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BTVPUR1 (Vaccin met geïnactiveerd blauwtongvirus dat 
serotype 1, 2, 4 of 8 of een combinatie van twee daarvan 
bevat) 

Een overzicht van BTVPUR en de reden(en) van toelating in de EU 

 

Wat is BTVPUR en wanneer wordt het voorgeschreven? 

BTVPUR is een vaccin dat wordt gebruikt bij schapen en runderen om hen te beschermen tegen 
blauwtong. Blauwtong is een infectie die wordt veroorzaakt door het blauwtongvirus en die door 
knutten (een muggensoort) wordt overgedragen. Het vaccin wordt gebruikt om viremie (de 
aanwezigheid van virussen in het bloed) te voorkomen en om de verschijnselen van de ziekte te 
verminderen. 

Het vaccin bevat geïnactiveerd (gedood) blauwtongvirus. De variant (het serotype) van het virus in het 
vaccin wordt gekozen naargelang van de serotypes die circuleren en die de ziekte veroorzaken. Het 
kan het serotype 1, 2, 4 of 8, of een combinatie van twee daarvan bevatten. 

Hoe wordt BTVPUR gebruikt? 

Het vaccin is beschikbaar in de vorm van een suspensie voor injectie en is uitsluitend op 
doktersvoorschrift verkrijgbaar. 
Het wordt toegediend aan jonge dieren in de vorm van twee injecties onder de huid. De eerste injectie 
wordt toegediend vanaf de leeftijd van één maand bij dieren die nog niet aan de ziekte zijn 
blootgesteld, en vanaf tweeënhalve maand als de moeder van het dier al immuun is voor de ziekte en 
antistoffen tegen blauwtongvirus heeft. De tweede injectie wordt drie tot vier weken later toegediend. 
Voor een vaccin dat alleen blauwtongvirus serotype 2 of 4 (of beide) bevat is bij schapen één injectie 
voldoende. 

Zie de bijsluiter of neem contact op met uw arts of apotheker voor meer informatie over het gebruik 
van BTVPUR. 

1 Voorheen bekend als BTVPUR AlSap 1-8 
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Hoe werkt BTVPUR? 

BTVPUR is een vaccin. Vaccins werken doordat ze het immuunsysteem (het natuurlijke afweersysteem 
van het lichaam) 'leren' zich tegen ziekten te verdedigen. BTVPUR bevat blauwtongvirussen die zijn 
geïnactiveerd zodat zij zelf de ziekte niet kunnen veroorzaken. Wanneer het vaccin aan schapen en 
runderen wordt toegediend, herkent het immuunsysteem van de dieren het virus als ‘lichaamsvreemd’ 
en maakt het antistoffen hiertegen aan. Als de dieren later aan het blauwtongvirus worden 
blootgesteld, zal hun immuunsysteem sneller antistoffen kunnen aanmaken. Dit zal helpen hen tegen 
de ziekte te beschermen. 

BTVPUR bevat blauwtongvirus van één of twee types die zijn geselecteerd uit serotypes 1, 2, 4 en 8. 
Het vaccin bevat tevens adjuvantia (aluminiumhydroxide en saponine) om de respons van het 
immuunsysteem te bevorderen. 

Welke voordelen bleek BTVPUR tijdens de studies te hebben? 

De werkzaamheid van het vaccin werd in het laboratorium onderzocht waarbij vaccins met 
blauwtongvirus serotype 1, blauwtongvirus serotype 8 of beide werden gebruikt bij schapen en 
jongvee. Verdere laboratoriumstudies werden bij kalveren uitgevoerd met een vaccin dat blauwtong 
serotype 2 bevatte en werden bij schapen en kalveren uitgevoerd met een vaccin dat blauwtong 
serotype 4 bevatte. De firma verstrekte ook resultaten van een reeks studies die werden uitgevoerd 
met vaccins van soortgelijke samenstelling maar met andere serotypes dan het in BTVPUR gebruikte, 
teneinde ondersteunende informatie te verkrijgen voor het berekenen van de werkzaamheid van het 
vaccin. 

Uit de studies bleek dat het vaccin veilig is voor schapen en runderen, dat het de verschijnselen van de 
ziekte vermindert en viremie voorkomt bij dieren vanaf één maand oud die met blauwtongvirus 
serotypes 1, 4 en 8 zijn besmet. Uit de studies bleek ook dat het vaccin de verschijnselen van de 
ziekte vermindert bij schapen en viremie voorkomt bij schapen en runderen vanaf één maand oud die 
met blauwtongvirus serotype 2 zijn besmet. 

De studies toonden tevens aan dat het vaccin bij drachtige en zogende schapen en koeien kan worden 
gebruikt. 

Welke risico’s houdt het gebruik van BTVPUR in? 

Vaccinatie kan gevolgd worden door een kleine plaatselijke zwelling op de injectieplaats, die meestal 
binnen vijf weken verdwijnt. Er kan in de 24 uur na vaccinatie ook sprake zijn van een lichte verhoging 
van de lichaamstemperatuur, meestal niet meer dan 1 °C. 

Hoe lang is de wachttijd voor voedselproducerende dieren? 

De wachttijd is de tijd tussen de toediening van een geneesmiddel en de tijd dat een dier kan worden 
geslacht en het vlees kan worden gebruikt voor menselijke consumptie. Het is ook de tijd na de 
toediening van een geneesmiddel voordat de melk voor menselijke consumptie kan worden gebruikt. 
De wachttijd voor vlees en melk van met BTVPUR behandelde schapen en runderen bedraagt ‘nul’ 
dagen, hetgeen betekent dat er geen verplichte wachttijd is. 

Waarom is BTVPUR in de EU toegelaten? 

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft geconcludeerd dat de voordelen van BTVPUR groter zijn 
dan de risico's en heeft geadviseerd dit middel voor gebruik in de EU goed te keuren. 
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BTVPUR is ontwikkeld met behulp van gegevens over het vaccin BTVPUR AlSap 1-8, dat oorspronkelijk 
op 17 december 2010 een handelsvergunning onder ‘uitzonderlijke omstandigheden’ kreeg verleend, 
omdat er op het moment van goedkeuring slechts beperkte informatie beschikbaar was. Aangezien de 
firma de gevraagde aanvullende informatie heeft overgelegd, is de kwalificatie ‘uitzonderlijke 
omstandigheden’ per 6 mei 2013 komen te vervallen. In 2016 was het CVMP van mening dat de 
ingediende gegevens toereikend waren om toe te staan dat BTVPUR AISap 1-8 wordt omgezet in het 
vaccin BTVPUR op basis van drie mogelijke serotypes, met één of twee geselecteerde serotypes 
afhankelijk van de behoefte. In 2018 werd een vierde serotype toegevoegd, nog steeds met één of 
twee geselecteerde serotypes afhankelijk van de behoefte. 

Overige informatie over BTVPUR 

Op 12 april 2016 is een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor het in de handel brengen 
van BTVPUR verleend. 

Het volledige EPAR voor BTVPUR is te vinden op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: 
ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public assessment reports. 

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in juni 2018. 
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