
Proefpersoneninformatie 

 

NL57282.094.16 – versie 2.1 02-09-2016 IIV-291 pagina 1 van 20 

Proefpersoneninformatie voor deelname  

aan medisch-wetenschappelijk onderzoek  
 

‘BMR-3 onderzoek: Het effect van een derde vaccinatie met het bof, mazelen en 

rodehond vaccin op de afweer tegen het bofvirus bij gezonde jongvolwassenen’ 

Officiële titel: 

‘Onderzoek naar de immunogeniciteit en veiligheid van een derde bof, mazelen, rubella 

vaccinatie bij gezonde jongvolwassenen in Nederland’ 

 

 

Inleiding 

Beste student, 

 

Wij vragen je vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. 

Je beslist zelf of je wilt meedoen. Voordat je de beslissing neemt, is het belangrijk om meer 

te weten over het onderzoek. Lees deze informatiebrief goed door en bespreek het eventueel 

met vrienden en/of familie. Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen? Dan kun je 

terecht bij het onderzoeksteam. Op bladzijde 10 vind je hun gegevens. 

Algemene informatie over meedoen aan zo’n onderzoek staat in de brochure ‘Medisch-

wetenschappelijk onderzoek’. Deze folder en ook alle andere informatie over de studie staat 

op www.rivm.nl/bmr3 

Dit onderzoek is opgezet door het RIVM en wordt samen uitgevoerd met het onderzoeksteam 

van het Spaarne Gasthuis Hoofddorp. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport 

vergoedt de kosten van dit onderzoek. 

 

Er zullen 150 proefpersonen uit Nederland meedoen aan dit onderzoek. 

De toetsingscommissie METC Noord-Holland heeft dit onderzoek goedgekeurd. Algemene 

informatie over de toetsing van onderzoek vind je in de brochure ‘Medisch-wetenschappelijk 

onderzoek’. 

 

1. Doel van het onderzoek 

Om betere bescherming tegen bof tijdens een uitbraak te kunnen bieden, willen we in dit 

onderzoek nagaan of het zinvol is om een extra bof, mazelen en rodehond (BMR) vaccinatie 

te geven.  
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Wat is bof? 
Bof is een virusinfectie die zich verspreidt door hoesten, via druppeltjes uit neus- en 

keelholte. Er kunnen complicaties optreden na de bofinfectie, zoals hersenvliesontsteking en 

teelbalontsteking. Voor meer informatie over de ziekte, de symptomen en de complicaties die 

kunnen optreden, zie bijlage C.  

 

Wat is het BMR-vaccin? 

Sinds 1987 worden kinderen in Nederland op de leeftijd van 14 maanden en 9 jaar 

gevaccineerd met het BMR-vaccin om te beschermen tegen bof, mazelen en rodehond. 

 

Waarom dit onderzoek? 

De afgelopen jaren zijn er wereldwijd (ook in Nederland) meerdere bofuitbraken geweest 

waarbij jongvolwassenen de bof kregen, ook al waren zij 2 keer gevaccineerd met het BMR-

vaccin. 

 

Wat willen we bereiken? 

Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen we bepalen of een derde BMR-vaccinatie 

bescherming biedt tegen bof als er een nieuwe bofuitbraak is. Ook hopen we te kunnen 

voorkomen dat een uitbraak zich verder kan uitbreiden. 

 

2. Wat meedoen inhoudt  

Kort gezegd houdt meedoen aan het onderzoek het volgende in: 

Als je meedoet word je tijdens het eerste bezoek gevaccineerd met het BMR-vaccin en 

nemen we bloed en speeksel af. Na deze vaccinatie houd je de eerste 2 weken een 

dagboekje bij waarin de eventuele bijwerkingen van de vaccinatie worden genoteerd. 

Daarnaast word je gevraagd om op de 10e dag 1 keer zelf bloed af te nemen via een 

vingerprik. Daarna kom je nog terug voor het 4 weken en 1 jaar bezoek waar bloed en 

speeksel wordt afgenomen. Het eerste bezoek duurt maximaal 45 minuten. De andere twee 

bezoeken ongeveer 15-20 minuten. 

 

Hieronder geven we in meer detail aan wat deelname inhoudt 

Deze informatie heb je gekregen omdat je interesse hebt in deelname aan het onderzoek. 

Een week nadat je deze informatie hebt ontvangen, word je gebeld door een 

onderzoeksmedewerker die het onderzoek met je bespreekt. Tijdens dit gesprek kun je 

vragen stellen over het onderzoek. 

 

Ben je hierna nog steeds geïnteresseerd om mee te doen met dit onderzoek, dan maken we 

alvast afspraken voor het eerste bezoek en voor het 4 weken bezoek. Deze afspraken zijn op 

een locatie bij jou in de buurt (bijvoorbeeld in of rondom de universiteit of school waar jij 

studeert). 
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1e bezoek 

Toestemming 

Tijdens de eerste afspraak krijg je nogmaals uitleg en kun je weer vragen stellen over het 

onderzoek. Hierna vragen we je de toestemmingsformulieren in tweevoud te ondertekenen 

(op de onderzoekslocatie zijn geprinte versies aanwezig). Daarnaast tekent de 

onderzoeksmedewerker ook de formulieren. Na ondertekening is één exemplaar voor jou en 

één voor de onderzoeksmedewerker. 

 

Keuring 

Tijdens de eerste afspraak wordt eerst bekeken of je mee kunt doen aan het onderzoek. 

