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Purevax Rabies (rabiës recombinant kanariepokkenvirus 
(vCP65)) 
Een overzicht van Purevax Rabies en de redenen van toelating in de EU 

Wat is Purevax Rabies en wanneer wordt het voorgeschreven? 

Purevax Rabies is een diergeneeskundig vaccin dat wordt gebruikt om katten van 12 weken en ouder 
te beschermen tegen een rabiësinfectie. Purevax Rabies bevat rabiës recombinant kanariepokkenvirus 
(vCP65).  

Hoe wordt Purevax Rabies gebruikt? 

Dit geneesmiddel is uitsluitend op doktersvoorschrift verkrijgbaar. 

Purevax Rabies is een vloeibare suspensie voor injectie onder de huid. De eerste injectie kan worden 
toegediend wanneer de kat minimaal 12 weken oud is. De bescherming begint uiterlijk vier weken na 
de injectie en houdt een jaar aan. De katten moeten elk jaar opnieuw worden gevaccineerd. 

Lees de bijsluiter of neem contact op met uw dierenarts of apotheker voor meer informatie over het 
gebruik van Purevax Rabies. 

Hoe werkt Purevax Rabies? 

Purevax Rabies is een vaccin. Vaccins werken door het immuunsysteem (het natuurlijke 
afweersysteem van het lichaam) te ‘leren’ zich tegen ziekten te verdedigen. De vaccinstam vCP65 in 
Purevax Rabies is een drager van het kanariepokkenvirus waarin een gen is ingebracht waardoor het 
een deel van het rabiësvirus kan aanmaken, namelijk het eiwit “glycoproteïne G”. 
Kanariepokkenvirussen verspreiden of vermenigvuldigen zich niet bij katten, maar produceren wel het 
eiwit glycoproteïne G van het rabiësvirus. 

Wanneer een kat het vaccin krijgt toegediend, herkent het immuunsysteem glycoproteïne G als 
‘lichaamsvreemd’ en maakt het daartegen antilichamen aan. In de toekomst zal het immuunsysteem in 
staat zijn sneller antistoffen te produceren wanneer het wordt blootgesteld aan rabiës, en dit vormt 
een bescherming tegen sterfte als gevolg van een rabiësinfectie. 
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Welke voordelen bleek Purevax Rabies tijdens studies te hebben? 

In een aantal laboratorium- en veldstudies onder kattenjongen en katten werd gekeken naar Purevax 
Rabies, dat bij eerste vaccinatie en boostervaccinaties als afzonderlijk vaccin of samen met andere 
kattenvaccins werd toegediend. De voornaamste graadmeter voor de werkzaamheid was de mate 
waarin het vaccin katten immuun kon maken tegen rabiës. 

Uit de laboratoriumstudies bleek dat Purevax Rabies bescherming kan bieden tegen rabiës en dat die 
bescherming tot een jaar aanhoudt. De veldstudies toonden aan dat het vaccin veilig is en het aantal 
antistoffen tegen rabiës significant verhoogt. Het vaccin kan de immuunrespons versterken bij katten 
die een eerste vaccinatie met een ander rabiësvaccin hebben gekregen. 

Welke risico’s houdt het gebruik van Purevax Rabies in? 

Incidenteel ontstaat bij katten tijdelijke lichte apathie (verlies van interesse in de omgeving) en milde 
anorexie (verlies van eetlust), of hyperthermie (verhoogde lichaamstemperatuur), wat gedurende één 
of twee dagen aanhoudt. Er kan een plaatselijke reactie op de injectieplaats optreden, met lichte pijn 
bij aanraking of oedeem (zwelling), die binnen een of twee weken is verdwenen. Zie de bijsluiter voor 
het volledige overzicht van alle gerapporteerde bijwerkingen van Purevax Rabies. 

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

In de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter van Purevax Rabies is 
veiligheidsinformatie opgenomen, onder andere over de voorzorgsmaatregelen die professionele 
zorgverleners en eigenaren of houders van dieren moeten nemen. 

Van recombinante kanariepokkenvirussen zoals die in Purevax Rabies is bekend dat ze veilig zijn voor 
de mens. Het is mogelijk dat zich tijdelijk milde lokale of systemische bijwerkingen voordoen als 
gevolg van de injectie. In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden 
geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond. 

Waarom is Purevax Rabies in de EU toegelaten? 

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

Overige informatie over Purevax Rabies 

Op 18 februari 2011 is een in de hele EU geldige vergunning voor het in de handel brengen van 
Purevax Rabies verleend.  

Het volledige EPAR voor Purevax Rabies is te vinden op de website van het Europees 
Geneesmiddelenbureau: ema.europa.eu/medicines/veterinary/EPAR/purevax-rabies.  

Dit overzicht is voor het laatst bijgewerkt in 11-2020. 
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