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Geachte mevrouw Van Ark, 

In uw brief van 16 maart 2021 (CIBG-21-01601) heeft u Zorginstituut Nederland 

verzocht om een inhoudelijke toetsing uit te voeren over de vraag of het 

recombinant herpes zoster vaccin met adjuvans (RZV, Shingrix®) onderling 

vervangbaar is met een middel dat is opgenomen in het GVS. Het Zorginstituut 

heeft de inhoudelijke beoordeling inmiddels afgerond. De overwegingen hierbij 

treft u aan in het GVS-rapport dat als bijlage is toegevoegd. 

RZV (Shingrix®) is geïndiceerd voor de preventie van herpes zoster (gordelroos) 

en daaraan gerelateerde postherpetische neuralgie (secundaire preventie van 

Varicella-zosterinfectie) bij: 

• volwassenen ≥ 50 jaar;

• volwassen ≥ 18 jaar met een verhoogd risico op herpes zoster.

De registratiehouder vraagt opname op bijlage 1B van de Regeling 

zorgverzekering voor de vaccinatie van een deel van de volwassenen met een 

verhoogd risico op herpes zoster. 

Uitkomst beoordeling 

Toetsing onderlinge vervangbaarheid 

Er is geen geneesmiddel in het GVS opgenomen waarmee RZV (Shingrix®) 

onderling vervangbaar is. Op grond hiervan kan RZV (Shingrix®) niet worden 

geplaatst op bijlage 1A. Het Zorginstituut heeft vervolgens beoordeeld of RZV 

(Shingrix®) in aanmerking komt voor opname op bijlage 1B en heeft zich hierbij 

laten adviseren door de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). 

Therapeutische waarde 

Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat voor de vaccinatie 

van volwassenen van 18 jaar of ouder met een verhoogd risico op herpes zoster 

én die behoren tot de volgende medische risicogroepen: 

• personen die onlangs een stamceltransplantatie (allogeen of autoloog)

ondergaan hebben; of waarbij een stamceltransplantatie gepland staat; 

• personen met een solide tumor of hematologische kanker, die behandeld

worden met een immuunsuppressieve behandeling, waarbij vaccinatie vóór, 

tijdens of na de behandeling toegediend moet worden; 

• personen die onlangs een orgaantransplantatie ondergaan hebben; of
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waarbij een orgaantransplantatie gepland staat; en 

• personen die geïnfecteerd zijn met het Humaan Immuundeficiëntie Virus 

(HIV) 

het recombinant herpes zoster vaccin (met adjuvans) een meerwaarde heeft ten 

opzichte van geen vaccinatie. 

 

Budgetimpactanalyse 

Rekening houdend met de verschillende aannames met betrekking tot patiënten 

aantallen en vaccinatiegraad zal opname op lijst 1B van het GVS van RZV 

(Shingrix®) voor de vaccinatie van patiënten met een verhoogd risico op herpes 

zoster gepaard gaan met meerkosten in de eerste drie jaar ten laste van het 

farmaciebudget van €5,5 miljoen tot €10,9 miljoen afhankelijk van de 

vaccinatiegraad. Na de eerste drie jaar, als alle prevalente HIV, stamcel- en 

orgaantransplantatie patiënten zijn gevaccineerd, zullen de meerkosten ten laste 

van het farmaciebudget tussen de €3,2 miljoen en €6,3 miljoen bedragen, 

afhankelijk van de vaccinatiegraad. 

 

Kosteneffectiviteit 

Er is een FE-vrijstelling verleend omdat de budgetimpact onder €10 miljoen valt. 

 

Advies over opname in het GVS 

Zorginstituut Nederland adviseert om recombinant herpes zoster vaccin met 

adjuvans (Shingrix®) op te nemen op bijlage 1B en bijlage 2 van de Regeling 

zorgverzekering en hieraan de onderstaande voorwaarden te stellen. Opname op 

bijlage 1B gaat gepaard met meerkosten. 

 

Voorwaarden recombinant herpes zoster vaccin met adjuvans 

Uitsluitend voor een verzekerde van 18 jaar of ouder: 

• die onlangs een stamceltransplantatie (allogeen of autoloog) ondergaan 

heeft, of waarbij een stamceltransplantatie gepland staat; 

• met een solide tumor of hematologische kanker, die behandeld wordt met 

een immuunsuppressieve behandeling; 

• die onlangs een orgaantransplantatie ondergaan heeft, of waarbij een 

orgaantransplantatie gepland staat;  

• die geïnfecteerd is met het Humaan Immuundeficiëntie Virus (HIV). 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Sjaak Wijma 

Voorzitter Raad van Bestuur 
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1 Inleiding 

In de brief van 16 maart 2021 verzoekt de minister voor Medische Zorg en Sport 

Zorginstituut Nederland een inhoudelijke toetsing uit te voeren over het 

recombinant herpes zoster vaccin met adjuvans (RZV; Shingrix®). 

1.1 Recombinant herpes zoster vaccin met adjuvans (Shingrix®) 

 

Samenstelling[1] 

Bevat per dosis à 0,5 ml: varicellazoster virus–glycoproteïne E–antigeen 50 microg 

met AS01B als adjuvans met daarin 50 microg plantenextract van Quillaja saponaria 

Molina, fractie 21 (QS-21) en 50 microg 3-O-desacyl-4’-monofosforyllipide A (MPL) 

afkomstig van Salmonella minnesota. 

 

Geregistreerde indicatie[1] 

Preventie van herpes zoster (gordelroos) en daaraan gerelateerde postherpetische 

neuralgie (secundaire preventie van Varicella-zosterinfectie) bij: 

• volwassenen ≥ 50 jaar; 

• volwassen ≥ 18 jaar met een verhoogd risico op herpes zoster. 

 

Dosering[1] 

Het primaire vaccinatieschema bestaat uit twee doses van elk 0,5 ml: een eerste 

dosis gevolgd door een tweede dosis 2 maanden later. Indien flexibiliteit in het 

vaccinatieschema noodzakelijk is, kan de tweede dosis 2 tot 6 maanden na de 

eerste dosis worden toegediend. 

 

Bij personen bij wie sprake is of bij wie in de toekomst sprake zou kunnen zijn van 

immunodeficiëntie of immuunsuppressie vanwege ziekte of behandeling en die baat 

zouden kunnen hebben bij een korter vaccinatieschema, kan de tweede dosis 1 tot 2 

maanden na de eerste dosis worden gegeven.  

 

De behoefte aan boosterdoses na het primaire vaccinatieschema is niet vastgesteld.  

 

RZV (Shingrix®) kan met hetzelfde schema worden toegediend aan personen die 

eerder zijn gevaccineerd met levend verzwakt herpes zoster vaccin.  

 

RZV (Shingrix®) is niet geïndiceerd voor de preventie van een primaire infectie door 

varicellazoster virus (waterpokken). 

1.2 Voorstel registratiehouder opname GVS 

Opname op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering voor de vaccinatie van 

volwassenen van 18 jaar of ouder met een verhoogd risico op herpes zoster én die 

behoren tot de volgende medische risicogroepen: 

• personen die onlangs een stamceltransplantatie (allogeen of autoloog) 

ondergaan hebben; of waarbij een stamceltransplantatie gepland staat 

• personen met een solide tumor of hematologische kanker, die behandeld 

worden met een immuunsuppressieve behandeling, waarbij vaccinatie vóór, 

tijdens of na de behandeling toegediend moet worden. 

• personen die onlangs een orgaantransplantatie ondergaan hebben; of waarbij 

een orgaantransplantatie gepland staat; en 

• personen die geïnfecteerd zijn met het Humaan Immuundeficiëntie Virus (HIV). 
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2 Beoordeling onderlinge vervangbaarheid 

Om de plaats van een vaccin in het GVS te kunnen vaststellen, wordt eerst 

beoordeeld of het onderling vervangbaar is met reeds in het GVS opgenomen 

vaccins.  

 

Er is geen vaccin in het GVS opgenomen voor de indicatie ‘preventie van herpes 

zoster (gordelroos) en daaraan gerelateerde postherpetische neuralgie (secundaire 

preventie van Varicella-zosterinfectie) bij volwassen ≥ 18 jaar met een verhoogd 

risico op herpes zoster’. 

2.1 Beoordeling criteria onderlinge vervangbaarheid 

2.1.1 Gelijksoortig indicatiegebied 

Niet van toepassing. 

2.1.2 Gelijke toedieningsweg 

Niet van toepassing. 

2.1.3 Bestemd voor dezelfde leeftijdscategorie 

Niet van toepassing. 

2.1.4 Klinische relevante verschillen in eigenschappen 

Niet van toepassing. 

2.2 Conclusie onderlinge vervangbaarheid 

Recombinant herpes zoster vaccin met adjuvans (Shingrix®) is niet onderling 

vervangbaar met een ander vaccin in het GVS. 

2.3 Conclusie plaatsing op lijst 1A  

Op grond van bovenstaande kan recombinant herpes zoster vaccin met adjuvans 

(Shingrix®) niet worden geplaatst op bijlage 1A. Bekeken moet worden of 

recombinant herpes zoster vaccin met adjuvans in aanmerking komt voor opname 

op bijlage 1B. Daartoe wordt beoordeeld wat de therapeutische waarde van 

recombinant herpes zoster vaccin met adjuvans is ten opzichte van de standaard- of 

de gebruikelijke behandeling. 
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3 Beoordeling plaatsing op lijst 1B 

3.1 Beoordeling therapeutische waarde 

Voor de beoordeling van de therapeutische waarde wordt verwezen naar het 

‘Farmacotherapeutisch rapport recombinant herpes zoster vaccin met adjuvans 

(Shingrix®) voor de vaccinatie van volwassenen van 18 jaar of ouder met een 

verhoogd risico op herpes zoster’. 

 

Conclusie:  

Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat voor de vaccinatie van 

volwassenen van 18 jaar of ouder met een verhoogd risico op herpes zoster én die 

behoren tot de volgende medische risicogroepen: 

• personen die onlangs een stamceltransplantatie (allogeen of autoloog) 

ondergaan hebben; of waarbij een stamceltransplantatie gepland staat 

• personen met een solide tumor of hematologische kanker, die behandeld 

worden met een immuunsuppressieve behandeling, waarbij vaccinatie vóór, 

tijdens of na de behandeling toegediend moet worden. 

• personen die onlangs een orgaantransplantatie ondergaan hebben; of waarbij 

een orgaantransplantatie gepland staat; en 

• personen die geïnfecteerd zijn met het Humaan Immuundeficiëntie Virus (HIV) 

het recombinant herpes zoster vaccin (met adjuvans) een meerwaarde heeft ten 

opzichte van geen vaccinatie. 

3.2 Beoordeling kosteneffectiviteit 

Er is een FE-vrijstelling verleend omdat de budgetimpact onder €10 miljoen valt. 

3.3 Beoordeling budgetimpactanalyse 

Voor de beoordeling van de budgetimpactanalyse wordt verwezen naar de 

‘Budgetimpactanalyse van herpes zoster vaccin, recombinant, met adjuvans (HZV) 

Shingrix® voor de vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten met een 

verhoogd risico op herpes zoster’. 

 

Conclusie: Rekening houdend met de verschillende aannames met betrekking tot 

patiënten aantallen en vaccinatiegraad zal opname op lijst 1B van het GVS van 

herpes zoster vaccin, recombinant, met adjuvans (HZV) (Shingrix®) voor de 

vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten met een verhoogd risico op 

herpes zoster gepaard gaan met meerkosten in de eerste drie jaar ten laste van het 

farmaciebudget van €5,5 miljoen tot €10,9 miljoen afhankelijk van de 

vaccinatiegraad. Na de eerste drie jaar, als alle prevalente HIV, stamcel- en 

orgaantransplantatie patiënten zijn gevaccineerd, zullen de meerkosten ten laste 

van het farmaciebudget tussen de €3,2 miljoen en €6,3 miljoen bedragen 

afhankelijk van de vaccinatiegraad.  

3.4 Conclusie plaatsing op lijst 1B  

Recombinant herpes zoster vaccin met adjuvans (Shingrix®) kan op bijlage 1B 

worden geplaatst. 
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4 Conclusie plaatsing in GVS 

Recombinant herpes zoster vaccin met adjuvans kan op bijlage 1B worden 

geplaatst. De opname op bijlage 1B gaat gepaard met meerkosten ten laste van het 

farmaciebudget van €5,5 miljoen tot €10,9 miljoen afhankelijk van de 

vaccinatiegraad. 
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Samenvatting 

In dit farmacotherapeutisch rapport beschrijft Zorginstituut Nederland de 

inhoudelijke beoordeling van de waarde van recombinant herpes zostervaccin (met 

adjuvans, Shingrix®) voor de vaccinatie van volwassenen van 18 jaar of ouder met 

een verhoogd risico op herpes zoster. Recombinant herpes zostervaccin (met 

adjuvans) is daarbij vergeleken met geen vaccinatie op de criteria gunstige effecten, 

ongunstige effecten, ervaring, toepasbaarheid en gebruiksgemak. Zorginstituut 

Nederland heeft zich hierbij laten adviseren door haar Wetenschappelijke Adviesraad 

(WAR). 

 

Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat voor de vaccinatie van 

volwassenen van 18 jaar of ouder met een verhoogd risico op herpes zoster én die 

behoren tot de volgende medische risicogroepen: 

• personen die onlangs een stamceltransplantatie (allogeen of autoloog) 

ondergaan hebben; of waarbij een stamceltransplantatie gepland staat 

• personen met een solide tumor of hematologische kanker, die behandeld 

worden met een immuunsuppressieve behandeling, waarbij vaccinatie vóór, 

tijdens of na de behandeling toegediend moet worden. 

• personen die onlangs een orgaantransplantatie ondergaan hebben; of waarbij 

een orgaantransplantatie gepland staat; en 

• personen die geïnfecteerd zijn met het Humaan Immuundeficiëntie Virus (HIV) 

het recombinant herpes zostervaccin (met adjuvans) een meerwaarde heeft 

ten opzichte van geen vaccinatie. 