Belangrijk is dat je het BMR vaccin hebt ontvangen volgens het gebruikelijke 

vaccinatieschema voor kinderen in Nederland (rond de leeftijd van 14 maanden en 9 jaar). 

De onderzoeker vraagt naar je leeftijd, je gezondheid, andere vaccinaties en of je bof hebt 

doorgemaakt. Als je koorts hebt (boven de 38,5°C), verzoeken wij je dit te melden; het eerste 

bezoek zal dan moeten worden uitgesteld. Zwangere vrouwen kunnen niet meedoen aan het 

onderzoek. Daarom wordt iedere vrouw getest op zwangerschap, omdat een eventueel risico 

van de vaccinatie voor het ongeboren kind niet kan worden uitgesloten. Mocht je deze test 

niet willen dan is deelname aan dit onderzoek niet mogelijk. De zwangerschaps-urine test 

ontvang je tijdens de eerste afspraak van het onderzoek en kan je met instructie zelf 

uitvoeren. Het testresultaat laat je controleren door een onderzoeksmedewerker. 

Het kan ook voorkomen dat je wel gezond bent, maar dat de onderzoeksmedewerker beslist 

dat je beter niet kunt meedoen. 

 

Vaccinatie, bloed- en speekselafname 

- Tijdens het eerste bezoek word je gevaccineerd met het BMR-vaccin. Dit is dezelfde 

vaccin dat ook gebruikt wordt bij het vaccineren van kinderen op de leeftijd van 14 

maanden en 9 jaar. 

- Er wordt bloed afgenomen, 1 buisje of 11 buisjes.  

o Bij 30 deelnemers nemen wij in overleg 11 buisjes bloed in plaats van 1 buisje. 

Met 1 buisje kunnen wij zien hoe goed het vaccin werkt en met 11 buisjes 

kunnen wij ook de afweercellen in het bloed onderzoeken en meer te weten 

komen over de werking van het vaccin. 

- Er wordt speeksel afgenomen door twee keer met een sponsje in de mond speeksel te 

verzamelen (het is belangrijk dat je een half uur voor speekselafname niet eet of drinkt). 

- Ook stellen we enkele vragen over hoe je je de week voor het bezoek voelde. Dan 

kunnen we dit vergelijken met hoe je je na de vaccinatie voelt. 

 

Dagboekje 

- We willen graag weten hoe je je voelt in de 14 dagen na de vaccinatie. Daarom vragen we 

je een kort dagboekje in te vullen over de plek rondom de vaccinatie en over hoe je je 

voelt. Dit kan via internet je krijgt hiervoor een inlogcode van ons. Dit dagboekje is ook 

toegankelijk via je smartphone. 

- Je hoeft niet elke dag het dagboekje in te vullen. Invullen gebeurt op dag 1, 2, 3, 4, 5, 8, 

11, en 14. 
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Vingerprik op dag 10 

- Op dag 10 na de vaccinatie word je gevraagd eenmalig zelf via een vingerprik een beetje 

bloed af te nemen (je krijgt tijdens het eerste bezoek instructies mee). Hier kijken we naar 

de snelle afweerreactie op de vaccinatie. Mocht je deze afnames lastig vinden, dan is er 

op diverse momenten een verpleegkundige op locatie die jou hiermee kan en wil helpen. 

Het bloed kun je dezelfde dag per post in de speciale bijgeleverde envelop opsturen of 

inleveren op locatie.  

 

2e en 3e bezoek 

- 4 weken na vaccinatie én een jaar na vaccinatie kom je weer op bezoek. 

- Er wordt bloed afgenomen, 1 buisje of 11 buisjes.  

o Bij 30 deelnemers nemen wij weer in overleg 11 buisjes bloed in plaats van 1 

buisje bloed af. 

- Er wordt speeksel afgenomen door twee keer met een sponsje in de mond speeksel te 

verzamelen (het is belangrijk dat je een half uur voor speekselafname niet eet of drinkt). 

 

3. Wat wordt er van je verwacht 

Om het onderzoek goed uit te voeren, is het belangrijk dat je alle afspraken volgt. 

 

 De afspraken zijn dat jij: 

 niet ook nog aan een ander medisch-wetenschappelijk onderzoek meedoet waarbij 

medicijnen worden gebruikt; 

 2 weken voor de BMR-vaccinatie tot het 2e studie bezoek niet met andere vaccins 

gevaccineerd wordt; 

 afspraken voor bezoeken nakomt; 

 het bloed (vingerprik) instuurt/inlevert; 

 het dagboekje invult. 

 

Het is belangrijk dat je contact opneemt met de onderzoeker:  

 als je in een ziekenhuis wordt opgenomen of wordt behandeld;  

 als je plotseling gezondheidsklachten krijgt; 

 als je niet meer wilt meedoen aan het onderzoek; 

 als jouw contactgegevens wijzigen. 

 

Zwangerschap 

Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, kunnen niet meedoen aan dit onderzoek. 

Ook mogen vrouwen niet zwanger worden in de 4 weken na de BMR-vaccinatie.  

Het is niet bekend of BMR-vaccinatie tijdens de zwangerschap gevolgen heeft voor het 

ongeboren kind. Het is belangrijk dat je dit vertelt aan jouw partner en geschikte 

voorbehoedsmiddelen gebruikt. Word je binnen 4 weken na vaccinatie toch zwanger? Laat 

dit dan direct weten aan de onderzoeker die dit vervolgens meldt aan de opdrachtgever van 

dit onderzoek. Wij adviseren je dan om de zwangerschap extra te laten controleren door je 

huisarts. 



