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Eravac (vaccin tegen viraal hemorragisch syndroom, 
geïnactiveerd) 
Een overzicht van Eravac en de redenen van toelating in de EU 

Wat is Eravac en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Eravac is een diergeneeskundig vaccin dat bij konijnen wordt gebruikt om sterfte te verminderen als 
gevolg van het viraal hemorragisch syndroom (rabbit haemorrhagic disease, RHD), veroorzaakt door 
een variant van het RHD-virus, RHD-virus type 2 (RHDV2). Het is doorgaans een fatale ziekte die 
leidt tot bloedstolselvorming. 

RHD-virus type 2 verschilt van de klassieke vorm van het RHD-virus omdat het ziekteverloop 
langduriger is, sterfgevallen later en gedurende een langere periode voorkomen en er meer 
sterfgevallen voorkomen bij jonge konijnen. 

Eravac bevat geïnactiveerd viraal hemorragisch syndroom van het virustype 2, stam V-1037, als 
werkzame stof. 

Hoe wordt Eravac gebruikt? 

Eravac is verkrijgbaar in de vorm van een injectie en is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar. 
Het vaccin wordt toegediend aan konijnen vanaf de leeftijd van 30 dagen als een enkelvoudige 
onderhuidse injectie aan de zijkant van de borstkas. De bescherming begint een week na vaccinatie 
en houdt twaalf maanden aan. Konijnen moeten één jaar na vaccinatie opnieuw worden 
gevaccineerd. 

Zie de bijsluiter voor meer informatie. 

Hoe werkt Eravac? 

Eravac is een vaccin. Vaccins werken doordat ze het immuunsysteem (het natuurlijke afweersysteem 
van het lichaam) erop voorbereiden zich tegen specifieke ziekten te verdedigen. Eravac bevat viraal 
hemorragisch syndroom van het virustype 2 (RHDV2), stam V-1037, dat is geïnactiveerd zodat het 
de ziekte niet kan veroorzaken. Wanneer konijnen Eravac toegediend krijgen, herkent hun 
immuunsysteem het virus in het vaccin als ‘lichaamsvreemd’ en maakt het hiertegen antilichamen 
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aan. Als konijnen dan later met viraal hemorragisch syndroom van het virustype 2 in aanraking 
komen, kunnen deze antilichamen samen met andere onderdelen van het immuunsysteem het virus 
vernietigen en helpen beschermen tegen de ziekte. 

Eravac bevat een adjuvans (minerale olie) om de immuunrespons te bevorderen. 

Welke voordelen bleek Eravac tijdens studies te hebben? 

De werkzaamheid van het vaccin werd aanvankelijk vergeleken met die van een placebo (nepvaccin) 
in drie laboratoriumstudies met 301 konijnen. Na vaccinatie werden de konijnen kunstmatig 
geïnfecteerd met RHDV2. Uit de studies bleek dat het vaccin werkzaam was bij het verminderen van 
sterfte. In één studie overleefden alle met Eravac gevaccineerde konijnen, tegenover een 
overlevingspercentage van 37% in de groep die het placebovaccin kreeg. In de tweede studie was 
het overlevingspercentage van met Eravac gevaccineerde konijnen 93%, tegenover 50% voor 
konijnen die een placebo kregen. In de derde studie overleefden alle met Eravac gevaccineerde 
konijnen, tegenover minder dan 70% van de konijnen in de controlegroep, nadat deze konijnen 
negen maanden na de vaccinatie kunstmatig waren geïnfecteerd RHDV2. 

In een later laboratoriumonderzoek met 48 konijnen overleefde 95% van de met Eravac 
gevaccineerde konijnen, tegenover 65% van de konijnen die een placebo kregen, nadat deze 
konijnen twaalf maanden na de vaccinatie kunstmatig waren geïnfecteerd met RHDV2. 

Welke risico's houdt het gebruik van Eravac in? 

De meest voorkomende bijwerkingen van Eravac (die bij meer dan 1 op de 10 konijnen kunnen 
optreden) zijn een kortdurende verhoging van de lichaamstemperatuur naar net boven 40º C, die 
zich tussen twee of drie dagen na vaccinatie kan voordoen, en knobbels of zwellingen (minder dan 2 
cm groot) op de injectieplaats. Deze lichte temperatuurverhoging verdwijnt spontaan zonder 
behandeling binnen 5 dagen en ook de lokale reacties verdwijnen spontaan binnen 24 uur. 

Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen door degene die 
het geneesmiddel toedient of met het dier in contact komt? 

Onbedoelde injectie kan ernstige pijn en zwelling tot gevolg hebben, vooral in geval van injectie in 
een gewricht of vinger. Zonder snel medisch ingrijpen, kan dit leiden tot verlies van de vinger. Als het 
product per ongeluk wordt geïnjecteerd bij een mens, moet onmiddellijk een arts worden 
geraadpleegd, zelfs wanneer de geïnjecteerde hoeveelheid zeer klein is. De bijsluiter moet aan de 
arts worden getoond. Raadpleeg opnieuw een arts als de pijn meer dan twaalf uur aanhoudt na het 
eerste medische onderzoek. 

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. 

De wachttijd voor vlees van met Eravac behandelde konijnen bedraagt 'nul' dagen, hetgeen betekent 
dat er geen verplichte wachttijd is. 
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Waarom is Eravac in de EU toegelaten? 

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft geconcludeerd dat de voordelen van Eravac groter zijn 
dan de risico's en heeft geadviseerd dit middel voor gebruik in de EU goed te keuren. 

Overige informatie over Eravac 

Op 22 september 2016 is een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor het in de handel 
brengen van Eravac verleend. 

Meer informatie over Eravac is te vinden op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/eravac. 

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in december 2019. 

 


	Wat is Eravac en wanneer wordt het voorgeschreven?
	Hoe wordt Eravac gebruikt?
	Hoe werkt Eravac?
	Welke voordelen bleek Eravac tijdens studies te hebben?
	Welke risico's houdt het gebruik van Eravac in?
	Welke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen door degene die het geneesmiddel toedient of met het dier in contact komt?
	Hoe lang is de wachttijd voor voedselproducerende dieren?
	Waarom is Eravac in de EU toegelaten?
	Overige informatie over Eravac