 

De beoordeling van de criteria voor onderlinge vervangbaarheid, met daarin het 

advies van Zorginstituut Nederland aan de minister van VWS ten aanzien van 

opname in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS), is beschreven in het 

GVS-rapport van recombinant herpes zostervaccin (met adjuvans; Shingrix®). 

 

 

 

De bespreking van dit farmacotherapeutisch rapport is door de Wetenschappelijke 

Adviesraad van Zorginstituut Nederland afgerond in haar vergadering van 26 april 

2021. 
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding 

Zorginstituut Nederland beoordeelt in dit rapport de waarde van het recombinant 

herpes zostervaccin (met adjuvans) voor de vaccinatie van volwassenen van 18 jaar 

of ouder met een verhoogd risico op herpes zoster t.o.v. de standaard- of 

gebruikelijke behandeling. 

 

Recombinant herpes zostervaccin (met adjuvans; RZV; Shingrix®); poeder en 

suspensie voor suspensie voor injectie 

Geregistreerde indicatie:[1]  

 

RZV (Shingrix®) is geregistreerd voor de preventie van herpes zoster (HZ) en 

postherpetische neuralgie (PHN) bij:  

• volwassenen van 50 jaar of ouder (sinds 2018);  

• volwassenen van 18 jaar of ouder met een verhoogd risico op HZ (sinds 

2020). 

 

Claim van de registratiehouder: 

 

Deze beoordeling heeft betrekking op de tweede indicatie van RZV (Shingrix®), 

namelijk volwassenen met een verhoogd risico op HZ. De registratiehouder claimt 

dat RZV een therapeutische meerwaarde versus geen vaccinatie heeft bij de 

volgende medische risicogroepen: 

• Personen die onlangs een stamceltransplantatie (allogeen of autoloog) 

ondergaan hebben; of waarbij een stamceltransplantatie gepland staat 

• Personen met een solide tumor of hematologische kanker, die behandeld 

worden met een immuunsuppressieve behandeling, waarbij vaccinatie vóór, 

tijdens of na de behandeling toegediend moet worden. 

• Personen die onlangs een orgaantransplantatie ondergaan hebben; of 

waarbij een orgaantransplantatie gepland staat; en 

• Personen die geïnfecteerd zijn met het Humaan Immuundeficiëntie Virus 

(HIV). 
Bij deze patiënten is sprake van een verzwakt immuunsysteem door ziekte en/of 

behandeling en zij hebben daarmee een verhoogd risico op het krijgen van HZ en 

PHN.  

 

Deze vergoedingsaanvraag voor RZV is specifiek voor bovenstaande medische 

risicogroepen van immuungecompromitteerde patiënten omdat GSK hiervoor op 

dit moment klinische data kan overleggen. De registratiehouder geeft daarbij aan 

dat gelet op het consistente beeld voor wat betreft de studieresultaten van RZV 

(Shingrix®) op immunogeniciteit en werkzaamheid bij deze medische 

risicogroepen, het aannemelijk zal zijn dat vaccinatie met RZV ook bij andere 

medische risicogroepen van immuungecompromitteerde patiënten tot soortgelijke 

resultaten zal leiden. 
 

Doseringsadvies:[1] 

 

Het RVZ wordt intramusculair toegediend in 2 doses à 0,5 ml met 2 maanden (zo 

nodig tot 6 maanden) tussentijd. Bij personen met (verwachte) 

immuundeficiëntie of immuunsuppressie door ziekte of behandeling en die baat 

zouden kunnen hebben bij een korter vaccinatieschema, kan de tweede dosis 1–2 
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maanden na de eerste dosis worden gegeven. De noodzaak voor een 

boosterdosis is niet vastgesteld. Het kan met hetzelfde schema worden 

toegediend aan personen die eerder zijn gevaccineerd met levend, verzwakt HZ-

vaccin (Zostavax®).  

 

Samenstelling:[1] 
 

Bevat per dosis à 0,5 ml: varicellazostervirus–glycoproteïne E–antigeen 50 

microg met AS01B als adjuvans met daarin 50 microg plantenextract van Quillaja 

saponaria Molina, fractie 21 (QS-21) en 50 microg 3-O-desacyl-4’-

monofosforyllipide A (MPL) afkomstig van Salmonella minnesota. 

 

Werkingsmechanisme:[1] 

 

Door het varicellazostervirus-specifieke antigeen (gE) te combineren met een 

adjuvantsysteem (AS01B) is Shingrix ontworpen om antigeen specifieke cellulaire 

en humorale immuunresponsen op te roepen bij personen met een al bestaande 

immuniteit tegen varicellazostervirus. Niet-klinische gegevens tonen aan dat 

AS01B een lokale en voorbijgaande activering van het aangeboren 

immuunsysteem oproept via specifieke moleculaire routes. Dit faciliteert de 

rekrutering en activering van antigeen-presenterende cellen die van gE-afgeleide 

antigenen transporteren naar de drainerende lymfeklier, wat vervolgens leidt tot 

de vorming van gE-specifieke CD4+-T-cellen en antilichamen. Het adjuvante 

effect van AS01B wordt veroorzaakt door interacties tussen MPL en QS-21 

geformuleerd in liposomen. 

 

Bijzonderheden: 

 

Advies Gezondheidsraad (2019) 

De Gezondheidsraad adviseert in beginsel positief over het vaccineren van 

ouderen tegen gordelroos met Shingrix®. De prijs van het vaccin zou echter wel 

aanzienlijk moeten dalen om voldoende kosteneffectief te zijn.[2] Deze vaccinatie 

is echter nog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Het 

gordelroosvaccin is momenteel niet voorradig. De beschikbaarheid van het 

gordelroosvaccin wordt op verzoek van de staatssecretaris van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport door het RIVM gemonitord.[3] 

 

 

1.2 Achtergronden  

 

1.2.1 Aandoening 

Herpes zoster (HZ), beter bekend als gordelroos, wordt veroorzaakt door het 

varicella-zoster virus (VZV). De primaire infectie van VZV manifesteert zich, meestal 

op kinderleeftijd, als waterpokken.[4] Meer dan 95% van de kinderen die in 

Nederland opgroeien heeft op de leeftijd van 6 jaar waterpokken gehad.[5] Na deze 

primaire infectie blijft VZV latent achter in de sensorische zenuwen. Bij een 

verminderde cellulaire (en/of humorale) immuniteit kan het virus worden 

gereactiveerd, waarbij het zich verspreidt via de zenuwbanen naar de huid en HZ 

veroorzaakt. HZ komt daarom ook vaker voor bij personen met een verminderde 

afweer, zoals ouderen en immuungecompromitteerde patiënten.[6, 4]  

 

1.2.2 Symptomen en ernst 

HZ wordt gekenmerkt door unilaterale en segmentaal gegroepeerde blaasjes in het 

verzorgingsgebied van één of meer sensibele zenuwen. Meestal zijn er enkele dagen 
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voor het ontstaan van de uitslag prodromale verschijnselen, zoals tintelingen, 

overgevoeligheid van de huid, pijn of jeuk. Daarnaast kunnen koorts, algehele 

malaise en pijnlijke, regionale lymfeklierzwellingen optreden. HZ komt vooral voor 

op de romp (80-90%) en soms in het gelaat (10-20%). De huidlaesies kunnen 

gepaard gaan met hevige pijn. De uitslag geneest meestal in 2 tot 4 weken, maar 

kan blijvende littekens en pigmentveranderingen achterlaten. Naarmate huidlaesies 

verdwijnen, neemt de pijn af en verdwijnt deze gewoonlijk volledig binnen 4 tot 6 

weken. Postherpetische neuralgie (PHN) is de meest voorkomende complicatie van 

HZ (5 tot 30%) en wordt gekenmerkt door een persisterende ernstige vorm van pijn 

(> 3 maanden) die achterblijft nadat de gordelroos is genezen. Minder voorkomende 

complicaties zijn: bacteriële huidinfectie (2,3%), oculaire complicaties (1,6%), 

motorische neuropathie (0,9%), meningitis (0,5%) en gehoorschade bij herpes 

zoster oticus (0,2%).[7, 8] 

 

Personen met een verminderd immuunsysteem hebben kans op een ernstig beloop 

van de ziekte. Naast ouderen betreft dit met name patiënten die 

immuungecompromitteerd zijn vanwege hematologische maligniteiten en solide 

tumoren, patiënten met HIV/AIDS, en patiënten bij wie sprake is van behandeling 

met bijvoorbeeld cytostatica, biologicals, radiotherapie, hoge doses corticosteroïden, 

dan wel patiënten die een autologe hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) 

of een orgaantransplantatie (hebben) ondergaan.[6] 

 

1.2.3 Prevalentie en incidentie 

De gemiddelde jaarlijkse incidentie van HZ bedraagt ongeveer 520 per 100.000 

inwoners. Jaarlijks bezoeken circa 88.000 mensen de huisarts vanwege een 

gordelroosepisode. Het gaat vooral om oudere volwassenen. In ongeveer 5% van de 

gevallen is sprake van pijn die langer dan drie maanden aanhoudt. Jaarlijks 

veroorzaakt gordelroos ongeveer 500 ziekenhuisopnames en mogelijk 20 

sterfgevallen.[9, 2]  

 

Naast ouderen zijn er medische risicogroepen aan te wijzen waarbij er sprake is van 

een sterk verhoogde incidentie van HZ door verminderde werking van het 

immuunsysteem. Figuur 1 geeft een overzicht van het verhoogde HZ risico voor 

patiënten met specifieke aandoeningen in vergelijking met de totale studiepopulatie 

van patiënten met een verminderde immuunrespons (volwassenen >18 jaar). De 

incidentie van een HZ infectie per 1000 patiëntjaren is weergegeven, waarbij voor 

de specifieke patiëntengroepen geen rekening is gehouden met gebruik van 

immuunsuppressieve- of chemotherapie (uitgezonderd HIV-patiënten). Voor alle 

medische risicogroepen geldt dat de incidentie hoger was bij patiënten die 

behandeld werden met immuunsuppressieve- of chemotherapie ten opzichte van 

geen behandeling.[10]  
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Figuur 1 Incidentie van een herpes zoster infectie per 1000 patiëntjaren bij 

patiënten met een verminderde immuunrespons (uit Chen et al. (2014) [10])   
De gearceerde lijn geeft de incidentie aan de in de algemene populatie (4,83 / 1.000 persoonsjaren).  

 

1.2.4 Standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling 

De behandeling van HZ is in het algemeen gericht op symptoombestrijding door 

middel van indroging van de blaasjes, vermindering van jeuk en irritatie met behulp 

van indifferente middelen met zinkoxide of zinksulfaat. Eventueel kan hier lokaal 

lidocaïne aan toegevoegd worden. Wanneer lokale pijnbestrijding onvoldoende effect 

heeft, kan tevens systemische pijnbestrijding worden gegeven. Paracetamol is dan 

eerste keus. Bij neuropathische pijn in het kader van herpes zoster neuralgie zal dit 

niet effectief zijn, het advies is dan om laagdrempelig te starten met amitriptyline 

(nortriptyline bij ouderen). Orale antivirale geneesmiddelen worden geadviseerd bij 

HZ in het gelaat ter voorkoming van oogcomplicaties. Patiënten met een verstoorde 

cellulaire afweer worden in de tweede lijn behandeld en hierbij kan ongeacht 

lokalisatie van de HZ eventueel intraveneuze behandeling met een antiviraal middel, 

zoals aciclovir, worden gestart.[11, 8]  

 

Vaccinatie 

RZV is het eerste gordelroosvaccin dat bij immuungecompromitteerde patiënten kan 

worden ingezet. Voor de preventie van HZ is wel al langer het varicella zostervaccin 

(Zostavax®) beschikbaar. Dit betreft een levend verzwakt vaccin en is daarom 

gecontra-indiceerd voor immuungecompromitteerde patiënten.[12] De 

Gezondheidsraad (GR) raadt vaccinatie met dit varicella zostervaccin af, vanwege 

beperkte werkzaamheid en de relatief korte beschermingsduur.[2] In de NHG-

behandelrichtlijn gordelroos (2019) wordt de voorkeur uitgesproken voor het RZV.[8] 

 
In Nederland wordt vaccinatie met het RZV bij immuungecompromitteerde patiënten 

nog niet aanbevolen in de betreffende behandelrichtlijnen door de beroepsgroepen 

(hematologen, oncologen, transplantatieartsen en HIV-behandelaren). In enkele 

andere landen en internationale richtlijnen wordt vaccinatie met RZV bij 

immuungecompromitteerde patiënten wel al aangeraden (zie Vaccinatie volgens 

richtlijnen in sectie 3.3.6). 

 

De GR beschrijft in haar adviesrapport ‘Vaccinatie tegen gordelroos’ (2019) dat 

vaccinatie met RZV bij immuungecompromitteerde ouderen aanvaardbaar is; met 

andere woorden, de gezondheidswinst door de bescherming tegen gordelroos weegt 

op tegen de bijwerkingen van vaccinatie. Daarbij noemt de GR dat het vaccin bij 

deze patiënten weliswaar mogelijk iets minder goed werkt, maar dat daar tegenover 
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staat dat zij meer baat hebben bij een vaccin vanwege een grotere kans op een 

gordelroosepisode.[2] 
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2 Methode systematisch literatuuronderzoek 

2.1 Vraagstelling 

Wat is de waarde van het recombinant herpes zostervaccin (met adjuvans; 

Shingrix®) bij volwassenen van 18 jaar of ouder met een verhoogd risico op herpes 

zoster vergeleken met geen vaccinatie? 