Proefpersoneninformatie 

 

NL57282.094.16 – versie 2.1 02-09-2016 IIV-291 pagina 5 van 20 

4. Mogelijke bijwerkingen 

Ieder geneesmiddel, dus ook een vaccin, kan bijwerkingen veroorzaken. Indien het BMR-

vaccin bijwerkingen geeft, treden deze meestal vijf tot veertien dagen na de vaccinatie op. 

Soms komt het voor dat de plaats van de injectie rood, pijnlijk, dik en/of hard wordt. Verder 

kan milde temperatuursverhoging als bijwerking optreden. Sommige bijwerkingen zijn 

zeldzaam. 

Meer informatie over het BMR-vaccin en de mogelijke bijwerkingen staat in de bijsluiter, zie 

bijlage D. 

 

Bloedafnames kunnen pijnlijk zijn of een bloeduitstorting geven. Alles bij elkaar nemen we 

per keer 8 of 88 ml bloed bij je af (1 buisje of 11 buisjes). De afname van deze hoeveelheid 

geeft bij volwassenen geen problemen. Ter vergelijking: bij de bloedbank wordt 500 ml bloed 

per keer afgenomen.  

Speekselafname is heel eenvoudig te doen en levert geen ongemak op.  

De vingerprik kun je zelf thuis doen. Dit is makkelijk te doen en geeft maar even een 

prikgevoel. Instructies hiervoor krijg je tijdens het eerst bezoek.  

 

5. Mogelijke voor- en nadelen 

Door deelname aan deze studie ontvang je een extra BMR-vaccinatie op een leeftijd waar de 

bescherming tegen bof kan zijn afgenomen. Deze vaccinatie kan bescherming bieden tegen 

bof ten tijde van een nieuwe bofuitbraak. Jouw deelname draagt bij aan meer kennis over het 

effect van een derde BMR-vaccinatie op de afweer tegen bof. Zo kunnen wij onderzoeken of 

een derde BMR-vaccinatie kan helpen om in de toekomst een bofuitbraak onder controle te 

krijgen. 

 

Nadelen van meedoen aan het onderzoek kunnen zijn: 

- tijd die het je kost; 

- afspraken waaraan jij je moet houden; 

- mogelijke bijwerkingen van het vaccin; 

- mogelijke ongemakken van de bloed- en speekselafname in het onderzoek. 

Al deze zaken zijn hiervoor onder punt 2, 3 en 4 beschreven. 

 

6.  Als je niet wilt meedoen of wilt stoppen met het onderzoek 

Meedoen aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Natuurlijk kan je op elk moment besluiten niet 

meer mee te willen doen met het onderzoek. Dit heeft geen verdere gevolgen. Als wij vinden 

dat het beter is niet meer mee te doen of te stoppen met het onderzoek, dan zullen wij dit met 

je bespreken en je deelname aan het onderzoek beëindigen. 

 

De gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden gebruikt voor het onderzoek. Als je 

wilt, kan verzameld lichaamsmateriaal worden vernietigd. 

Als er nieuwe informatie over het onderzoek is die belangrijk voor jou kan zijn, dan laat de 

onderzoeker dit aan je weten. Er wordt dan gevraagd of je nog mee blijft doen. 
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7.  Einde van het onderzoek 

Deelname aan het onderzoek stopt als: 

 alle bezoeken zoals beschreven onder punt 2 voorbij zijn; 

 jij zelf kiest om te stoppen; 

 de onderzoeker het beter voor jou vindt om te stoppen; 

 de ethische toetsingscommissie, de overheid of het RIVM besluit om het onderzoek te 

stoppen. 

 

Het hele onderzoek is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn. 

 

Na het verwerken van alle gegevens informeert de onderzoeker jou over de belangrijkste 

uitkomsten van het onderzoek. Dit gebeurt ongeveer 2 jaar na deelname.  

 

8.  Gebruik en bewaren van jouw gegevens en lichaamsmateriaal 

Voor dit onderzoek is het nodig dat jouw lichaamsmateriaal en jouw medische en 

persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt. Elke proefpersoon krijgt een code die op 

het lichaamsmateriaal en de gegevens komt te staan. Jouw naam wordt weggelaten. 

 

Jouw gegevens 

Vanzelfsprekend zal vertrouwelijk met je gegevens worden omgegaan. Alleen de 

onderzoeker weet welke code jij hebt. Wij geven jouw gegevens door aan de opdrachtgever 

van het onderzoek, maar alleen met die code, nooit met jouw naam. De sleutel voor de code 

blijft bij de onderzoeker. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek wordt alleen die 

code gebruikt en zullen de gegevens niet tot jou terug te leiden zijn. Als proefpersoon heb je 

het recht de gegevens in te zien. 

 

Sommige mensen mogen jouw medische en persoonsgegevens inzien. Dit is om te 

controleren of het onderzoek goed en betrouwbaar wordt uitgevoerd. Algemene informatie 

hierover vind je in de brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek’.  

