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Nasym (bovien respiratoir-syncytieel-virusvaccin, levend) 
Een overzicht van Nasym en de reden(en) van toelating in de EU 

Wat is Nasym en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Nasym is een vaccin dat wordt gebruikt om runderen te beschermen tegen bovien respiratoir 
syncytieel virus, dat luchtweginfecties veroorzaakt. Nasym vermindert de verspreiding van het virus en 
vermindert de tekenen van luchtwegaandoeningen, zoals verhoogde ademhalingssnelheid, problemen 
bij de ademhaling, waterige ogen en een loopneus. Nasym bevat bovien respiratoir syncytieel virus, 
stam Lym-56. 

Hoe wordt Nasym gebruikt? 

Dit geneesmiddel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar en is beschikbaar als lyofilisaat (een 
gevriesdroogd poeder) plus oplosmiddel om te gebruiken als neusspray dan wel als een injecteerbare 
oplossing. 

Bij runderen vanaf negen dagen oud wordt het vaccin in elk van de neusgaten van het dier gespoten 
met behulp van een intranasale applicator. Het vaccin begint drie weken na nasale vaccinatie te 
werken en de bescherming houdt gedurende twee maanden na vaccinatie aan. Hervaccinatie vindt 
plaats door intramusculaire injectie twee maanden na de primaire vaccinatie en vervolgens om de zes 
maanden. 

Bij runderen vanaf tien weken oud wordt het vaccin toegediend als één intramusculaire injectie, 
gevolgd door een tweede intramusculaire injectie vier weken later. Het vaccin begint drie weken na 
intramusculaire vaccinatie te werken en de bescherming houdt gedurende zes maanden aan. 
Hervaccinatie vindt plaats door één intramusculaire injectie zes maanden na de primaire vaccinatie en 
vervolgens om de zes maanden. 

Hoe werkt Nasym? 

Nasym is een vaccin. Vaccins werken doordat ze het immuunsysteem (het natuurlijke afweersysteem 
van het lichaam) ‘leren’ zich tegen ziekten te verdedigen. Nasym bevat verzwakt bovien respiratoir 
syncytieel virus van een bepaalde stam en veroorzaakt de ziekte niet. Wanneer een dier het vaccin 
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krijgt toegediend, herkent zijn immuunsysteem het virus als ‘lichaamsvreemd’ en maakt het er 
antilichamen tegen aan. Als het dier dan weer aan dit of een soortgelijk virus wordt blootgesteld, 
kunnen deze antilichamen samen met andere onderdelen van het immuunsysteem de virussen doden. 
Dit helpt het dier te beschermen tegen de ziekte. 

 

Welke voordelen bleek Nasym tijdens studies te hebben? 

De werkzaamheid van Nasym is aangetoond in zeven laboratoriumstudies waarin vaccinatie van 
runderen met Nasym, hetzij met behulp van de neusspray, hetzij door injectie in de spieren, heeft 
geleid tot minder verspreiding van het virus en minder tekenen van luchtwegaandoeningen, zoals een 
hogere ademhalingssnelheid, ademhalingsmoeilijkheden en waterige of vieze ogen. Bij deze studies 
waren ongevaccineerde dieren betrokken die een nepvaccinatie kregen, en alle dieren werden op 
kunstmatige wijze blootgesteld aan het respiratoir syncytieel virus. De studies hebben bevestigd dat 
het vaccin drie weken na nasale vaccinatie of intramusculaire injectie begint te werken, waarbij de 
werkzaamheid twee maanden na nasale vaccinatie en zes maanden na intramusculaire injectie 
aanhoudt. 

Welke risico’s houdt het gebruik van Nasym in? 

De meest voorkomende bijwerking van Nasym (die bij maximaal 1 op de 10 dieren kan optreden) is 
een lichte verandering in de vastheid van de ontlasting. 

Zie de bijsluiter voor het volledige overzicht van alle bijwerkingen van en beperkende voorwaarden 
voor Nasym. 

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

In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter 
of het etiket te worden getoond. 

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 Nasym behandelde runderen bedraagt ‘nul’ dagen, hetgeen betekent 
dat er geen verplichte wachttijd is. 

Waarom is Nasym in de EU toegelaten? 

Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft geconcludeerd dat de voordelen van Nasym groter zijn dan 
de risico’s en heeft geadviseerd dit middel voor gebruik in de EU goed te keuren. 
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Overige informatie over Nasym 

Op 29/07/2019 is een in de hele Europese Unie geldige vergunning voor het in de handel brengen van 
Nasym verleend. 

Het volledige EPAR voor Nasym is te vinden op de website van het Europees Geneesmiddelenbureau: 
ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/nasym. 

Deze samenvatting is voor het laatst bijgewerkt in mei 2019. 


	Wat is Nasym en wanneer wordt het voorgeschreven?
	Hoe wordt Nasym gebruikt?
	Hoe werkt Nasym?
	Welke voordelen bleek Nasym tijdens studies te hebben?
	Welke risico’s houdt het gebruik van Nasym 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 Nasym in de EU toegelaten?
	Overige informatie over Nasym