 

2.1.1 PICO 

 

Tabel 1 PICO 

Patiëntenpopulatie  Volwassenen die binnen de volgende medische 

risicogroepen vallen: 

• Personen die onlangs een stamceltransplantatie 

(allogeen of autoloog) ondergaan hebben; of 

waarbij een stamceltransplantatie gepland staat 

• Personen met een solide tumor of 

hematologische kanker, die behandeld worden 

met een immuunsuppressieve behandeling, 

waarbij vaccinatie vóór, tijdens of na de 

behandeling toegediend moet worden. 

• Personen die onlangs een orgaantransplantatie 

ondergaan hebben; of waarbij een 

orgaantransplantatie gepland staat; en 

• Personen die geïnfecteerd zijn met het Humaan 

Immuundeficiëntie Virus (HIV). 
 

Bij deze patiënten is sprake van een verzwakt 

immuunsysteem door ziekte en/of behandeling en zij 

hebben daarmee een verhoogd risico op het krijgen 

van herpes zoster en postherpetische neuralgie.  

Interventie Recombinant herpes zostervaccin (met adjuvans; 

Shingrix®) 

Controle-interventie  Placebo/geen vaccinatie 

Cruciale uitkomsten  Werkzaamheid tegen herpes zoster en 

postherpetische neuralgie. Ernstige ongunstige 

effecten. 

Relevante follow-up duur Bij voorkeur levenslang, maar minimaal enkele jaren. 

Studiedesign RCT 

 

2.1.2 Uitkomstmaten en klinische relevantiegrenzen 

Werkzaamheid tegen herpes zoster en postherpetische neuralgie 

De werkzaamheid van RZV wordt uitgedrukt in een percentage, dat aangeeft 

hoeveel reductie in de incidentie er optreedt in de vaccinarm ten opzichte van de 

placeboarm van de studie. Werkzaamheid is een cruciale uitkomstmaat. 

 

Immunogeniciteit 

De mogelijkheid van een vaccin om een immuunrespons te ontlokken, zowel 

humoraal als celgemedieerd, wordt immunogeniciteit genoemd. Dit is een surrogaat 

uitkomstmaat voor werkzaamheid. De humorale immuniteit na vaccinatie met het 

RZV wordt bepaald aan de hand van de met een ELISA gemeten anti-gE 

antilichaamconcentratie in het bloed. Hierbij wordt de geometrisch gemiddelde 

concentratie (GMC) vermeld. De celgemedieerde afweer wordt bepaald aan de hand 
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van de met Intracellular Cytokine Staining gemeten aantal gE-specifieke CD4+ T-

cellen die minstens twee van de volgende vier activatiemarkers hebben: interferon-

γ, interleukin-2, tumour necrosis factor-α, en CD40 ligand.  

 

Immunogeniciteit wordt meegenomen als een belangrijke uitkomstmaat. Een 

immunologisch correlaat van bescherming is niet vastgesteld; derhalve is het niveau 

van immuunrespons dat bescherming biedt tegen herpes zoster onbekend.[13] 

 

Intensiteit en duur van de pijn 

De intensiteit en duur van de pijn wordt meegenomen als belangrijke uitkomstmaat 

in deze beoordeling. De intensiteit van herpes zoster gerelateerde pijn kan worden 

gemeten met de gevalideerde Zoster Brief Pain Inventory (ZBPI) vragenlijst (schaal 

van 0-10; 10 is ergste pijn).[14]  

 

Kwaliteit van leven 

Kwaliteit van leven wordt meegenomen als belangrijke uitkomstmaat. Kwaliteit van 

leven kan worden gemeten met de Euro-QoL 5 Dimension (EQ-5D) en de Short 

form-36 (SF36) vragenlijsten, deze zijn niet ziekte specifiek.[15, 16]  

 

Ernstige ongunstige effecten 

Het Zorginstituut beoordeelt de incidentie van ernstige interventiegerelateerde 

ongunstige effecten en de stakers als gevolg van ongunstige effecten als cruciale 

uitkomstmaten. 

 

Voor de uitkomstmaten waarvoor een ‘minimaal klinisch relevant verschil’ (MCID) 

ontbreekt, hanteert Zorginstituut Nederland de default grenswaarde van 0,5 meer of 

minder bij het gestandaardiseerde gemiddelde verschil (SMD). Bij een relatief risico 

(RR en HR) is de default grenswaarde 0,75 en 1,25. 

 

2.2 Zoekstrategie 

Voor het verkrijgen van relevante gegevens uit wetenschappelijk onderzoek hebben 

wij in maart 2021 een literatuursearch gedaan naar publicaties over recombinant 

herpes zostervaccin met adjuvans en geen vaccinatie bij volwassenen van 18 jaar of 

ouder met een verhoogd risico op herpes zoster. De exacte zoekstrategie is 

weergegeven in bijlage 1. 

 

Verder is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de Samenvatting van de 

productkenmerken (SPC) van het registratiedossier en de European Public 

Assessment Report (EPAR) van de European Medicines Agency. 

 

2.3 Selectiecriteria 

In- en exclusie van de gevonden literatuur gebeurde op basis van abstracts. Indien 

artikelen niet op basis van het abstract konden worden geëxcludeerd zijn de gehele 

artikelen bekeken.  

 

Het volgende inclusiecriterium is gebruikt bij de selectie van artikelen: 

• Gerandomiseerd onderzoek of systematische review met meta-analyse 

• Engelstalige artikelen 

 

Het volgende exclusiecriterium is gebruikt bij de selectie van artikelen: 

• Congresbijdragen 

• Beschouwende artikelen (expert opinies, niet-systematische reviews) 



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport recombinant herpes zoster vaccin met adjuvans (Shingrix®) voor de 

vaccinatie van volwassenen van 18 jaar of ouder met een verhoogd risico op herpes zoster | 28 mei 2021 

 

2021011250 Pagina 17 van 49 

3 Resultaten 

3.1 Resultaten literatuursearch  

De zoekstrategie resulteert in 37 referenties, waarvan 6 gepubliceerde studies 

voldeden aan de inclusiecriteria. De hierna volgende PRISMA flowchart geeft het 

selectieproces weer.  

 

 
 

 

3.2 Kenmerken geïncludeerde studies 

De volgende 5 wereldwijd uitgevoerde studies onderzochten de immunogeniciteit en 

veiligheid van RZV (Shingrix®) versus placebo bij verschillende groepen 

immuungecompromitteerde volwassenen: 

• Bastidas et al. (2019):[17] de ZOSTER-002 studie, een fase 3, 

gerandomiseerde, dubbelblinde studie bij 1846 patiënten die een autologe 

hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) hebben ondergaan. Deze studie 

onderzocht in de eerste plaats de werkzaamheid van RZV tegen HZ; 

− Curran et al. (2019):[18] een sub-analyse van de kwaliteit van leven van 

patiënten in de ZOSTER-002 studie.  

• Dagnew et al. (2019):[19], de ZOSTER-039 een fase 3, dubbelblinde studie bij 

562 patiënten met hematologische maligniteiten die tijdens een behandelkuur 

tegen kanker of na de laatste volledige behandelkuur tegen kanker 

gevaccineerd werden. In een post-hoc analyse werd tevens de werkzaamheid 

van RZV op HZ onderzocht; 

• Vink et al. (2019):[20] de ZOSTER-028 studie, een fase 2/3, dubbelblinde studie 

bij 232 patiënten met solide tumoren die chemotherapie kregen; 

• Vink et al. (2020):[21], de ZOSTER-041 studie, een fase 3, dubbelblinde studie 

bij 264 patiënten die een niertransplantatie hebben ondergaan en die 

Referenties geïdentificeerd 

met zoekacties in databases  

(n = 37) 

Additionele referenties uit 

andere bronnen  

(n = 0) 

Referenties na ontdubbeling  

(n = 37) 

Titels en abstracts van 

referenties gescreend 

(n = 37) 

Volledige tekst beoordeeld 

voor inclusie  

(n = 7) 

Referenties  

geëxcludeerd 

(n = 30) 

 Artikelen geïncludeerd in 

de analyse  

(n = 6) 

Volledige tekst 

geëxcludeerd met 

reden 

(n = 1) 
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chronische immuunsuppressieve behandeling kregen op het moment van 

vaccinatie; 

• Berkowitz et al. (2015):[22] de ZOSTER-015 studie, een fase 1/2dubbel blinde 

studie bij 123 patiënten met HIV van wie het merendeel (76,42%) stabiel is op 

antiretrovirale behandeling (gedurende ten minste één jaar) met een CD4 T-

celtelling van ≥ 200/mm3 ). 

 

De kenmerken van de geselecteerde studies zijn weergegeven in bijlage 2. De 

geëxcludeerde studies zijn weergegeven in bijlage 3. De geïncludeerde richtlijnen en 

overige bronnen zijn weergegeven in bijlage 4. Bijlage 5 geeft een overzicht van de 

baselinekenmerken van de geïncludeerde studies. 

 

3.3 Gunstige effecten interventie 

Het risico op bias van de studies is beoordeeld aan de hand van een vragenlijst 

passend bij de onderzoeksopzet. In dit rapport is de volgende checklist gebruikt: 

Cochrane risk of bias tool. 

 

De beoordeling van het risico op bias staat in bijlage 6. De effecten van de 

interventie en de kwaliteit van de evidence zijn samengevat in het GRADE evidence 

profiel (bijlage 7). De kwaliteit van de evidence is beoordeeld aan de hand van de 

GRADE methode. Bij GRADE wordt de kwaliteit van bewijs per uitkomstmaat 

bepaald, en is, naast risk of bias, een aantal factoren van belang: inconsistentie, 

indirect bewijs, onnauwkeurigheid en publicatiebias. Wanneer één of meer van deze 

factoren aanwezig zijn, kan de kwaliteit van bewijs met één of twee niveaus per 

uitkomstmaat worden verlaagd. Dit resulteert in een gradering van de kwaliteit van 

bewijs: deze kan hoog, middelmatig, laag of zeer laag zijn.  

3.3.1 Werkzaamheid tegen herpes zoster 
De werkzaamheid van het vaccin werd alleen bepaald in de ZOSTER-002 en 

ZOSTER-039 studie bij respectievelijk patiënten die een autologe HSCT hebben 

ondergaan en patiënten met hematologische maligniteiten. 

 

Patiënten met een autologe HSCT 

In de ZOSTER-002 studie trad na 2 vaccinaties bij 49/870 patiënten in de RZV arm 

en 135/851 patiënten in de placebo arm een bevestigde HZ episode op na een 

mediane follow-up van 21 maanden (totale incidentie 30,0 vs. 94,3 per 1000 

patiëntjaren; number needed to vaccinate: 16,5). Daarmee bedroeg de 

werkzaamheid van RZV tegen HZ 68,2% (95% BI: 55,6-73,6%; p<0,0001; per 

protocol analyse). Wanneer werd gekeken naar patiënten die tenminste de eerste 

vaccinatie ontvingen (intention to treat analyse) werd een werkzaamheid van 64% 

(95% BI: 52-73%) gevonden. Een bevestigde HZ episode trad op bij 70/922 

patiënten in de RZV arm en 172/924 patiënten in de placebo arm (totale incidentie 

34,7 vs. 95,9 per 1000 patiëntjaren).  

 

Gradeconclusie: Vaccinatie met RZV resulteert in een klinisch relevante 

vermindering van HZ (bewijs van hoge kwaliteit). 

 

Patiënten met hematologische maligniteiten 
In de ZOSTER-039 studie trad na 2 vaccinaties bij 2/259 patiënten in de RZV arm 

en 14/256 patiënten in de placebo arm een bevestigde HZ episode op na een 

mediane follow-up van 11,1 maanden (totale incidentie 8,5 vs. 66,2 per 1000 

patiëntjaren). Dit komt overeen met een werkzaamheid van 87,2% (95% BI 44,3-

98,6) p=0,0021; per protocol populatie; post hoc analyse).  
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Gradeconclusie: Vaccinatie met RZV resulteert waarschijnlijk in een klinisch 

relevante vermindering van HZ (bewijs van redelijke kwaliteit). Er is afgewaardeerd 

op risco op bias, omdat de analyse is gebaseerd op de per protocol populatie 

(attrition bias) en het een post hoc analyse betreft. Patiënten die de tweede 

vaccinatie niet hebben ontvangen en degenen die binnen 30 dagen na de tweede 

vaccinatie HZ ontwikkelden zijn hierin niet meegenomen.  

3.3.2 Werkzaamheid tegen postherpetische neuralgie 

 

Patiënten met een autologe HSCT 

In de ZOSTER-002 studie trad na 2 vaccinaties PHN op bij 1/870 patiënten in de 

RZV arm en 9/851 patiënten in de placebo arm na een mediane follow-up van 21 

maanden (totale incidentie 0,5 vs. 4,9 per 1000 patiëntjaren). Daarmee bedroeg de 

werkzaamheid van RZV tegen PHN 89,3% (95% BI 22,5-99,8; per protocol 

analyse). PHN was gedefinieerd als met zoster gepaard gaande pijn, beoordeeld als 

≥ 3 (op een schaal van 0-10), die aanhield of optrad meer dan 90 dagen na het 

eerste begin van de uitslag door zoster.  

 

Gradeconclusie: Vaccinatie met RZV resulteert in een statistisch significante en 

mogelijk klinisch relevante vermindering van PHN (bewijs van lage kwaliteit). Er is 

afgewaardeerd op risico op bias, omdat de analyse is gebaseerd op de per protocol 

populatie (attrition bias). Patiënten die de tweede vaccinatie niet hebben ontvangen 

en degenen die binnen 30 dagen na de tweede vaccinatie HZ ontwikkelden zijn 

hierin niet meegenomen. Daarnaast is er afgewaardeerd voor onnauwkeurigheid, 

omdat het betrouwbaarheidsinterval de klinische relevantiegrens éénzijdig 

overschrijdt. 

3.3.3 Immunogeniciteit 

De gE-specifieke immuunresponsen (humorale en celgemedieerde immuniteit) die 1 

maand, 12 en 24 maanden na de laatste dosis werden opgeroepen door RZV 

(Shingrix®) in de studies bij immuungecompromitteerde populaties staan in Tabel 

2 en 3.  