 

Mensen die jouw gegevens kunnen inzien zijn: het onderzoeksteam, een controleur die voor 

de opdrachtgever van het onderzoek werkt, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en door 

vertegenwoordigers van de subsidiegever (het ministerie van VWS). Zij houden jouw 

gegevens geheim. Als je de toestemmingsverklaring ondertekent (Bijlage E), geef je 

toestemming voor het verzamelen, bewaren en inzien van jouw medische en 

persoonsgegevens. 

 

De onderzoeker bewaart jouw gegevens 15 jaar. 

 

Jouw lichaamsmateriaal 

Het afgenomen bloed en speeksel worden kort bewaard in een centraal laboratorium en 

daarna maximaal 15 jaar bij de opdrachtgever. In het afgenomen bloed en het speeksel 
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willen we de antistoffen en afweercellen gericht tegen het bofvirus gaan meten, die zijn 

ontstaan door de BMR-vaccinatie. Ook meten wij de antistoffen tegen mazelen en rodehond. 

Indien jij hier toestemming voor geeft, kan er gekeken worden naar bepaalde aangeboren 

eigenschappen die betrokken zijn bij de afweer, om de testresultaten nog beter te begrijpen. 

 

Later gebruik gegevens en/of lichaamsmateriaal 

Wij willen jouw gegevens, bloed en speeksel graag bewaren. Misschien kunnen we daar later 

extra onderzoek mee doen. Het gaat dan om onderzoek naar de afweer tegen 

infectieziekten. Op het toestemmingsformulier kun je aangeven of je hiermee akkoord gaat. 

Je kunt deze toestemming altijd weer intrekken. Jouw bloed en speeksel worden dan 

vernietigd. Als er al metingen in jouw bloed en speeksel zijn gedaan, worden de resultaten 

daarvan wel gebruikt. 

 

Benaderen voor vervolgonderzoek 

Het kan zijn dat we in de toekomst nog een vervolgonderzoek willen doen. In het 

toestemmingsformulier mag je aangeven of wij je dan mogen benaderen voor deelname aan 

dit vervolgonderzoek. Daarna beslis je of je mee wilt doen aan dit vervolgonderzoek of niet. 

  

Dit onderzoek staat ook in een overzicht van medisch-wetenschappelijke onderzoeken, 

namelijk het Nederlands Trial Register en het EudraCT. Deze websites bevatten geen 

informatie die herleidbaar is tot jou als persoon. Wel kan de website een samenvatting van 

de resultaten tonen. Je vindt dit onderzoek onder NL57282.094.16. 

Algemene informatie over de registratie van onderzoeken vind je in de brochure ‘Medisch-

wetenschappelijk onderzoek’ 

  

9. Verzekering voor proefpersonen 

Het RIVM dekt schade door het onderzoek. Niet alle schade is gedekt. In bijlage B vind je 

meer informatie over de dekking. Daar staat ook aan wie je schade kunt melden. 

 

10. Contact met huisarts of specialist 

Wij geven je een brief mee die je aan je huisarts of specialist kan geven om te laten weten 

dat jij meedoet aan het onderzoek en gevaccineerd bent. Mocht er een ernstige bijwerking 

optreden, dan vragen wij de gegevens over de bijwerking en behandeling op bij de huisarts of 

specialist.  
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11. Vergoeding voor meedoen 

Er hoeven geen kosten gemaakt te worden. Het onderzoeksteam komt op een locatie bij jou 

in de buurt. De BMR-vaccinatie, bloed- en speekselafname én zwangerschapstest (indien 

nodig) kosten je niets. Na ieder bezoek (het 1e bezoek, het 4 weken bezoek en het 1 jaar 

bezoek) krijg je een cadeaubon van 20 euro. De 30 deelnemers die 88 ml bloed in plaats van 

8 ml bloed geven krijgen een cadeaubon van 25 euro in plaats van 20 euro.  

  

12. Heb je vragen? 

Bij vragen kun je contact opnemen met het onderzoeksteam. Zij zijn te bereiken van 

maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur op telefoonnummer 023-2241665, of via 

BMR@spaarnegasthuis.nl. 

Voor onafhankelijk advies over meedoen aan dit onderzoek kun je terecht bij de 

onafhankelijke arts. Zij weet veel over het onderzoek, maar is zelf niet betrokken bij dit 

onderzoek.  

Bij klachten kun je het beste terecht bij de onderzoeker zelf of bij de klachtencommissie van 

de onderzoeker. Alle gegevens vind je in bijlage A: Contactgegevens. 

 

 

Aantal woorden tot dit punt: 2634

 

  



Proefpersoneninformatie 

 

NL57282.094.16 – versie 2.1 02-09-2016 IIV-291 pagina 9 van 20 

13. Bijlagen bij deze informatie 

A.  Contactgegevens Spaarne Gasthuis Hoofddorp 

B.  Informatie over de verzekering 

C.  Bof en Vaccinatie 

D.  Bijsluiter BMR vaccin 

E. Toestemmingsformulier proefpersoon 

F. Brochure ‘Medisch-wetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de 

proefpersoon’ (Versie September 2014), zie www.rivm.nl/bmr3 of 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2014/09/01/medisch-

wetenschappelijk-onderzoek-algemene-informatie-voor-de-proefpersoon 

 

 

 

 

 

 

  



Proefpersoneninformatie 

 

NL57282.094.16 – versie 2.1 02-09-2016 IIV-291 pagina 10 van 20 

Bijlage A: contactgegevens Spaarne Gasthuis Hoofddorp 

 

De onderzoeker dr. Marlies van Houten, kinderarts, Spaarne Gasthuis Hoofddorp en het 

onderzoeksteam zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00. Telefonisch op: 

023-2245729 en per mail BMR@spaarnegasthuis.nl . 

