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Goed om te weten
INvOEr vAN ANTITETANuS-IMMuNOGLOBuLINEN uIT hET BuITENLAND

[Reeds verschenen in de rubriek “Goed om te weten” op onze website op 07/05/13]

De specialiteit Tetabuline S/D® werd in 
november 2012 van de markt gehaald om 
commerciële redenen, en er is in België 
geen specialiteit op basis van immunoglo-
bulinen tegen tetanus meer beschikbaar [zie 
Folia december 2012]. Nochtans worden 
specifieke antitetanus-immunoglobulinen 
aanbevolen in geval van een wonde met 
risico van tetanus bij patiënten die nooit 
of onvolledig werden gevaccineerd tegen 
tetanus, alsook bij patiënten met een risi-
cowonde wiens laatste vaccinatie tegen te-
tanus dateert van meer dan 10 jaar geleden; 
in deze gevallen wordt het vaccin tegen 
tetanus gelijktijdig met de immunoglobuli-
nen toegediend, maar via een verschillende 
injectieplaats [zie tabel 12b in het Gecom-
mentarieerd Geneesmiddelenrepertorium].
We meldden reeds dat deze immunoglobu-
linen kunnen ingevoerd worden vanuit het 
buitenland (bv. Tetagam® uit Duitsland) door 
een apotheker op basis van een voorschrift 
op naam van de patiënt en een artsenverkla-
ring (beschikbaar via www.fagg-afmps.be/fr/
binaries/AR-KB-2006-12-14-ANNEXE-
VI_tcm291-27195.pdf) volgens de geldende  

regelgeving (Wet van 29 maart 2012,  
artikel 44). Deze procedure kan echter meer-
dere dagen in beslag nemen, wat onaanvaard-
baar is in urgente situaties als deze.
In de ambulante zorg kan een arts bui-
tenlandse antitetanus-immunoglobulinen 
bestellen met een naamloos voorschrift en 
een verklaring dat het geneesmiddel be-
stemd is voor zijn urgentietrousse. Op die 
manier kan een officina-apotheker het ge-
neesmiddel invoeren uit het buitenland. Zo 
heeft de arts het geneesmiddel ter beschik-
king als een patiënt met een risico-wonde 
zich aanbiedt. Dit zal ongeveer 30€ kosten 
(situatie op 01/05/2013).
Op gespecialiseerde afdelingen van een 
ziekenhuis (bv. spoeddienst, intensieve zor-
gen,...) mag via de ziekenhuisapotheek een 
reserve worden aangelegd voor meerdere 
patiënten die onder directe verantwoorde-
lijkheid van de aanvragende arts vallen (Wet 
van 25 maart 1964 art. 6quater). Dit wordt 
in de ambulante sector niet toegestaan.
De antitetanus-immunoglobulinen moe-
ten in de koelkast bewaard worden en de 
houdbaarheid bedraagt 3 jaar.

natiegroep niet verminderd (hazard ratio = 
0,92; 95%-BI 0,72 tot 1,16). Het risico van 
ernstige bloeding was met de combinatie 
bijna dubbel zo hoog (hazard ratio = 1,97; 
95%-BI 1,41 tot 2,71)17. 

Aanpak van migraine, obesitas, os-
teoporose, zona: over deze onderwerpen 

verschenen in het afgelopen jaar geen ge-
gevens die een vermelding in deze update 
vereisen.

Nota
De referentielijst en een uitgebreide versie 
van deze update kunnen geraadpleegd wor-
den via www.bcfi.be