 

Bij alle populaties was de humorale (anti-gE GMC) en cellulaire respons (frequentie 

van CD42+T-cellen) op 1 maand na de tweede dosis het hoogst. Hoewel beide 

vervolgens met de tijd afnamen, bleven de waarden 24 maanden na de tweede 

dosis hoger dan vóór vaccinatie.  

 

In ZOSTER-028 bij patiënten met solide tumoren was de GMC op één maand na de 

tweede dosis hoger bij patiënten die de eerste dosis ten minste 10 dagen voor de 

chemotherapiekuur kreeg (PreChemogroep) ten opzichte van de patiënten die de 

eerste dosis gelijktijdig met de chemotherapiekuur kreeg (OnChemogroep); GMC 

bedroeg respectievelijk 22.974,3 (19.080,0; 27.663,5) en 9.328,0 (4.492,5; 

19.368,2).  

 

In ZOSTER-039 bij patiënten met hematologische tumoren was de GMC op één 

maand na de tweede dosis hoger bij patiënten die gevaccineerd werden na een 

volledige behandeling voor kanker ten opzichte van patiënten die gevaccineerd 

werden tijdens de kankerbehandeling; GMC bedroeg respectievelijk 19.934,7 

(14.674,1; 27.081,2) en 5.777,4 (3.342,5; 9.985,9). 
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Tabel 2 Humorale immunogeniciteit van RZV (Shingrix®) bij 

immuungecompromitteerde volwassenen ≥ 18 jaar (ATP-cohort voor 

immunogeniciteit) 

 
ATP Volgens het protocol (According-To-Protocol). ̂ Anti-gE-immuunrespons = anti-gE-antilichaamniveaus, 
gemeten door ‘anti-gE enzyme-linked immunosorbent assay’ (gE ELISA). N=aantal beoordeelbare 
proefpersonen op het aangegeven tijdstip (voor de GMC). BI=betrouwbaarheidsinterval. GMC=geometrisch 
gemiddelde concentratie. Q1; Q3=eerste en derde kwartielen.  
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Tabel 3 Celgemedieerde immunogeniciteit van RZV (Shingrix®) bij 
immuungecompromitteerde volwassenen ≥ 18 jaar (ATP-cohort voor 
immunogeniciteit) 

 

 
ATP Volgens het protocol (According-To-Protocol). ̂ gE-specifieke CD4[2+]-T-celrespons = gE-specifieke 
CD4+ T-celactiviteit, gemeten door intracellulaire cytokinekleuring (ICS)-assay. (CD4[2+]-T-cellen = CD4+ 
T-cellen die ten minste 2 of 4 geselecteerde immuunmarkers tot expressie brengen). N=aantal 
beoordeelbare proefpersonen op het aangegeven tijdstip voor de mediane frequentie. Q1; Q3=eerste en 
derde kwartielen.  
* Er werd alleen bloed voor celgemedieerde immuniteit afgenomen bij de groep proefpersonen die de eerste 
dosis RZV (Shingrix®) 8-30 dagen voor de start van een chemotherapiekuur kregen (d.w.z. de grootste 
groep in 
het onderzoek).  
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3.3.4 Intensiteit en duur van de pijn 

In de ZOSTER-002 studie (patiënten met een autologe HSCT) werd door 

respectievelijk 37/49 (76%) en 120/ 135 (89%) van de patiënten in de RZV en 

placebo arm die minimaal één bevestigde HZ-episode doormaakten ten minste één 

dag van ernstige 'ergste' HZ-geassocieerde pijn (gedefinieerd als ZBPI-pijnscores 

van 3 of meer op de 'ergste' pijn ZBPI-vraag) gemeld. De mediane (min - max) 

duur van ernstige ‘ergste’ HZ-geassocieerde pijn was 14,0 (1,0-178,0) dagen in de 

RZV arm en 24,0 (1,0-1025,0) dagen in de placebo arm. Het gemelde aantal dagen 

met pijn bedroeg 892 dagen in de RZV arm en 6275 dagen in de placebo arm, wat 

resulteerde in een vermindering van de duur van ernstige ‘ergste’ herpes zoster-

gerelateerde pijn met 38,5% (95%BI: 11,1-57,5; p=0,0099). 

 

Het percentage patiënten met ten minste één bevestigde HZ-episode in ZOSTER-

002 dat ten minste één vorm van pijnmedicatie gebruikte was 65,3% en 69,6% in 

respectievelijk de RZV- en placeboarm; drie of meer pijnstillers werden gebruikt 

door 10,2% vs. 27,4%. De mediane duur (min-max) van het gebruik van 

pijnmedicatie was 21,5 (1,0-436,0) en 47,5 (1,0-1642) dagen in respectievelijk de 

RZV- en placeboarm. 

3.3.5 Kwaliteit van leven 

In de ZOSTER-002 studie (patiënten met een autologe HSCT) bedroeg de utiliteit 

gemeten met de EQ5D vragenlijst bij patiënten die tenminste één HZ-episode 

doormaakten op één week na het ontstaan van de HZ uitslag respectievelijk 0,7075 

en 0,5670 in de RZV arm en de placebo arm. Dit verschil van 0,140 (95%BI 0,051-

0,230; p=0,0021) was significant; het verschil nam met de tijd af. 

 

3.3.6 Overige overwegingen 
 

Werkzaamheid in de algemene populatie (50-plussers) 

De werkzaamheid van RZV tegen HZ en PHN is bewezen in twee grote, 

gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde fase 3 studies bij gezonde 

immunocompetente 50- en 70-plussers (ZOE-50 en ZOE-70).[23, 24] De 

werkzaamheid tegen HZ bedroeg 97% na een follow-up van 3,2 jaar bij 15.000 50-

plussers (ZOE-50) en 91% na follow-up 3,7 jaar bij 14.000 70-plussers (ZOE-70). 

De gepoolde analyse van deze twee klinische studies liet zien dat de werkzaamheid 

tegen PHN 91% en 89% was in studiepopulaties van respectievelijk 50 en 70 jaar 

en ouder.[1] In een studie naar de immuunrespons na RZV-vaccinatie bij personen ≥ 

60 jaar werd aangetoond dat zowel de humorale als de celgemedieerde 

immuunrespons tenminste 10 jaar aanhoudt en op basis van mathematische 

modellering werd voorspeld dat deze waarschijnlijk 20 jaar na vaccinatie nog steeds 

aanwezig is.[25]  

 

Werkzaamheid bij medische risicogroepen 

Gegevens over de werkzaamheid van RZV bij immuungecompromitteerde patiënten 

zijn beperkt tot patiënten die een autologe HSCT hebben ondergaan en patiënten 

met hematologische maligniteiten. Voor de andere medische risicogroepen zijn 

enkel gegevens over de humorale en cellulaire immuunrespons (immunogeniciteit) 

bekend; een surrogaat uitkomstmaat voor de werkzaamheid. Omdat een 

immunologisch correlaat van bescherming voor RZV niet is vastgesteld, is het 

niveau van de immunogeniciteit dat bescherming biedt tegen herpes zoster 

onbekend. Aan de hand van de gevonden immunogeniciteit is daarom niet te 

zeggen wat de werkzaamheid tegen HZ en PHN is. Volgens de EMA kan op basis van 

de aangetoonde humorale en cellulaire immuunrespons echter wel een 

aanvaardbaar werkzaamheidsniveau worden verwacht. Daarbij zijn er nog enkele 
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onzekerheden over de mate van werkzaamheid, vooral bij patiënten die (bepaalde 

soorten) immuunsuppressieve therapieën ondergaan. De studies ZOSTER-002 en 

ZOSTER-039 waren niet bedoeld om de invloed van gelijktijdig gebruik van 

immuunsuppressieve behandeling op de werkzaamheid van het vaccin te bepalen of 

om specifieke immuunsuppressieve behandelingen op de werkzaamheid van het 

vaccin te beoordelen. De meeste ontvangers van het vaccin kregen geen 

immuunsuppressieve behandeling ten tijde van de vaccinatie en niet alle vormen 

van immuunsuppressieve behandelingen werden gebruikt bij de bestudeerde 

populaties. De gevonden verschillen in immuunrespons bij verschillende populaties 

en timing van vaccinatie (voor, na of tijdens immuunsuppressieve therapie) duiden 

er wel op dat ook deze factoren van invloed zijn op het effect. Zo was in de 

ZOSTER-039 de humorale immuunrespons één maand na de tweede dosis duidelijk 

hoger bij patiënten die gevaccineerd werden na een volledige chemo- en/of 

immunotherapie ten opzichte patiënten die tijdens de behandeling gevaccineerd 

werden. Verder is nog onzeker hoelang de werkzaamheid aanhoudt.[13] Daarnaast 

lopen er nog enkele studies met RZV bij medische risicogroepen, waaronder 

patiënten met inflammatoire darmziekten en reuma.[26] 

 

De registratiehouder vraagt ook vergoeding aan voor patiënten die een allogene 

HSCT ondergaan en patiënten die een transplantatie ondergaan van een ander 

orgaan dan de nier. Voor deze patiëntengroepen zijn geen gegevens beschikbaar 

over de werkzaamheid van RZV (van goede kwaliteit). Wel zijn hierboven gegevens 

beschreven voor vergelijkbare groepen (met eenzelfde hoog risico op HZ en HZ 

gerelateerde infecties, zie Figuur 1), namelijk respectievelijk voor patiënten die een 

autologe HSCT ondergaan en patiënten met een nier transplantatie. Het 

Zorginstituut acht het aannemelijk dat een vergelijkbare werkzaamheid zal worden 

gevonden bij de vergelijkbare groepen waarvoor de registratiehouder vergoeding 

aanvraagt, namelijk patiënten met een allogene HSCT en patiënten met een 

orgaantransplantatie anders dan de nier. 
 

Vaccinatie volgens richtlijnen 

Vaccinatie met RZV is nog niet opgenomen in de Nederlandse behandelrichtlijnen 

voor de betreffende immuungecompromitteerde patiëntengroepen. De GR beschrijft 

in het adviesrapport ‘Vaccinatie tegen gordelroos’ (2019) dat vaccinatie met RZV bij 

immuungecompromitteerde ouderen aanvaardbaar is; met andere woorden, de 

gezondheidswinst door de bescherming tegen gordelroos weegt op tegen de 

bijwerkingen van vaccinatie. Daarbij noemt de GR dat het vaccin bij deze patiënten 

weliswaar mogelijk iets minder goed werkt, maar dat daar tegenover staat dat zij 

meer baat hebben bij een vaccin vanwege een grotere kans op een 

gordelroosepisode.[2] In de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Oostenrijk en het 

Verenigd Koningrijk wordt vaccinatie met RZV geadviseerd voor (sommige) 

immuungecompromitteerde patiënten vanaf 50 jaar.[27-32] Sinds 2020 wordt in 

Canada, Spanje en Oostenrijk ook geadviseerd om immuungecompromitteerde 

patiënten onder 50 jaar te vaccineren.[33, 34, 30] Daarnaast wordt vaccinatie met RZV 

voor specifieke medische risicogroepen geadviseerd door de European AIDS Clinical 

Society,[35] de Kidney Disease Improving Global Outcomes,[36] European Myeloma 

Network[37] én de German Society of Hematology and Medical Oncology.[38] 

 

Conclusie 

Vaccinatie met RZV resulteert in een klinisch relevante vermindering van HZ (bewijs 

van hoge kwaliteit) en in een statistisch significante en mogelijk klinisch relevante 

vermindering van PHN (bewijs van lage kwaliteit) bij patiënten die een autologe 

HSCT hebben ondergaan. De werkzaamheid bedraagt respectievelijk 64% (95% BI 

52-73%) en 89% (95% BI 23-100%) tegen HZ en PHN. Daarnaast resulteert 

vaccinatie met RZV waarschijnlijk in een klinisch relevante vermindering van HZ 
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(werkzaamheid van 87% (95% BI 44-99%)) bij patiënten met hematologische 

maligniteiten (bewijs van redelijke kwaliteit). Bij patiënten met respectievelijk 

hematologische maligniteiten, solide tumoren, niertransplantatie en een HIV-infectie 

werd een duidelijke immunogeniciteit, zowel humoraal als cellulair, gevonden na 

vaccinatie met RZV. Deze resultaten tezamen met een aangetoonde zeer hoge 

werkzaamheid bij immunocompetente 50-plussers (inclusief patiënten met 

comorbiditeiten) leiden ertoe dat vaccinatie met RZV werkzaam wordt geacht bij de 

bovenstaande immuungecompromitteerde patiëntengroepen. Daarnaast acht het 

Zorginstituut het aannemelijk dat een vergelijkbare werkzaamheid zal worden 

gevonden bij vergelijkbare groepen waarvoor de registratiehouder vergoeding 

aanvraagt, namelijk patiënten met een allogene HSCT en patiënten met een 

orgaantransplantatie anders dan de nier.   

 

3.4 Ongunstige effecten 

De SmPC vermeldt dat bij volwassenen van 50 jaar of ouder de meest gemelde 

bijwerkingen pijn op de injectieplaats (68,1% totaal/dosis; 3,8% ernstig/dosis), 

myalgie (32,9% totaal/dosis; 2,9% ernstig/dosis), vermoeidheid (32,2% 

totaal/dosis; 3,0% ernstig/dosis) en hoofdpijn (26,3% totaal/dosis; 1,9% 

ernstig/dosis) waren, zie Tabel 4. De meeste van deze reacties hielden niet lang 

aan (mediane duur van 2 tot 3 dagen). Bijwerkingen die als ‘ernstig’ werden 

gemeld, duurden 1 tot 2 dagen. Over het algemeen kwam het veiligheidsprofiel bij 

volwassenen ≥ 18 jaar met immuundeficiëntie of immuunsuppressie vanwege ziekte 

of behandeling overeen met het veiligheidsprofiel dat is gezien bij volwassenen van 

50 jaar of ouder. Daarbij was de incidentie van pijn op de injectieplaats, 

vermoeidheid, myalgie, hoofdpijn, rillingen en koorts hoger bij 

immuungecompromitteerde volwassenen van 18-49 jaar in vergelijking met mensen 

van 50 jaar of ouder.[1] 

 

Tabel 4 Ongunstige effecten van recombinant herpes zostervaccin (met adjuvans) 

vergeleken met geen vaccinatie bij patiënten met volwassenen van 18 jaar of ouder 

met een verhoogd risico op herpes zoster 

 recombinant herpes zostervaccin (met adjuvans)* 

meest 

frequent  

Zeer vaak (> 10%): injectieplaatsreacties (zoals pijn, roodheid, zwelling), vermoeidheid, 

koude rillingen, koorts. Hoofdpijn. Maag-darmklachten (waaronder misselijkheid, braken, 

diarree en/of buikpijn). Myalgie. 