 

Onafhankelijk arts is drs. Nicoline van der Maas, arts-epidemioloog bij EPI-RVP, RIVM, 030-

2747565, bereikbaar tijdens kantooruren. 

 

Klachtencommissie: Deze is schriftelijk te bereiken via het Spaarne Gasthuis Hoofddorp, 

t.a.v. de Raad van Bestuur, Antwoordnummer 510, 2130 WB Hoofddorp, via de mail: 

klachten@spaarnegasthuis.nl en eventueel ook telefonisch (tijdens kantooruren) op 

telefoonnummer: 023-2242131. 
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Bijlage B: informatie over de verzekering 

 

Voor iedereen die meedoet aan dit onderzoek, dekt het RIVM schade door deelname aan het 

onderzoek. Dit geldt voor schade tijdens het onderzoek of binnen vier jaar na het einde 

ervan. Schade moet je binnen die vier jaar aan het RIVM hebben gemeld. 

 

Het RIVM dekt niet alle schade. Onderaan deze tekst staat in het kort welke schade niet 

wordt gedekt. 

Deze bepalingen staan in het Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk 

onderzoek met mensen. Dit besluit staat op www.ccmo.nl, de website van de Centrale 

Commissie Mensgebonden Onderzoek (zie ‘Bibliotheek’, dan ‘Wet- en regelgeving’ en dan 

‘Nationale wet- en regelgeving’). 

 

Bij schade kunt u direct contact leggen met het RIVM.  

Instantie: RIVM 

Naam: de Directeur-Generaal 

Adres: Postbus 1, 3720 BA Bilthoven 

Telefoonnummer:  030 - 274 2576 

E-mail: info@rivm.nl 

 

Het RIVM biedt een dekking van maximaal € 650.000 per proefpersoon en maximaal € 

5.000.000 voor het hele onderzoek en maximaal € 7.500.000 per jaar voor alle onderzoeken 

van dezelfde opdrachtgever.  

 

Het RIVM dekt de volgende schade niet: 

 schade door een risico waarover je in de schriftelijke informatie bent ingelicht. Dit geldt 

niet als het risico zich ernstiger voordoet dan was voorzien of als het risico heel 

onwaarschijnlijk was; 

 schade aan je gezondheid die ook zou zijn ontstaan als je niet aan het onderzoek had 

meegedaan; 

 schade door het niet (volledig) opvolgen van aanwijzingen of instructies; 

 schade aan jouw nakomelingen, als gevolg van een negatief effect van het onderzoek 

op jou of jouw nakomelingen; 

 schade door een bestaande behandelmethode bij onderzoek naar bestaande 

behandelmethoden. 
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Bijlage C: bof en vaccinatie 

 

Wat is bof? 

Bof is een virusinfectie die zich verspreidt door hoesten, via druppeltjes uit neus- en 

keelholte. Een derde van de geïnfecteerde kinderen en volwassenen merkt niets of weinig 

van de ziekte, maar kan wel anderen besmetten. Twee derde van de geïnfecteerde mensen 

krijgt een zwelling van de oorspeekselklieren. Daarnaast kunnen er complicaties optreden. 

Na de pubertijd, kan bof bij 20 tot 30% van de mannen tot een ontsteking van de teelbal 

leiden. Bij vrouwen kan een ontsteking van de eierstokken optreden. Nadelige gevolgen voor 

de vruchtbaarheid heeft dat zelden. Bij 5 op de 1.000 besmettingsgevallen ontstaat 

hersenvliesontsteking. Deze complicaties hebben meestal een goede afloop. Sporadisch is 

sprake van ontsteking van de alvleesklier, hersenweefselontsteking, chronische ontsteking 

van de schildklier, reuma, ontsteking van de hartspier en doofheid.  

 

Vaccinatie tegen bof 

Sinds 1987 wordt er in Nederland een vaccinatie tegen bof aan ieder kind op de leeftijd van 

14 maanden en 9 jaar aangeboden. Deze vaccinatie tegen bof wordt gegeven door 

toediening van het zogenoemde BMR-vaccin dat bescherming biedt tegen de infectieziekten 

bof, mazelen en rodehond.  

Eerder werd aangenomen dat de 2 BMR-vaccinaties die men op kinderleeftijd krijgt een 

levenslange bescherming biedt tegen bof. Dit blijkt niet zo te zijn. De afgelopen jaren zijn er 

wereldwijd (ook in Nederland) meerdere bofuitbraken geweest waarbij jongvolwassenen de 

bof kregen ook al waren zij 2 keer gevaccineerd met het BMR-vaccin.  

Voor meer informatie over de vaccinatie kun je kijken in bijlage D. 
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Bijlage D: bijsluiter BMR vaccin 
 
Bijsluiter: informatie voor de gebruiker  
 

M-M-RVAXPRO 
Poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie 

Mazelen-bof-rubellavaccin (levend) 
 

Lees goed de hele bijsluiter voordat u of uw kind wordt gevaccineerd want er staat 
belangrijke informatie in voor u.  
- Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.  
- Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  
- Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking 
die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.  
 
