebloed (type III-verwonding) en is direct na de

verwonding adequaat verzorgd. De betrokkene is immuuncompetent, maar is nooit gevaccineerd tegen rabiës. Welke vorm van PEP

adviseert u: actieve immunisatie, passieve immunisatie of een combinatie van beiden (tabel 2)?

Actieve immunisatie

Actieve immunisatie bestaat uit het intramusculair toedienen van een serie rabiësvaccins op vastgestelde dagen.1 Rabiësvaccins

zijn in de meeste landen makkelijk te verkrijgen. Een immuuncompetent persoon die volledig is gevaccineerd tegen rabiës behoeft

slechts 2 vaccinaties (op dag 0 en dag 3). Een persoon die ongevaccineerd of onvolledig gevaccineerd is behoeft 4 vaccinaties, een

immuungecompromitteerd persoon 5. Het is belangrijk dat u navraagt of de betrokkene in het buitenland al vaccinaties tegen

rabiës heeft gekregen en dat u aangeeft dat de betrokkene de toegediende vaccins bij voorkeur moet documenteren (bijvoorbeeld

met de verpakking of een foto hiervan).

Passieve immunisatie

Passieve immunisatie bestaat uit het zo snel mogelijk toedienen van rabiës-immunoglobuline (RIG) in en rondom de wond, met het

doel om het rabiësvirus te neutraliseren. In het buitenland kan het verkrijgen van RIG een grote uitdaging zijn. RIG is schaars, duur

en zeker niet overal ter wereld verkrijgbaar. Er bestaat geen betrouwbaar overzicht van klinieken of landen waar RIG aanwezig is.

Daarom moeten reizigers vaak zelf, of via een alarmcentrale, ziekenhuizen en privéklinieken in de omgeving benaderen. Wanneer

RIG beschikbaar is, moeten reizigers ter plaatse vaak een aanzienlijk geldbedrag betalen. Wanneer RIG niet beschikbaar is, moeten

zij uitwijken naar buurlanden of gerepatrieerd worden. De behandelend arts wordt geadviseerd om over de indicatiestelling voor

RIG te overleggen met een arts infectieziektebestrijding van de GGD in zijn of haar regio. Deze kan 24/7 overleggen met de

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM (telefoonnummer: 030-2747000). Indien er een indicatie voor

RIG is, moet deze voorafgaand aan de bestelling door de LCI geverifieerd en geaccordeerd zijn.

Casus: deel 3

Volgens het schema in tabel 2 is bij deze man zowel actieve als passieve immunisatie geïndiceerd. De rabiësvaccins en RIG moeten

zo snel mogelijk ter plaatse toegediend worden. Wanneer RIG niet beschikbaar is, moet de betrokkene al dan niet met tussenkomst

van een alarmcentrale spoedig gerepatrieerd worden. Wanneer sprake zou zijn geweest van een bijtverwonding door een aap, wat

op Bali ook regelmatig voorkomt, dan kan meestal worden volstaan met alleen actieve immunisatie, conform bijlage 5 van de LCI-

richtlijn ‘Rabiës’.1

Tabel 2
Actieve en passieve immunisatie bij risico op rabiës na verwonding
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Conclusie

Er is geen eenduidig advies voor reizigers die door een krab- of bijtverwonding risico lopen op een besmetting met het rabiësvirus,

omdat elk incident anders is. Adequate wondverzorging direct na de verwonding is essentieel. Afhankelijk van de situatie moet

actieve immunisatie (vaccins), al dan niet in combinatie met passieve immunisatie (rabiës-immunoglobuline, RIG), bewerkstelligd

worden. Rabiësvaccins kunnen meestal ter plaatste toegediend worden, maar niet overal ter wereld is RIG beschikbaar. De

alarmcentrale kan een belangrijke rol spelen bij advisering en, indien noodzakelijk, repatriëring. Ook is de Landelijke Coördinatie

Infectieziektebestijding van het RIVM 24/7 beschikbaar voor intercollegiaal overleg.
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