 

Vaak (1-10%): jeuk op de injectieplaats, malaise. 

ernstig  Immuungemedieerde stoornissen 

*Gebaseerd op een gepoolde analyse van gegevens uit placebogecontroleerde klinische onderzoeken met 
5.887 volwassenen van 50-69 jaar en 8.758 volwassenen van ≥ 70 jaar. 

 

Ernstige interventiegerelateerde ongunstige effecten 

Het aantal mogelijke ernstige interventiegerelateerde ongunstige effecten (inclusief 

overlijden) gevonden in de onderzochte studies op 12 maanden na laatste 

vaccinatie was vergelijkbaar in RZV- en placebo armen, respectievelijk 0-0,4% en 0-

0,8%, zie Tabel 5. De ernstige interventiegerelateerde ongunstige effecten gemeld 

in de ZOSTER-002 studie waren immuun trombocytopenische purpura en cutane 

vasculitis samen gemeld met artralgie en atriumfibrilleren in de RZV arm en cutaan 

verspreide HZ in de placeboarm. Volgens de onderzoekers was mogelijk één 

sterftegeval in de ZOSTER-039 studie te relateren aan vaccinatie. Het sterfgeval 

betrof een neonaat geboren uit een moeder die blootgesteld was aan het RZV 

ongeveer 34 dagen voor haar laatste menstruatie. Deze melding heeft niet geleid 

tot een veiligheidssignaal, wel wordt vaccinatie bij zwangerschap afgeraden 

vanwege onvoldoende gegevens. 
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Tabel 5 Incidentie ernstige ongunstige effecten vanaf de eerste vaccinatie tot 12 

maanden na de laatste vaccinatie van totaal gevaccineerde cohorten. 

 Ernstig ongunstig effect mogelijk veroorzaakt door vaccinatie (inclusief sterfte) 

Studie RZV Placebo 

 n/N % (95% BI) n/N Placebo 

ZOSTER-002  3/922 0,3 (0,1–0,9) 4/924  0,4 (0,1–1,1) 

ZOSTER-039  1/283 0,4 (0,0–2,0) 1/279  0,4 (0,0–2,0) 

ZOSTER-28  0/117 - 0/115  - 

ZOSTER-34  0/132 0,0 (0,0–2,8) 1/132  0,8 (0,0–4,1) 

ZOSTER-015  0/74 - 0/49 - 

 

Percentage stakers als gevolg van ongunstige effecten 

Het aantal patiënten dat geen tweede dosis ontving vanwege ongunstige effecten in 

de RZV- en placebo armen bedroeg respectievelijk: 6/922 (0,7%) vs 5/924 (0,5%) 

(ZOSTER-002); 2/117 (1,7%) vs 0/115 (0%) (ZOSTER-028); 0/283 (0%) vs 2/279 

(0,7%) (ZOSTER-039); 2/132 (1,5%) vs 1/132 (0,8%) (ZOSTER-041). Het aantal 

stakers in de studie met HIV-patiënten was niet te achterhalen.  

 

De ongunstige effecten waardoor patiënten staakten en die mogelijk gerelateerd 

waren aan vaccinatie waren: niet ernstige psoriasis (n=1, hersteld), niet ernstige 

eczeem (n=1, niet hersteld tijdens laatste follow-up voor terugtrekking uit studie), 

myalgie (n=1), neutropenie (n=1, niet hersteld tijdens laatste follow-up voor 

terugtrekking uit studie), ernstige toxische huid exantheem (n=1, hersteld) in 

ZOSTER-002; niet ernstige tachycardie (n=1, hersteld) in ZOSTER-028 en niet 

ernstige koorts (n=1, hersteld) in ZOSTER-041. 

 

3.4.1 Overige overwegingen 

In twee studies naar de veiligheid van RZV bij respectievelijk 67 patiënten met 

inflammatoire darmziekte (IBD) en 403 patiënten met reuma was het voorkomen 

van bijwerkingen vergelijkbaar (75% lokale bijwerkingen en 57% systemische 

bijwerkingen bij IBD; mediane follow-up 207 dagen) en zelfs lager (13% bij 

reuma).[39, 40] 

 

Conclusie 

RZV heeft een acceptabel bijwerkingenprofiel bij immunocompetente ouderen, de 

meest voorkomende bijwerkingen zijn koorts, pijn en roodheid na vaccinatie, die na 

enkele dagen overgaan. Het bijwerkingenprofiel bij immuungecompromitteerde 

patiënten is vergelijkbaar. 

 

3.5 Ervaring 

RZV is sinds 2019 op de markt en wordt inmiddels in verschillende landen 

wereldwijd geadviseerd bij of programmatisch aangeboden aan ouderen. Wereldwijd 

zijn al meer dan 26 miljoen doses RZV toegediend, het merendeel bij ouderen van 

50-plussers in de Verenigde Staten van Amerika. In Nederland is RZV sinds juni 

2020 verkrijgbaar voor consumenten en zijn er ongeveer 5.000 personen 

gevaccineerd. 

 

De ervaring met recombinant herpes zostervaccin (met adjuvans) is weergegeven in 

Tabel 6. 

 

Tabel 6 Ervaring met recombinant herpes zostervaccin (met adjuvans) 

 recombinant herpes 

zostervaccin (met adjuvans) 
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beperkt: < 3 jaar op de markt of < 100.000 voorschriften (niet-

chronische indicatie)/20.000 patiëntjaren (chronische medicatie) 

X (2019) 

voldoende: ≥ 3 jaar op de markt, en > 100.000 voorschriften/20.000 

patiëntjaren 

 

ruim: > 10 jaar op de markt  

 
Conclusie 

De ervaring met RZV is ruim bij immunocompetente ouderen, maar nog beperkt bij 

immuungecompromitteerde patiënten. 

 

3.6 Toepasbaarheid 

Uitgebreide informatie over de toepasbaarheid is te vinden in de SmPC. In deze 

paragraaf vermelden we alleen de belangrijkste verschillen in toepasbaarheid tussen 

de middelen. 

 

Contra-indicaties 

Er zijn van RZV geen klinisch relevante contra-indicaties bekend. 

 

Specifieke groepen 

Bij zwangerschap wordt gebruik ontraden wegens onvoldoende gegevens. 

 

Interacties 

Kan samen worden gegeven met een geïnactiveerd seizoensgebonden 

influenzavaccin zonder adjuvans, een 23-valent pneumokokkenvaccin of een 

difterie–acellulair kinkhoest–tetanusvaccin (DTP). De vaccins moeten op 

verschillende injectieplaatsen worden toegediend. Gelijktijdig gebruik met andere 

vaccins wordt niet aanbevolen vanwege gebrek aan gegevens. 

 

De immunogeniciteit van het vaccin kan worden verminderd door een 

immuunsuppressieve behandeling. 

 

Waarschuwingen en voorzorgen 

Stel de vaccinatie uit bij personen die een acute, ernstige met koorts gepaard 

gaande ziekte hebben. Voorzichtig zijn bij mensen met trombocytopenie of een 

coagulatieaandoening; na intramusculaire toediening kan een bloeding optreden. 

 

Conclusie 

Vaccinatie met RZV is breed toepasbaar, ook bij immuungecompromitteerde 

patiënten.  

 

3.7 Gebruiksgemak 

Het gebruiksgemak van recombinant herpes zostervaccin (met adjuvans) is 

weergegeven in Tabel 7. 

 

Tabel 7 Gebruiksgemak van recombinant herpes zostervaccin vergeleken met geen 

vaccinatie 

 recombinant herpes zostervaccin (met adjuvans) 

Toedieningswijze Intramusculaire injectie 

Toedieningsfrequentie 2 doses met 1-2 maanden interval 
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Conclusie 

Het gebruiksgemak van RZV is acceptabel. 
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4 Eindbeoordeling 

4.1 Bespreking relevante aspecten 

Immuungecompromitteerde patiënten hebben een verhoogd risico op HZ en PHN. 

RZV (Shingrix®) is momenteel het enige vaccin dat kan worden toegepast bij deze 

patiënten. 

 

RZV heeft een bewezen hoge werkzaamheid in de algemene populatie van 50- en 

70-plussers tegen HZ (97% en 91%) en PHN (91% en 89%). Gegevens over de 

werkzaamheid van RZV bij immuungecompromitteerde patiënten zijn beperkt tot 

patiënten die een autologe HSCT hebben ondergaan en patiënten met 

hematologische maligniteiten. Voor de andere medische risicogroepen zijn enkel 

gegevens over de humorale en cellulaire immuunrespons (immunogeniciteit) 

bekend; een surrogaat uitkomstmaat voor de werkzaamheid. Omdat een 

immunologisch correlaat van bescherming voor RZV niet is vastgesteld, is het 

niveau van de immunogeniciteit dat bescherming biedt tegen herpes zoster 

onbekend. 

 

Het Zorginstituut concludeert dat vaccinatie met RZV resulteert in een klinisch 

relevante vermindering van HZ (bewijs van hoge kwaliteit) en in een statistisch 

significante en mogelijk klinisch relevante vermindering van PHN (bewijs van lage 

kwaliteit) bij patiënten die een autologe HSCT hebben ondergaan. De werkzaamheid 

bedraagt respectievelijk 64% (95% BI 52-73%) en 89% (95% BI 23-100%) tegen 

HZ en PHN. Daarnaast resulteert vaccinatie met RZV waarschijnlijk in een klinisch 

relevante vermindering van HZ (werkzaamheid van 87% (95% BI 44-99%)) bij 

patiënten met hematologische maligniteiten (bewijs van redelijke kwaliteit). Bij 

patiënten met respectievelijk hematologische maligniteiten, solide tumoren, 

niertransplantatie en HIV-infectie werd een duidelijke immunogeniciteit, zowel 

humoraal als cellulair, gevonden na vaccinatie met RZV. Deze resultaten tezamen 

met de aangetoonde zeer hoge werkzaamheid bij immunocompetente 50-plussers 

(inclusief patiënten met comorbiditeiten) leiden ertoe dat vaccinatie met RZV 

werkzaam wordt geacht bij de bovenstaande immuungecompromitteerde 

patiëntengroepen. Daarnaast acht het Zorginstituut het aannemelijk dat een 

vergelijkbare werkzaamheid zal worden gevonden bij vergelijkbare groepen 

waarvoor de registratiehouder vergoeding aanvraagt, namelijk patiënten met een 

allogene HSCT en patiënten met een orgaantransplantatie anders dan de nier.  

 

 

RZV heeft een acceptabel bijwerkingenprofiel bij immunocompetente ouderen, de 

meest voorkomende bijwerkingen zijn koorts, pijn en roodheid na vaccinatie, die na 

enkele dagen overgaan. Het bijwerkingenprofiel bij immuungecompromitteerde 

patiënten is vergelijkbaar. 

 
De ervaring met RZV is ruim bij immunocompetente ouderen, maar nog beperkt bij 

immuungecompromitteerde patiënten. Vaccinatie met RZV is breed toepasbaar, ook 

bij immuungecompromitteerde patiënten. Het gebruiksgemak van RZV is 

acceptabel. 

 

Tot slot merkt het Zorginstituut nog het volgende op:  

• In Nederland is vaccinatie met het RZV nog niet opgenomen in de betreffende 

behandelrichtlijnen voor immuungecompromitteerde patiënten.  

• De GR heeft in 2019 aangegeven dat vaccinatie met RZV bij 
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immuungecompromitteerde ouderen aanvaardbaar is; met andere woorden, de 

gezondheidswinst door de bescherming tegen gordelroos weegt op tegen de 

bijwerkingen van vaccinatie. Daarbij noemt de GR dat het vaccin bij deze 

patiënten weliswaar mogelijk iets minder goed werkt, maar dat daar tegenover 

staat dat zij meer baat hebben bij een vaccin vanwege een grotere kans op een 

gordelroosepisode. Op dat moment was RZV alleen nog geregistreerd voor 

personen van 50 jaar en ouder.  

• In enkele andere landen en internationale richtlijnen wordt vaccinatie met RZV 

inmiddels geadviseerd.  

Het Zorginstituut roept de betreffende Nederlandse beroepsgroepen op om 

vaccinatie met RZV op te nemen in de behandelrichtlijn. 

 

4.2 Eindconclusie 

Zorginstituut Nederland is tot de eindconclusie gekomen dat voor de vaccinatie van 

volwassenen van 18 jaar of ouder met een verhoogd risico op herpes zoster én die 

behoren tot de volgende medische risicogroepen: 

• personen die onlangs een stamceltransplantatie (allogeen of autoloog) 

ondergaan hebben; of waarbij een stamceltransplantatie gepland staat 

• personen met een solide tumor of hematologische kanker, die behandeld 

worden met een immuunsuppressieve behandeling, waarbij vaccinatie vóór, 

tijdens of na de behandeling toegediend moet worden. 