 
Inhoud van deze bijsluiter  
1. Wat is M-M-RVAXPRO en waarvoor wordt dit middel gebruikt?  
2. Wanneer mag u dit middel niet toegediend krijgen of moet u er extra voorzichtig mee zijn?  
3. Hoe gebruikt u dit middel?  
4. Mogelijke bijwerkingen  
5. Hoe bewaart u dit middel?  
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie  
 
 
1. Wat is M-M-RVAXPRO en waarvoor wordt dit middel gebruikt?  
 
M-M-RVAXPRO is een vaccin dat mazelen-, bof- en rubellavirussen bevat die verzwakt 
werden. Wanneer het vaccin aan een persoon wordt toegediend, dan zal het 
immuunsysteem (de natuurlijke verdedigingsmechanismen van het lichaam) antilichamen 
aanmaken tegen de mazelen-, bof- en rubellavirussen. De antilichamen helpen bij het 
beschermen tegen infecties die door deze virussen worden veroorzaakt.  
 
M-M-RVAXPRO wordt toegediend om u of uw kind te helpen beschermen tegen mazelen, 
bof en rubella. Het vaccin kan aan personen van 12 maanden oud of ouder worden 
toegediend.  
M-M-RVAXPRO kan onder bijzondere omstandigheden worden toegediend aan kinderen van 
9 tot 12 maanden oud.  
 
M-M-RVAXPRO kan ook worden gebruikt bij uitbraken van mazelen, of voor vaccinatie na 
blootstelling, of voor gebruik bij nog niet gevaccineerde personen ouder dan 9 maanden die 
in aanraking komen met mogelijk zwangere vrouwen, en bij personen die wellicht vatbaar zijn 
voor bof en rubella.  
 
Hoewel M-M-RVAXPRO levende virussen bevat, zijn die te zwak om bij gezonde personen 
mazelen, bof of rubella te veroorzaken.  
 
 
2. Wanneer mag u dit middel niet toegediend krijgen of moet u er extra voorzichtig mee 
zijn?  
 
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?  
 
- U bent of uw kind is allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel, met inbegrip 

van neomycine. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.  
- U bent of uw kind is zwanger (bovendien moet in de eerste maand na de vaccinatie een 

zwangerschap vermeden worden, zie Zwangerschap en borstvoeding).  

- U of uw kind heeft een ziekte met meer dan 38,5°C koorts; lichte koorts op zich is echter 

geen reden om de vaccinatie uit te stellen. 
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- U of uw kind lijdt aan actieve, onbehandelde tuberculose.  

- U of uw kind heeft een bloedstoornis of een kanker van welke aard ook die het 

immuunsysteem aantast.  

- U of uw kind krijgt een behandeling of neemt geneesmiddelen die het immuunsysteem 

kunnen verzwakken (met uitzondering van een corticosteroïdenbehandeling met lage doses 

voor astma of een substitutietherapie). 

- U of uw kind heeft een verzwakt immuunsysteem t.g.v. een ziekte (waaronder aids). 

- U of uw kind heeft een familiale geschiedenis van aangeboren of erfelijke 

immunodeficiëntie, tenzij de immunocompetentie van u of uw kind is aangetoond.  

 
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?  
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u of uw kind dit middel krijgt toegediend 

als een van de volgende punten op u of uw kind van toepassing is:  
- U of uw kind reageert allergisch op eieren of producten die eieren bevatten.  
- U of uw kind heeft ooit zelf allergieën of toevallen (stuipen) gehad of dat is met iemand van 

uw familie het geval.  
- U of uw kind vertoonde een bijwerking na een vaccinatie met een mazelen-, bof- of 

rubellavaccin (met een enkelvoudig of gecombineerd vaccin zoals het mazelen-bof-
rubellavaccin van Merck & Co., Inc. of M-M-RVAXPRO), waarbij u of uw kind gemakkelijk 
blauwe plekken kreeg of een bloeding die langer duurde dan gewoonlijk.  

- U of uw kind heeft een infectie met het humane immunodeficiëntievirus (hiv), maar zonder 
de symptomen van een hiv-aandoening. U of uw kind moet nauwgezet worden opgevolgd 
voor mazelen, bof en rubella omdat het vaccin dan minder doeltreffend kan zijn dan bij 
onbesmette personen (zie de rubriek Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?).  
 
Zoals met andere vaccins is het mogelijk dat M-M-RVAXPRO niet alle gevaccineerde 
personen volledig beschermt. Ook als de persoon die gevaccineerd moet worden al aan het 
mazelen-, bof- of rubellavirus blootstond maar nog niet ziek is, is het mogelijk dat M-M-
RVAXPRO niet in staat is om het uitbreken van de ziekte te voorkomen.  
 
M-M-RVAXPRO mag gegeven worden aan personen die recent (3 dagen of minder geleden) 

in contact geweest zijn met een geval van mazelen en de ziekte mogelijk onder de leden 
hebben. In die gevallen zal M-M-RVAXPRO echter niet altijd in staat zijn om de 
ontwikkeling van mazelen te voorkomen.  

 
Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?  
 
Gebruikt u of uw kind naast M-M-RVAXPRO nog andere geneesmiddelen (of andere 
vaccins), of heeft u of uw kind dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u of uw 
kind in de nabije toekomst andere geneesmiddelen (of andere vaccins) gaat gebruiken? 
Vertel dat dan uw arts of apotheker. 
  
