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Zikavirus en virusveiligheid van plasmageneesmiddelen 
 
Het zikavirus grijpt in Latijns-Amerika om zich heen. Ook in Afrika en Azië wordt 
zikavirus overgedragen naar de mens, maar niet zo omvangrijk als momenteel in 
Latijns-Amerika. In Europa zijn er geen gebieden waar overdracht van zikavirus heeft 
plaatsgevonden of plaatsvindt. De steekmuggen die zikavirus kunnen verspreiden 
komen in Europa lokaal voor, maar verspreiden het zikavirus tot op heden niet. In 
theorie is het mogelijk dat uitbraken van zikavirus zich op enig moment ook in Europa 
gaan voordoen. 
 
In de meeste gevallen verloopt een infectie met het zikavirus zonder 
ziekteverschijnselen. Ongeveer 1 op de 4 mensen die besmet raakt met het virus 
krijgt wel ziekteverschijnselen. Deze ontstaan binnen 7 dagen na besmetting en zijn 
meestal mild van aard. Na enkele dagen is de infectie voorbij. Er zijn aanwijzingen 
dat een infectie met het zikavirus tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor 
het ongeboren kind. Vanwege de uitbraak van het zikavirus wordt zwangere vrouwen 
en vrouwen die zwanger willen worden, uit voorzorg, geadviseerd om met een arts de 
noodzaak van een reis naar de gebieden waar het zikavirus actief is goed te 
overleggen en uitstel te overwegen van reizen die niet noodzakelijk zijn1. 
 
Nederlandse bloeddonors kunnen het zikavirus oplopen als zij buiten Europa 
verblijven. Ook vanwege andere infectieziektes die buiten Europa voorkomen, zoals 
West-Nijlkoorts, chikungunya en dengue (knokkelkoorts), neemt Sanquin geen bloed 
of bloedcomponenten af bij donors die recent buiten Europa zijn geweest. De 
uitstelperiode die in acht wordt genomen is ten minste 4 weken en daarmee 
ruimschoots langer dan de duur van een zika-infectie. Door deze 
donorselectiemaatregel is het zikavirus op dit moment geen gevaar voor de veiligheid 
van bloedproducten van Sanquin Bloedbank en evenmin voor de veiligheid van 
plasmageneesmiddelen van Sanquin Plasma Products. 
 
Naast de effectieve generieke maatregel van uitsluiting van donors die buiten Europa 
zijn geweest, past Sanquin Plasma Products bij de bereiding van plasma-
geneesmiddelen gevalideerde in-proces pathogeenreductiestappen toe. Deze 
inactiveren/verwijderen eventueel in het plasma aanwezige virussen met een lipide-
envelop overeenkomstig richtlijnen CPMP/BWP/268/95 en 
EMA/CHMP/BWP/706271/2010. Het “newly-emerging” zikavirus bevat een lipide-
envelop en heeft een diameter van circa 40 nm. Het wordt effectief in het 
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bereidingsproces van plasmageneesmiddelen geïnactiveerd/verwijderd door onder 
andere een solvent-detergent behandeling, lage pH-behandeling, hitte-inactivatie 
en/of het gebruik van een virusverwijderend 15 nm of 20 nm filter. De virusveiligheid 
van plasmageneesmiddelen van Sanquin Plasma Products ten aanzien van zikavirus 
is daarmee gewaarborgd. 
  
De ontwikkelingen op het gebied van bloedoverdraagbare infecties hebben de 
voortdurende aandacht van Sanquin. Hiertoe is sinds 2008 een staande werkgroep 
van de Medische Adviesraad van Sanquin actief, die de ontwikkelingen en 
wetenschappelijke literatuur dagelijks en systematisch monitort en daarnaast in nauw 
contact staat met een netwerk van internationale experts. In de werkgroep hebben 
onder meer twee geregistreerd arts-microbiologen zitting. In het geval er nieuwe 
en/of veranderde inzichten zijn met betrekking tot de virusveiligheid van 
kort houdbare bloedproducten en/of plasmageneesmiddelen worden deze zo nodig 
direct gerapporteerd aan de Medische Adviesraad en de Raad van Bestuur van 
Sanquin. Op deze manier kunnen snel gepaste maatregelen worden genomen om de 
veiligheid van Nederlandse bloedproducten te waarborgen. 
 

1. http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Z/Zikavirus/Zikavirus_en_zwangerschap, 
geraadpleegd 12 februari 2016 
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