• personen die onlangs een orgaantransplantatie ondergaan hebben; of waarbij 

een orgaantransplantatie gepland staat; en 

• personen die geïnfecteerd zijn met het Humaan Immuundeficiëntie Virus (HIV) 

het recombinant herpes zostervaccin (met adjuvans) een meerwaarde heeft 

ten opzichte van geen vaccinatie. 
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5 Advies Farmacotherapeutisch Kompas 

5.1 Oud advies 

De Gezondheidsraad adviseert in beginsel positief over het vaccineren van ouderen 

op de leeftijd van 60 jaar tegen gordelroos met dit zostervaccin (Recombinant 

Zoster Vaccine, RZV). Zie Vaccinatie tegen gordelroos van de Gezondheidsraad, juli 

2019. 

 

5.2 Nieuw advies 

De Gezondheidsraad adviseert in beginsel positief over het vaccineren van ouderen 

op de leeftijd van 60 jaar tegen gordelroos met dit zostervaccin (Recombinant 

Zoster Vaccine, RZV). Zie Vaccinatie tegen gordelroos van de Gezondheidsraad, juli 

2019. 
 

Vaccinatie met het recombinant zoster vaccin (RZV) wordt geadviseerd aan 

personen die, afgezien van de leeftijd, een verhoogd risico hebben op gordelroos en 

aan gordelroos-gerelateerde complicaties, zoals postherpetische neuralgie. Onder de 

medische risicogroepen vallen patiënten die behandeld worden voor een 

hematologische kanker of een solide tumor, patiënten die een orgaan of 

stamceltransplantatie ondergaan en patiënten die geïnfecteerd zijn met het humaan 

immunodeficiëntievirus (HIV). 
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Bijlage 1: Zoekstrategie 

Zoekstrategie literatuur 

De literatuursearch is doorgevoerd in PubMed en de Cochrane Library in maart 2021 

met de volgende zoektermen: 

 

((recombinant zoster vaccine) OR (shingrix)) AND ((randomized controlled trial) OR 

(randomised controlled trial)) 
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Bijlage 2: Overzicht geïncludeerde studies 

 

Eerste 

auteur, 

jaar van 

publicatie 

Type onderzoek, 

bewijsklasse, 

follow-up duur 

Aantal 

patiënten*  

Patiëntkenmerken Interventie en vergelijkende 

behandeling 

Relevante uitkomstmaten   Commentaar, 

risk of bias 

Bastidas et 

al. (2019); 

Curran et al. 

(2019). 

ZOSTER-002 

 

Internationale fase 3, 

gerandomiseerde, 

dubbelblinde, placebo 

gecontroleerde studie. 

Follow-up: mediaan 21 

maanden. 

1846 Volwassenen die een 

hematopoëtische stamcel 

transplantatie hadden ondergaan 

minimaal 50-70 dagen voor 

toediening RZV/placebo. 

2 doses RZV (interval 1-2 maanden; TVC: 

n=922; mTVC: n=870) versus placebo (TVC: 

n=924; mTCV: n=851). 

Primair: werkzaamheid tegen HZ.  

 

Secundair: optreden van HZ 

gerelateerde complicaties, optreden 

van PHN, immunogeniciteit (humorale 

immuunrespons op maand 0, 1, 2, 13 

en 25), duur van HZ pijn en veiligheid. 

Kwaliteit van leven.  

De werkzaamheid 

van het vaccin 

tegen PHN werd 

alleen 

geanalyseerd in 

het per protocol 

cohort. De 

blindering was 

opgeheven bij de 

finale analyse. 

Dagnew et 

al. (2019). 

ZOSTER-039 

Internationale fase 3, 

gerandomiseerde, 

dubbelblinde, placebo 

gecontroleerde studie. 

Follow-up: 12 maanden. 

562 Volwassenen met één of meer 

hematologische maligniteiten en met 

een (recente of geplande) 

immuunsuppressieve 

kankerbehandeling (chemo- en/of 

immunotherapie) voor deze 

aandoening. 

2 doses RZV (interval 1 maand; n=283) 

versus placebo (n=279) 

Primair: veiligheid en reactogeniciteit,  

immunogeniciteit (humorale 

immuunrespons op maand 2). 

 

Secundair: immunogeniciteit 

(humorale en celgemedieerde 

immuunrespons op maand 0, 1, 2, 

13), werkzaamheid, veiligheid. 

De studie heeft 

een post hoc 

analyse gedaan 

naar de 

werkzaamheid 

tegen HZ bij de per 

protocol populatie. 
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Vink et al. 

(2019).  

ZOSTER-028 

Internationale fase 2/3, 

gerandomiseerde, 

dubbelblinde, placebo 

gecontroleerde studie. 

Stratificatie (4:4:1:1) 

op basis van moment 

van eerste vaccinatie in 

relatie tot start 

chemotherapie cyclus. 

Follow-up: 12 maanden.  

232 Volwassenen met een of meerdere 

solide tumoren met een recente of 

geplande) chemotherapie voor deze 

aandoening. 

Pre-chemo: 

2 doses RZV (interval 1 maand; n=90) versus 

placebo (n=91). Eerste vaccinatie 8-30 dagen 

voor start van de cyclus, tweede vaccinatie 

tijdens chemotherapie cyclus. 

 

Tijdens chemo: 

2 doses RZV (interval 1 maand; n=27) versus 

placebo (n=24). Eerste vaccinatie op start van 

de eerste (of tweede) chemotherapiecyclus. 

Primair: immunogeniciteit (humorale 

immuunrespons op maand 2), 

veiligheid. 

 

Secundair:  

Immunogeniciteit (humorale en 

celgemedieerde immuunrespons op 

maand 0, 1, 2, 13). 

 

Vink et al. 

(2020). 

ZOSTER-041 

Internationale fase 3, 

gerandomiseerde, 

placebo gecontroleerde, 

dubbelblinde studie. 

Follow-up: mediaan 12 

maanden. 

264 Volwassenen die een 

niertransplantatie 4 tot 18 maanden 

voor de studie hadden ondergaan en 

die een onderhoudsbehandeling met 

immuunsuppressieve therapie hadden 

ontvangen voor het voorkomen van 

afstoting van de allograft en deze 

minimaal een maand voorafgaand 

aan de eerste vaccinatie gebruikten.  

2 doses RZV (interval 1-2 maanden; n=132) 

versus placebo (n=132) 

Primair: immunogeniciteit 

(humorale respons op maand 2), 

veiligheid. 

 

Secundair: immunogeniciteit 

(humorale immuunrespons op maand 

0, 1, 2, 7 en 13; celgemedieerde 

immuunrespons op maand 0, 2, 13). 

 

 

Berkowitz et 

al. (2015). 

ZOSTER-015 

Internationale fase 1/2, 

gerandomiseerde, 

placebo gecontroleerde, 

dubbelblinde studie. 

Patiënten werden 

opgedeeld in 3 groepen 

op basis van ART en 

CD4+ T-cel aantal. 

Follow-up: 12 maanden. 

123 Volwassenen met een HIV-infectie 

van tenminste 1 jaar.  

3 doses RZV op maand 0, 2 en 5 vs placebo 

bij patiënten met: 

• ART en CD4+ aantal ≥200 cellen/mm3: 

n=56 vs n=38 

• ART en CD4+ aantal 50-199 

cellen/mm3: n=9 vs n=5 

• Geen ART en CD4+ aantal ≥500 

cellen/mm3:n=9 vs n=5 

Primair: immunogeniciteit (humorale 

celgemedieerde immuunrespons op 

maand 7), veiligheid. 

 

Secundair: immunogeniciteit 

(celgemedieerde en humorale 

immuunrespons op maand 0,1, 2, 3, 

6, 7 en 18). 

De resultaten voor 

alle deelnemers 

aan de studie zijn 

samengevoegd. 

Mogelijk waren 

onderzoekers niet 

meer geblindeerd 

vanaf maand 7 

gegevens in het 

clinical study 

report. 

HZ: herpes zoster. PHN: postherpetische neuralgie. RZV: recombinant herpes zoster vaccin met adjuvans. 
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Bijlage 3: Overzicht geëxcludeerde studies  

 

Eerste auteur, 

jaar van publicatie 

Reden van exclusie 

Stadtmauer et al., 2014 Dit betreft een fase 1/2 studie van het recombinant herpes zoster vaccin bij patiënten met autologe hematopoëtische 

stamceltransplantatie. Deze studie heeft reeds een vervolg gekregen in de vorm van een fase 3 studie (Bastidas et al. 2019), die is 

geïncludeerd in deze beoordeling. 
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Bijlage 4: Overzicht gebruikte richtlijnen en standaarden 

 

Organisatie, ref Datum Titel 

Europees Medicijn Agentschap (EMA)[1] 2018 (update 

2020) 

Samenvatting van de productkenmerken recombinant herpes zostervaccin (met adjuvans) 

EMA[13] 2020 European Public Assessment Report (EPAR) recombinant herpes zostervaccin (met adjuvans) - 

indicatieuitbreiding 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [6] 2014 Richtlijn gordelroos 

Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)[8] 2019 Standaard Gordelroos 

Nederlandse vereniging van HIV behandelaren (NVHB)[41] 2018 Richtlijn HIV-vaccinatiebeleid 

Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen Nederland  

(HOVON)[42] 

2012 Aanbeveling lange termijn follow-up na allogene stamceltransplantatie 

HOVON[43] 2012-2020 Richtlijnen hematologische maligniteiten  

 

 

  



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport recombinant herpes zoster vaccin met adjuvans (Shingrix®) voor de vaccinatie van volwassenen van 18 jaar of ouder met een verhoogd risico op herpes zoster | 28 mei 2021 

 

2021011250 Pagina 40 van 49 

  



DEFINITIEF | Farmacotherapeutisch rapport recombinant herpes zoster vaccin met adjuvans (Shingrix®) voor de vaccinatie van volwassenen van 18 jaar of ouder met een verhoogd risico op herpes zoster | 28 mei 2021 

 

2021011250 Pagina 41 van 49 

Bijlage 5: Baseline tabel 

Variabele ZOSTER-002 ZOSTER-039 ZOSTER-028  ZOSTER-041  ZOSTER-015 

Populatie Hematologische maligniteiten 

met HSCT 

Hematologische maligniteiten Solide 

tumoren 

Niertransplantatie  HIV 

 RZV placebo  RZV Placebo RZV RZV RZV 

N  922 924 283 279 117 132 74 

Leeftijd in jaren, gemiddeld (SD) - - - - - - 46,6 (10,7) 

  18-49, n (%) 

  ≥ 50, n (%) 

230 (24,9) 

692 (75,1) 

229 (24,8) 

695 (75,2) 

74 (26,1) 

209 (73,9) 

73 (26,2) 

206 (73,8) 

31 (26,5) 

86 (73,5) 

48 (36,4) 

84 (63,6) 

 

Geslacht man, n (%) 580 (62,9)  578 (62,6)  169 (59,7)  165 (59,1)  47 (40,2)  94 (71,2) 69 (93,2) 

Hematologische kanker, n (%) 

  Multipel myeloom 

  Non Hogkin B-cell lymfoom 

  Hodkin lymfoom 

  Non-hodgkin T-cell lymfoom 

  Acute myeloide leukemie 

  Anders 

490 (53,1) 

257 (27,9) 

82 (8,9) 

48 (5,2) 

21 (2,3) 

24 (2,6) 

493 (53,4) 

273 (29,5) 

66 (7,1) 

45 (4,9) 

20 (2,2) 

27 (2,9) 

67 (23,7) 

41 (14,5) 

49 (17,3) 

13 (4,6) 

44 (8,1%) 

69 (24,4) 

65 (23,3) 

39 (14,0) 

47 (14,7) 

16 (5,7) 

37 (13,3) 

75 (26,9) 

- - - 

Solide tumoren, n (%) 

  Borst 

  Colorectaal 

  Long 

  Prostaat 

  Blaas 

  Pancreas 

  Melanoom 

  Anders 

- - - - 53 (45,3) 

25 (21,4) 

8 (6,8) 

5 (4,3) 

1 (0,9) 

1 (0,9) 

1 (0,9) 

23 (19,7) 

- - 

Tijd van transplantatie tot eerste dosis in dagen, gemiddeld (SD) 60,7 (6,2)  60,8 (6,3)  - - - - - 

Timing van de vaccinatie, n (%) - - - - - - - 

  Gedurende behandeling 

  Na volledige kankerbehandeling 

- - 102 (36,0) 

181 (64,0) 

106 (38,0) 

173 (62,0) 

- - - 

Patiënten die autologe HSCT hadden ondergaan voor vaccinatie - - 28 (9,9) 26 (9,3) - - - 
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Patiënten die allogene HSCT hadden ondergaan voor vaccinatie - - 16 (6,7) 21 (7,5) - - - 

Eastern Cooperative Oncology Group performance status 

  0  

  1 

  2 

  3 

  Niet bekend 

- - 177 (63,7) 

94 (33,8) 

6 (2,2) 

1 (0,4) 

5 

175 (64,3) 

89 (32,7) 

7 (2,6) 

1 (0,4) 

7 

95 (83,3) 

18 (15,8) 

1 (0,9) 

- 

3 

- - 

Panel-reactive antibody score, n (%) - - - - - - - 

  0-19% 

  20-79% 

  80-100% 

- - - - - 117 (88,6) 

13 (9,8) 

2 (1,5) 

- 

Chemotherapie of chemo immunotherapie met einddatum binnen 30 dagen na 

HSCT 

864 (99,3)*  844 (99,2)*  - - - - - 

Onderhoudsbehandeling tot einde studie (waaronder rituximab en bortezomib)  165 (19,0)*  136 (16,0)*  - - - - - 

Immuunsuppressieve behandeling met startdatum binnen 30 dagen na HSCT 

en einddatum na HSCT (waaronder rituximab en bortezomib) 

14 (1,6)*  12 (1,4)*  - - - - - 

  CIS + CS + MC 

  CIS + MC 

  CIS + CS 

  Andere combinatie 

- - - - - 100 (75,8) 

23 (17,4) 

7 (5,3) 

2 (1,5) 

- 

Nucleoside/nucleotide RT remmers - - - - - - 53 (71,6) 

  Nonnucleoside RT remmers 

  Protease remmers 

  Anders 

  Onbekend 

- - - - - - 27 (36,5) 

30 (40,5) 

14 (18,9) 

4 (5,4) 

CIS: calcineurine remmer of sirolimus. CS: corticosteroidn. HSCT: hematopoëtische stamcelltransplantatie. MC: mycophenolaat compound. RT: reverse transcriptase.  