De arts kan de vaccinatie met minstens 3 maanden uitstellen na een bloed- of 
plasmatransfusie of immunoglobulinen (bekend als IG). Na de vaccinatie met M-M-
RVAXPRO mogen er gedurende 1 maand geen IG toegediend worden, tenzij uw arts er 
anders over beslist.  
 
Als er een tuberculinetest uitgevoerd moet worden, dan moet dat enige tijd vóór, tegelijkertijd 
met of 4 tot 6 weken na de vaccinatie met M-M-RVAXPRO gebeuren.  
 
M-M-RVAXPRO kan met Prevenar en/of het hepatitis A-vaccin worden gegeven op hetzelfde 
vaccinatiemoment, maar op een andere injectieplaats (bijv. in de andere arm of het andere 
been).  
 
M-M-RVAXPRO kan gelijktijdig toegediend worden met bepaalde routinematig toegediende 
vaccins voor kinderen die op hetzelfde ogenblik gegeven moeten worden. In het geval van 
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vaccins die niet tegelijkertijd gegeven mogen worden, moet M-M-RVAXPRO 1 maand voor of 
na de toediening van deze vaccins worden gegeven.  
 
Zwangerschap en borstvoeding  
M-M-RVAXPRO mag niet aan zwangere vrouwen worden toegediend. Vrouwen van 
vruchtbare leeftijd moeten de nodige voorzorgsmaatregelen treffen om gedurende 1 maand 
nadat ze het vaccin toegediend hebben gekregen, een zwangerschap te vermijden of zich 
aan de aanbeveling van de arts houden.  
 
Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of van plan bent om dit te doen. De arts zal dan 
beslissen of u M-M-RVAXPRO toegediend mag krijgen of niet.  
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? 
Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit vaccin gebruikt.  
 
Rijvaardigheid en het gebruik van machines  
Er is geen informatie die erop wijst dat M-M-RVAXPRO een invloed heeft op de rijvaardigheid 
of het vermogen om machines te bedienen.  
 
M-M-RVAXPRO bevat sorbitol  
 
Als men u heeft verteld dat u of uw kind een intolerantie heeft voor sommige suikers, moet u 
uw arts/zorgverlener daarvan op de hoogte brengen voordat het vaccin wordt toegediend.  
 
3. Hoe gebruikt u dit middel?  
 
M-M-RVAXPRO moet in de spier of onder de huid in het gebied van de buitenkant van de dij 
of van de bovenarm worden ingespoten. Voor intramusculaire injectie wordt bij jonge 
kinderen meestal de voorkeur gegeven aan de dijstreek, terwijl oudere personen bij voorkeur 
een injectie toegediend krijgen in de bovenarm. M-M-RVAXPRO mag niet rechtstreeks in een 
bloedvat worden ingespoten.  
 
M-M-RVAXPRO wordt als volgt toegediend:  
- Op een gekozen datum wordt één dosis toegediend, meestal vanaf een leeftijd van 12 

maanden. Onder speciale omstandigheden kan deze vanaf een leeftijd van 9 maanden 
worden toegediend. Verdere doses dienen volgens de aanbeveling van uw arts te worden 
toegediend. De tijd tussen 2 doses dient ten minste 4 weken te zijn.  

 
De instructies voor reconstitutie, bestemd voor de medische en gezondheidsdeskundigen, 
worden op het einde van de bijsluiter vermeld.  
 
4. Mogelijke bijwerkingen  
 
Zoals elk vaccin en elk geneesmiddel kan ook dit vaccin bijwerkingen hebben, al krijgt niet 
iedereen daarmee te maken.  
 
Bij het gebruik van M-M-RVAXPRO zijn de volgende bijwerkingen gemeld: 
 
Frequentie  Bijwerking  
Zeer vaak (kan bij meer dan 1 op de 10 
gevaccineerden optreden)  

• Koorts (38,5°C of hoger).  
• Roodheid op de injectieplaats; pijn op de 
injectieplaats; zwelling op de injectieplaats.  
 

Vaak (kan bij 1 tot 10 op de 100 
gevaccineerden optreden) 

• Huiduitslag (waaronder huiduitslag die op 
mazelen lijkt). 
• Blauwe plek op de injectieplaats. 

Soms (kan bij 1 tot 10 op de 1000 
gevaccineerden optreden)  

• Neusverstopping en keelpijn; infectie van de 
bovenste luchtwegen of virale infectie; 
loopneus.  
• Diarree, braken.  
• Netelroos.  
• Huiduitslag op de injectieplaats.  
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Niet bekend (frequentie kan met de 
beschikbare gegevens niet worden bepaald)*  

