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Casus 

De apotheek levert een combinatieverpakking  Tetanus immunoglobuline en tetanusvaccin.  Op de 

verpakking staan twee houdbaarheidsdata: één voor de immunoglobuline en één voor de vaccins. De 

houdbaarheid van de immunoglobuline was overschreden, het Tetanusvaccin was nog niet verlopen.  

Zowel de apotheek als de huisarts, die heeft toegediend, hebben dit niet gezien. Het is pas 

opgemerkt toen het vaccin herhaald werd. 

Achtergrond 

De combinatieverpakking Tetanus immunoglobuline en vaccin bestaat uit één ampul 

immunoglobuline met een houdbaarheid van 4 jaar en drie ampullen tetanusvaccin met een 

houdbaarheid van 5 jaar. Een postexpositievaccinatie bestaat uit drie toedieningsmomenten: in 

eerste instantie het immunoglobuline en één vaccin gevolgd door een vaccin op één en op zeven 

maanden na de eerste toediening.  

Risico 

Voor de vervaldatumregistratie is het dus van belang dat de vervaldatum van het immunoglobuline 

wordt gekozen. Vanwege te verwachten problemen met de komst van de FMD-code (Falsified 

Medicine Directive), is navraag gedaan bij de fabrikant.  

Deze geeft aan dat er eerder vragen zijn gesteld over deze combinatieverpakking en in een enkel 

geval is er een medicatiefout gemeld. Recent is besloten om te stoppen met de 

combinatieverpakking. Dat maakt dat er ook geen probleem zal ontstaan rondom de serialisatie en 

het gebruik van FMD codes. De laatst geproduceerde batch dateert nog van voor de invoering van 

FMD, begin februari dit jaar. 

Op dit moment is er bij de fabrikant geen voorraad meer van de combinatieverpakking en wordt 

alleen nog het tetanusvaccin geleverd. De combinatieverpakking blijft echter nog een tijd in omloop.  

Zie voor meer informatie de website van Bilthoven Biologicals: 

https://www.bbio.nl/producten/vaccins/tetanus-immunoglobuline-tig-en-vaccin 

 

Aanbeveling 

• Breng de twee verschillende vervaldata in één verpakking onder de aandacht van het 

apotheekteam en de (huis)artsen met wie u samenwerkt. 

• Controleer de voorraad en de vervaldatumregistratie op dit punt. 

 

 