*Op basis van per protocol populatie (N=870/851). 
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Bijlage 6: Beoordeling risico op bias 
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Bijlage 7: GRADE evidence profiel 

Directe vergelijking recombinant herpes zostervaccin (RZV) met adjuvans versus geen vaccinatie bij volwassenen van 18 jaar of ouder met een verhoogd risico op 
herpes zoster: GRADE evidence profile. 

Beoordeling van de zekerheid Incidentie Werkzaamheid 

Kwaliteit 

van 

bewijs 

Importantie 
Aantal 

studies 
Studieopzet 

Risk of 

bias 
Inconsistentie 

Indirect 

bewijs 
Onnauwkeurigheid Andere factoren RZV placebo 

Relatief 

(95% BI) 

Absoluut 

(95% 

BI) 

Werkzaamheid tegen herpes zoster bij patiënten met autologe HSCT (ZOSTER-002) (follow up: mediaan 21 maanden) 

1   gerandomiseerde 

trial 

niet 

ernstig  

n.v.t. niet 

ernstig  

niet ernstig   niet gevonden   PP: 

30,0/1000 ptj 

 

ITT: 

34,7/1000 ptj 

PP: 

94,3/1000 ptj 

 

ITT:  

95,9/1000 ptj 

PP: 68,2%  

(55,6 tot 73,6)  

 

ITT: 64%  

(52 tot 73) 

61,2 

minder 

per 1000 

ptj 

⨁⨁⨁⨁ 

HOOG  

Cruciaal 

Werkzaamheid tegen herpes zoster bij patiënten met hematologische maligniteiten (ZOSTER-039) (follow up: mediaan 11,1 maanden) 

1   gerandomiseerde 

trial 

ernstig a  n.v.t.   niet 

ernstig  

niet ernstig  niet gevonden   8,5/1000 ptj  66,2/1000 ptj  PP: 87,2% 

(44,3 to 98,6)  

57,7 

minder 

per 1000 

ptj 

⨁⨁⨁◯ 

REDELIJK 

Cruciaal 

Werkzaamheid tegen postherpetische neuralgie bij patiënten met autologe HSCT (ZOSTER-002) (follow up: mediaan 21 maanden) 

1   gerandomiseerde 

trial 

ernstig b  n.v.t.   niet 

ernstig  

ernstig c niet gevonden   0,5/1000 ptj   4,9/1000 ptj  PP: 89,3% 

(22,5 tot 99,8)  

4,4 

minder 

per 1000 

ptj 

⨁⨁◯◯ 

LAAG  

Cruciaal 

BI: Betrouwbaarheidsinterval. HSCT: hematoëtische stamceltransplantatie. ITT: intention to treat. N.v.t: niet van toepassing. PP: per protocol. Ptj: patiëntjaren. 
 
a. Per protocol populatie (attrition bias) en post hoc analyse (reporting bias). Er is maar één keer afgewaardeerd, omdat de risk of bias verder laag is. 
b. Per protocol populatie (attrition bias).  
c. Betrouwbaarheidsinterval overschrijdt één klinische relevantiegrens. 
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1 Inleiding 

In dit rapport worden de (meer)kosten geraamd ten laste van het farmaciebudget, 

die ontstaan als herpes zoster vaccin, recombinant, met adjuvans (HZV) 

(Shingrix®) wordt opgenomen op lijst 1B van het GVS. Er zijn verschillende 

risicogroepen van immuungecompromitteerde patiënten die door ziekte of 

behandeling van de ziekte een verhoogd risico hebben op het krijgen van herpes 

zoster. De indicaties die in dit dossier worden meegenomen betreffen patiënten met 

een HIV infectie, een stamceltransplantatie, orgaantransplantatie, solide tumoren en 

hematologische kanker.  

  

Het doel van deze budgetimpactanalyse is een schatting te maken van de kosten die 

met het gebruik van het vaccin gepaard gaan. Uitgangspunten voor de BIA zijn: de 

geregistreerde indicatie, het potentiële aantal patiënten dat voor vaccinatie in 

aanmerking komt, de apotheekinkoopprijs (AIP), de dosering, de duur van de 

behandeling en mogelijke substitutie van de huidige behandeling. 

 

Deze BIA is opgesteld ten behoeve van een farmaco-economische (FE) 

vrijstellingsaanvraag. Het Zorginstituut hanteert een grenswaarde van €10 miljoen 

voor het uitvoeren van een FE-analyse. 

1.1 Geregistreerde indicatie 

Herpes zoster vaccin, recombinant, met adjuvans (HZV) (Shingrix®) is 

geregistreerd voor 'de preventie van herpes zoster (HZ) en postherpetische 

neuralgie bij volwassenen van 50 jaar en ouder en bij volwassenen van 18 jaar en 

ouder met een verhoogd risico op HZ.’(1) 

 

De registratiehouder vraagt echter alleen vergoeding aan voor patiënten met een 

verhoogd risico op HZ door een medische oorzaak. Hierbij wordt gericht op 

specifieke patiëntengroepen waarvoor klinische studies zijn uitgevoerd naar de 

effectiviteit en veiligheid van Shingrix®. De patiëntengroepen met de volgende  

indicaties zijn in deze budgetimpactanalyse geïncludeerd: 

- Patiënten met een HIV infectie 

- Patiënten die een autologe of een allogene stamceltransplantatie ondergaan 

- Patiënten met hematologische kanker 

- Patiënten met solide tumoren 

- Patiënten die een niertransplantatie of andere orgaantransplantatie ondergaan 

1.2 Plaats in het behandelalgoritme 

Herpes zoster (HZ), beter bekend als gordelroos, is een infectieziekte die wordt 

veroorzaakt doordat een eerdere varicella zoster infectie (waterpokken) opnieuw tot 

uiting komt. Op lange termijn kan HZ postherpetische neuralgie (PHN) veroorzaken, 

een zenuwpijn die lange tijd kan aanhouden. Wanneer het lichaam de varicella 

zoster infectie heeft afgeweerd trekt het virus zich terug in de zenuwknopen. Het 

virus kan later weer actief worden doordat de weerstand tegen het virus afneemt.  

De kans om gordelroos te krijgen neemt toe met de leeftijd, met name vanaf 50 

jaar, of bij mensen met een verminderde cellulaire immuniteit als gevolg van ziekte 

of de behandeling van een ziekte. Hierdoor is het risico op en de ernst van 

gordelroos groter (3, 4). 

 

Op dit moment is er geen alternatief vaccin beschikbaar voor patiënten met een 

verhoogd risico op HZ. Het vaccin wat ook geïndiceerd is voor HZ (Zostavax®) heeft 
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een contra-indicatie bij immuungecompromitteerde patiënten, omdat dit een levend 

verzwakt vaccin is (3). Nu worden patiënten met een verhoogd risico op HZ vooral 

behandeld met interventies die meer van therapeutische aard zijn na blootstelling 

aan het virus. Voorbeelden van therapeutische behandelingen zijn 

immunoglobulinen of famciclovir.  

 

De Gezondheidsraad heeft op 15 juli 2019 een positief advies uitgebracht over het 

vaccineren met Shingrix® bij ouderen vanaf 60 jaar. Hierbij is ook aangegeven dat 

de kosteneffectiviteit van het vaccin nog ongunstig was. Op dit moment is er nog 

geen nationaal vaccinatieprogramma met Shingrix® geïmplementeerd. Daarnaast 

lijkt het vaccin in principe ook geschikt voor mensen met een minder goed 

functionerend immuunsysteem. Het Shingrix® vaccin is een recombinant vaccin en 

bevat kleine hoeveelheden van een oppervlakteantigeen (eiwit van het oppervlak) 

van het virus, die het lichaam ertoe aanzetten antilichamen tegen het virus aan te 

maken. Het vaccin bevat ook een ‘adjuvans’ gemaakt van stoffen die de 

immuunreacties op het vaccin helpen versterken. Patiënten die Shingrix® 

toegediend hebben gekregen, zijn sneller in staat antilichamen tegen het virus aan 

te maken wanneer het virus wordt gereactiveerd en zijn daardoor beschermd tegen 

de ziekte. Shingrix® is het eerste geregistreerde vaccin ter preventie van HZ en 

PHN in Nederland voor volwassenen van 18 jaar en ouder met een verhoogd risico 

op HZ (4, 5).  
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2 Uitgangspunten 

2.1 Aantal patiënten 

Per risicogroep wordt een schatting gegeven van het aantal patiënten dat in 

aanmerking komt voor een vaccinatie met Shingrix®.  

 

HIV-geïnfecteerde volwassenen 

Het HIV-virus breekt geleidelijk het afweersysteem af, wat kan leiden tot diverse 

klachten en symptomen. Zo is de incidentie van HZ bij HIV-geïnfecteerde 

volwassenen drie tot vijf keer hoger ten opzichte van de gemiddelde populatie. 

Daarnaast keert HZ vaker terug bij personen met een HIV infectie. Een HIV infectie 

geeft daardoor een blijvend verhoogd risico op een HZ infectie (2, 6). Om deze 

reden komen zowel de incidente als prevalente patiënten met een HIV indicatie in 

aanmerking voor Shingrix®.  

 

De HIV-monitor uit 2019 geeft jaarlijkse cijfers weer over onder andere de 

prevalentie en incidentie van HIV patiënten. De prevalentie van HIV-patiënten die 

behandeld werden in 2019 wordt geraamd op 20.612. Daarnaast werden in 

hetzelfde jaar 580 nieuwe patiënten gediagnosticeerd (7).   

 

Patiënten die een autologe of allogene stamceltransplantatie ondergaan 

Bij stamceltransplantaties is een onderscheid te maken tussen autologe (eigen) en 

allogene (gedoneerde) getransplanteerde stamcellen. Het klinische onderzoek van 

Bastidas et al. (2019) is gericht op de effectiviteit van Shingrix® voor patiënten die 

een autologe stamceltransplantatie hebben ondergaan. Echter zijn de 

patiëntengroepen van een autologe en allogene stamceltransplantatie vergelijkbaar 

en hebben beiden een vergelijkbaar verhoogd risico op HZ. Derhalve worden beide 

groepen meegenomen. 

 

Om een inschatting te maken van het aantal patiënten dat in aanmerking komt voor 

een vaccinatie wordt allereerst gekeken naar de incidentie. De incidentie is 

gebaseerd op de open DIS data met zorgactiviteiten van de NZa, hierin wordt 

gekeken naar het aantal patiënten met een stamceltransplantatie. Jaarlijks 

ondergaan 800 en 500 patiënten een autologe en allogene stamceltransplantatie, 

respectievelijk. Wat een totaal geeft van 1.300 patiënten per jaar die in aanmerking 

komen voor Shingrix®. 

 

Het risico op een HZ infectie is na twee tot drie jaar terug op het niveau van de 

algemene bevolking (8). Dit betekent dat patiënten in de drie jaar na de 

behandeling een hogere kans hebben op HZ. Om deze reden verwacht het 

Zorginstituut dat een deel van de ‘prevalente’ patiënten (patiënten die de 

stamceltransplantatie al hebben ondergaan) ook in aanmerking komen voor 

Shingrix®. Patiënten die langer dan drie jaar geleden een stamceltransplantatie 

hebben gehad zullen niet meer gevaccineerd worden. De verwachting is dat deze 

patiënten tegen die tijd geen verhoogd risico meer hebben op HZ.  

Het Zorginstituut maakt met behulp van de gelijkblijvende incidentiecijfers van 

stamceltransplantaties een inschatting van het aantal prevalente patiënten. Het 

maximale aantal prevalente patiënten dat in aanmerking komt voor een vaccinatie 

wordt als volgt geschat: 1.300 * 3 jaar = 3.900 prevalente patiënten.  
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Patiënten met hematologische kanker 

Hematologische kanker is de verzamelnaam voor kwaadaardige afwijkingen van het 

bloed, de bloedvormende organen (zoals beenmerg en milt) en de lymfeklieren. De 

belangrijkste typen hematologische kanker zijn leukemie, lymfeklierkanker en 

multipel myeloom. De behandelkeuze is sterk afhankelijk van het type kanker en 

stadium. Patiënten met hematologische kanker hebben vooral een hoog risico op HZ 

wanneer door de chemotherapiebehandeling het immuunsysteem is 

gecompromitteerd (9). Er zijn geen aanwijzingen dat het immuunsysteem voor 

langere tijd na de behandeling gecompromitteerd is. Om deze reden kan het 

Zorginstituut zich vinden in de redenering van de registratiehouder om alleen de 

incidente patiënten mee te nemen.  

 

Om een inschatting te maken welke patiënten in aanmerking komen voor Shingrix® 

wordt gekeken naar het aantal patiënten dat is behandeld met een chemotherapie. 

Dit komt neer op gemiddeld 9.500 hematologische kankerpatiënten per jaar in 

2018. De cijfers zijn afkomstig uit open DIS data (10).  

 

Patiënten met solide tumoren 

Tumoren die ontstaan in een orgaan worden solide kanker genoemd. Voorbeelden 

van solide kankersoorten zijn: darmkanker, borstkanker en longkanker. Net als bij 

hematologische kanker hebben patiënten met solide tumoren een hoger risico op HZ 

tijdens een behandeling met chemotherapie. In de klinische studie van Vink et al. 

(2019) wordt aangegeven dat de incidentie van HZ bij patiënten met een solide 

tumor die een immunosuppressieve chemotherapie ondergaan drie tot vier keer 

hoger ligt ten opzichte van de algemene bevolking (11).  

 

Op basis van IKNL data is berekend dat er in 2018 rond de 104.000 incidente 

patiënten waren met een solide tumor. Dit is berekend door het totale aantal 

incidente patiënten minus de patiënten met hematologische kanker en de 

minderjarigen. Echter kunnen patiënten ook een andere behandeling krijgen zoals 

bestraling en operaties. Om een inschatting te maken welke patiënten met solide 

tumoren in aanmerking komen voor Shingrix® wordt gekeken naar het aantal 

patiënten met een chemotherapie behandeling. Middels open DIS data heeft de 

registratiehouder berekend dat in 2018 26.500 patiënten met een solide tumor met 

chemotherapie werden behandeld (10).  

 

Patiënten die een niertransplantatie of een andere orgaantransplantatie 

ondergaan 

In de klinische studie van Vink et al. (2020) wordt aangegeven dat patiënten na een 

orgaantransplantatie een verminderde weerstand hebben door het gebruik van 

chronische immunosuppressieve therapie die nodig is voor het voorkomen van het 

afstoten van het orgaan. Hierdoor is de incidentie van HZ in deze groep dan ook 

bijna negen keer hoger vergeleken met de algemene populatie (12). Deze studie 

richt zich specifiek op patiënten na een niertransplantatie, maar patiënten die een 

andere orgaantransplantatie hebben ondergaan hebben eveneens een verhoogd 

risico op HZ vanwege de immunosuppressieve medicatie. Om deze reden stelt de 

registratiehouder dat er een vergelijkbare effectiviteit van vaccinatie voor de gehele 

groep patiënten die een orgaantransplantatie hebben ondergaan valt te verwachten 

en is de totale groep meegenomen in de budgetimpactanalyse. 

 

De transplantatiestichting houdt bij hoeveel patiënten een orgaantransplantatie 

hebben ondergaan. In 2018 hebben 998 patiënten een niertransplantatie 

ondergaan. Daarnaast zijn er 369 orgaantransplantaties (anders dan een 

niertransplantatie) uitgevoerd. Dit komt neer op een totaal van ongeveer 1.400 

patiënten per jaar (13). 
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Het chronische gebruik van de medicatie na transplantatie maakt dat niet alleen 

incidente patiënten in aanmerking komen voor Shingrix® maar ook de ‘prevalente’ 

patiënten (die in voorgaande jaren een transplantatie hebben gehad).  

 

Het Zorginstituut verwacht dat het aantal uitgevoerde orgaantransplantaties 

ongeveer gelijk zal blijven over de jaren heen. Echter is het onbekend voor hoeveel 

jaren een patiënt na de behandeling nog een verhoogd risico heeft op HZ. Derhalve 

neemt het Zorginstituut aan dat dit gelijk is aan de patiënten met een 

stamceltransplantatie. Patiënten die in de afgelopen 3 jaar een orgaantransplantatie 

hebben ondergaan, komen in aanmerking voor Shingrix®. Het maximale aantal 

prevalente patiënten dat in aanmerking komt voor een vaccinatie wordt als volgt 

berekend: 1.400 * 3 jaar = 4.200 prevalente patiënten.  

 

Totaal aantal patiënten dat in aanmerking komt 

Dit brengt het totaal aantal jaarlijkse incidente patiënten (in de hoogste 

risicogroepen) dat in aanmerking komt voor vaccinatie met Shingrix® op 39.180. 

De totale prevalente hoogste risicogroep die in aanmerking komt, bestaat uit 28.412 

patiënten. In tabel 1 wordt per risicogroep weergegeven hoeveel incidente en 

prevalente patiënten in aanmerking komen voor Shingrix®. Hierbij is er bij de 

prevalente patiënten geen rekening gehouden met sterfte die bijvoorbeeld bij 

patiënten die een stamceltransplantatie hebben ondergaan aanzienlijk kan zijn.  

 

Tabel 1. Overzicht van het totale aantal patiënten uit de specifieke risicogroepen die 

in aanmerking komen voor Shingrix® 

Indicatie Aantal nieuwe patiënten die in 

aanmerking komen per jaar 

Aantal bestaande patiënten 

die in aanmerking komen per 

jaar 

HIV 580 20.612 

Stamceltransplantatie 1.300 3.900* 

Hematologische kanker 9.500 - 

Solide tumoren 26.500  - 

Orgaantransplantatie 1.400 4.200*  

Totaal 39.280 28.712 

*Patiënten die in de afgelopen drie jaar een stamcel- of orgaantransplantatie hebben 

ondergaan 

 

Marktpenetratie/vaccinatiegraad 

In deze BIA zijn de marktpenetratie en vaccinatiegraad onderling vervangbaar. De 

registratiehouder maakt een schatting voor de marktpenetratie op basis van 

voorgaande vaccinaties die worden vergoed voor risicogroepen. De twee vaccinaties 

die hiervoor worden gebruikt zijn Pneumovax 23® (tegen pneumoknokken) en 

Bexsero® (tegen meningokokken B). De vaccinatiegraad van deze vaccins ligt voor 

beiden op ongeveer 2%.  

 

Echter is het lastig om een goede inschatting te maken van de vaccinatiegraad door 

bijvoorbeeld het ontbreken van een eenduidig vaccinatiebeleid voor HZ in 

Nederland. Daarnaast moeten patiënten op dit moment de vaccinatie zelf betalen. 

Het is daarom denkbaar dat wanneer dit vaccin vergoed wordt en er eenduidige 

richtlijnen worden opgesteld voor deze risicogroepen, de vaccinatiegraad omhoog 

gaat.  

  

Om deze reden neemt de registratiehouder twee verschillende scenario’s mee 
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waarbij gevarieerd wordt in de vaccinatiegraad. In de base-case wordt door de 

registratiehouder geschat dat 25% van het totaal aantal patiënten in de 

bovengenoemde risicogroep zich laat vaccineren. Daarnaast is er één scenario 

meegenomen waarin het percentage patiënten dat zich laat vaccineren hoger is, 

namelijk 50%. Dit scenario is meegenomen om te laten zien wat de budgetimpact 

zal zijn bij een hogere vaccinatiegraad. In onderstaande tabellen (tabellen 2 en 3) 

wordt inzichtelijk gemaakt wat de hoeveelheid vaccinaties zijn per jaar bij de 

bijbehorende vaccinatiegraad. Daarbij zijn er mogelijk wel verschillen in de 

vaccinatiegraad tussen de verschillende risicogroepen. Het is daarbij de verwachting 

dat de medische risicogroepen bestaande uit patiënten met HIV of patiënten die een 

stamcel- of orgaantransplantatie hebben ondergaan een hogere vaccinatiegraad 

zullen hebben dan patiënten met een hematologische kanker of solide tumor. 

Daarnaast zullen de prevalente patiënten in de eerste drie jaar na de opname van 

Shingrix® in het basispakket gevaccineerd worden.  

 

Tabel 2. Geschatte aantal patiënten dat jaarlijks in aanmerking komt voor Shingrix® 

na marktpenetratie (base-case 25% vaccinatiegraad) 

Risicogroep incidentie  prevalentie Vaccinatiegraad 
25% - incident 

vaccinatiegraad 
25%-prevalent      

HIV geïnfecteerde volwassenen  580  20.612 145 5.153   

stamceltransplantatie 1.300  3.900 325 975 

hematologische kanker 9.500 
 

2.375  

solide tumoren 26.500    6.625  

orgaantransplantatie 1.400  4.200 350 1.050 

Totaal  9.820 per 
jaar 

7.178 in 3 jaar  

 

Tabel 3. Geschatte aantal patiënten dat jaarlijks in aanmerking komt voor Shingrix® 

na marktpenetratie (scenario 50% vaccinatiegraad) 

Risicogroep incidentie  prevalentie vaccinatiegraad 
50% - incident 

vaccinatiegraad 
50% - prevalent    

 
 

HIV geïnfecteerde volwassenen  580  20.612 290   10.306 

stamceltransplantatie 1.300  3.900 650   1.450  

hematologische kanker 9.500 
 

4.750   

solide tumoren 26.500 
 

13.250   

orgaantransplantatie 1.400  4.200 700  2.100  

Totaal  19.640 per 
jaar  

13.856 in 3 jaar  

 

Indicatieverbreding/ off-label gebruik 

De registratiehouder geeft aan dat geen indicatieverbreding wordt verwacht omdat 

het geformuleerde label al erg breed is. De vergoedingsaanvraag is voor specifieke 

subgroepen in de indicatie voor patiënten met een verhoogd risico op HZ. Het is 

mogelijk dat in de toekomst voor andere specifieke subgroepen een 

vergoedingsaanvraag wordt gedaan. 

2.2 Substitutie  

Op dit moment is er geen alternatief vaccin beschikbaar voor patiënten met een 

verhoogd risico op HZ. Het vaccin wat ook geïndiceerd is voor HZ (Zostavax®) mag 

niet worden ingezet bij immuungecompromitteerde patiënten. Op dit moment 
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worden patiënten met HZ vooral behandeld met interventies die worden ingezet na 

de blootstelling met het HZ virus. Voorbeelden hiervan zijn immunoglobulinen of 

famciclovir. Het is mogelijk dat door het vergoeden en toegenomen toediening van 

het vaccin minder immuungecompromitteerde patiënten behandeld worden met 

bovengenoemde interventies.  

2.3 Kosten per patiënt per jaar 

Het behandelschema van Shingrix® bestaat uit twee doses van elk 0,5ml, waarbij 

twee maanden na de eerste dosis een tweede dosis wordt toegediend.  

Shingrix® kost €160,60 per dosis (excl. BTW). In deze budgetimpactanalyse wordt 

de aanname gedaan dat de twee injecties in hetzelfde jaar gegeven worden. Dit 

resulteert in de totale kosten per patiënt per jaar van €321,20. Er wordt uitgegaan 

van 100% therapietrouw en er is geen rekening gehouden met het eigen risico.  

2.4 Aannames 

De berekeningen zijn gebaseerd op de volgende aannames: 

 Patiënten die minder dan drie jaar geleden een stamcel- of 

orgaantransplantatie hebben ondergaan worden geïncludeerd vanwege een 

aanhoudende verhoogde kans op een infectie. Patiënten bij wie de 

behandeling meer dan drie jaar geleden heeft plaatsgevonden worden niet 

meer gevaccineerd.  

 De incidentie en prevalentie blijven gelijk gedurende de drie jaar van de 

budgetimpact, waardoor jaarlijkse kosten gelijk blijven. 

  Alle prevalente patiënten zullen in de eerste drie jaar na vergoeding uit het 

basispakket gevaccineerd worden. Daarna zullen alleen de incidente 

patiënten gevaccineerd worden.  

 Aannames met betrekking tot de vaccinatiegraad (marktpenetratie):  

o base-case: 25% van totale aantal patiënten krijgen vaccinatie  

o scenario 1: 50% 

 In deze budgetimpactanalyse wordt de aanname gedaan dat alle injecties in 

hetzelfde jaar gegeven worden. 

 In deze budgetimpactanalyse zijn marktpenetratie en vaccinatiegraad 

onderling vervangbaar. 

 Therapietrouw van 100%. 
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3 Budgetimpactanalyse 

3.1 Budgetimpact: alleen geneesmiddelkosten  

In Tabel 4 staat een overzicht van de totale budgetimpact wanneer Shingrix® aan 

het bestaande behandelingsarsenaal wordt toegevoegd bij de indicatie vaccinatie 

van immuungecompromitteerde patiënten met een verhoogd risico op herpes 

zoster. In de tabel zijn alleen de geneesmiddelkosten meegenomen, mogelijke extra 

kosten of besparingen ten laste van het bredere gezondheidsbudget zijn hierbij 

buiten beschouwing gelaten.   

 

Tabel 4: Raming van de totale kosten van de toevoeging van herpes zoster vaccin, 

recombinant, met adjuvans (HZV) (Shingrix®) aan het behandelarsenaal voor 

vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten met een verhoogd risico op 

herpes zoster 

 

Scenario  Vaccinatie-

graad 

Incidente 

patiënten 

(aantal) – 

per jaar 

Prevalente 

patiënten 

(aantal) – 

totaal na 3 

jaar 

Budget impact 

jaar 1-3 

Budget impact 

na jaar 3 

Base 

case  

25% 9.820 7.178  €5.459.758 €3.154.184  

 

Scenario  50% 19.640  14.356 €10.919.515  

 

€6.308.368  
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4 Conclusie 

Rekening houdend met de verschillende aannames met betrekking tot patiënten 

aantallen, doseringen en marktpenetratie zal opname op lijst 1B van het GVS van 

herpes zoster vaccin, recombinant, met adjuvans (HZV) (Shingrix®) voor de 

vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten met een verhoogd risico op 

herpes zoster gepaard gaan met meerkosten in de eerste drie jaar ten laste van het 

farmaciebudget van €5,5 miljoen tot €10,9 miljoen afhankelijk van de 

vaccinatiegraad. Na de eerste drie jaar, als alle prevalente HIV, stamcel- en 

orgaantransplantatie patiënten zijn gevaccineerd, zullen de meerkosten ten laste 

van het farmaciebudget tussen de €3,2 miljoen en €6,3 miljoen bedragen 

afhankelijk van de vaccinatiegraad. In deze BIA worden de volgende risicogroepen 

meegenomen: patiënten met een HIV infectie, patiënten die een stamcel- of 

orgaantransplantatie hebben ondergaan en patiënten met hematologische kanker en 

solide tumoren. 

 

Hierbij bestaat onzekerheid over het aantal patiënten behorende tot de specifieke 

risicogroepen dat de komende jaren gevaccineerd zal worden met Shingrix®. 

Daarnaast is er grote onzekerheid over de daadwerkelijke vaccinatiegraad in de 

verschillende risicogroepen, waarbij er de verwachting is dat de vaccinatiegraad 

hoger zal zijn bij patiënten met HIV of patiënten die een stamcel- of 

orgaantransplantatie hebben ondergaan.  

 

De inhoudelijke bespreking is afgerond in de Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) 

vergadering van26 april 2021. 
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