• Aseptische meningitis (koorts, misselijkheid, 
braken, hoofdpijn, stijve nek, en gevoeligheid 
voor licht); opgezwollen teelballen; infectie van 
het middenoor; ontstoken speekselklieren; 
atypische mazelen (beschreven bij patiënten 
die een dood virusvaccin tegen mazelen 
toegediend hebben gekregen, meestal vóór 
1975).  
• Opgezwollen lymfeklieren.  
• Vaker dan normaal optredende blauwe 
plekken of bloedingen.  
• Ernstige allergische reactie waarbij sprake 
kan zijn van ademhalingsmoeilijkheden, 
zwelling van het gezicht, plaatselijke zwelling 
en zwelling van de ledematen.  
• Prikkelbaarheid.  
• Toevallen (stuipen) zonder koorts; toevallen 
(stuipen) met koorts bij kinderen; wankelend 
lopen; duizeligheid; aandoeningen waarbij 
sprake is van ontsteking van het zenuwstelsel 
(hersenen en/of ruggenmerg).  
• Een aandoening bestaande uit spierzwakte, 
abnormaal gevoel, tintelingen in armen, benen 
en bovenlichaam (syndroom van Guillain-
Barré).  
• Hoofdpijn; flauwvallen; zenuwaandoeningen 
die kunnen leiden tot zwakte, tintelingen, of 
gevoelloosheid; aandoeningen van de 
oogzenuw.  
• Afscheiding uit de ogen en jeuk aan de ogen 
met korstvorming op de oogleden 
(conjunctivitis).  
• Ontsteking van het netvlies (in het oog) met 
veranderingen in het gezichtsvermogen.  
• Doofheid.  
• Hoesten; longinfectie met of zonder koorts.  
• Misselijkheid.  
• Jeuk; ontsteking van het vetweefsel onder de 
huid; rode of paarse, platte, 
speldenknopachtige vlekjes onder de huid; 
verharding en verdikking van de huid; ernstige 
aandoening met zweren of blaarvorming bij de 
huid, mond, ogen en/of geslachtsorganen 
(syndroom van Stevens-Johnson).  
• Gewrichtspijn en/of zwelling (meestal van 
voorbijgaande aard en zelden chronisch); 
spierpijn.  
• Branderig gevoel en/of steken van korte duur 
op de injectieplaats; blaasjes en/of netelroos 
op de injectieplaats.  
• Algemeen gevoel van onwelzijn (malaise); 
zwelling; gevoelige plekken.  
• Ontsteking van de bloedvaten.  

*Deze bijwerkingen werden gemeld bij het gebruik van M-M-RVAXPRO, van het mazelen-
bof-rubellavaccin van Merck & Co., Inc. of van de monovalente (afzonderlijke) bestanddelen 
hiervan (tijdens postmarketinggebruik en/of tijdens klinische onderzoeken). 
 
Het melden van bijwerkingen  
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Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook 
voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook 
rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door 
bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid 
van dit geneesmiddel.  
 
 
5. Hoe bewaart u dit middel?  
 
Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.  
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op 
de buitenverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die 
maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.  
Gekoeld bewaren en transporteren (2°C – 8°C).  
De flacon met poeder in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.  
Het vaccin niet in de vriezer bewaren.  
 
Zodra het vaccin met het meegeleverde oplosmiddel is gemengd, moet het ofwel onmiddellijk 
worden gebruikt of in de koelkast bewaard en binnen 8 uur gebruikt worden.  
 
Spoel vaccins niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw 
apotheker wat u met vaccins moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een 
verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.  
 
 
6. Inhoud van de verpakking en overige informatie  
 
Welke stoffen zitten er in dit middel?  
 
De werkzame stoffen in dit middel zijn:  
 
Na reconstitutie bevat één dosis (0,5 ml):  

 

Mazelenvirus
1 
Enders’ Edmonston stam(levend, verzwakt)  niet minder dan 1x10³ 

CCID
50

*  

Bofvirus
1 
Jeryl Lynn™ [Level B] stam (levend, verzwakt)  niet minder dan 12,5x10³ 

CCID
50

*  

Rubellavirus² Wistar RA 27/3 stam (levend, verzwakt)   niet minder dan 1x10³ 
CCID

50
*  

 
* 50% cel cultuur infectieuze dosis (dosis waarbij 50% van de weefselkweken geïnfecteerd 
raakt).  
 
1 
geproduceerd in kippenembryocellen.  

² geproduceerd in WI-38 humane diploïde longfibroblasten.  
 
De andere stoffen in dit middel zijn:  
 
Poeder:  
sorbitol, natriumfosfaat, kaliumfosfaat, sucrose, gehydrolyseerd gelatine, medium 199 met 
zouten van Hanks, MEM, mononatrium L-glutamaat, neomycine, fenolrood, 
natriumbicarbonaat, zoutzuur (om de pH aan te passen) en natriumhydroxide (om de pH aan 
te passen).  
 
Oplosmiddel:  
water voor injecties.  
 

Hoe ziet M-M-RVAXPRO eruit en hoeveel zit er in een verpakking? 
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Het vaccin is een poeder voor suspensie voor injectie in een flacon met een enkelvoudige 
dosis die met het meegeleverde oplosmiddel moet worden gemengd.  
 
Het oplosmiddel is een heldere en kleurloze vloeistof. Het poeder is een lichtgele, compacte, 
kristallijnen cake.  
 
M-M-RVAXPRO is verkrijgbaar in verpakkingen van 1 en 10. Niet alle genoemde 
verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.  
 
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant  
 
Registratiehouder: Sanofi Pasteur MSD SCN, 162 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, 
Frankrijk.  

Fabrikant verantwoordelijk voor de vrijgifte van partijen: Merck Sharp and Dohme, B.V., 

Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Nederland. 
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Bijlage E: toestemmingsformulier proefpersoon  

 

‘BMR-3 onderzoek: Het effect van een derde vaccinatie met het bof, mazelen en 

rodehond vaccin op de afweer tegen het bofvirus bij gezonde jongvolwassenen’ 

‐ Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende 

beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of ik meedoe. 

‐ Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen om 

toch niet mee te doen of te stoppen met het onderzoek. Daarvoor hoef ik geen reden te 

geven. 

‐ Alleen als er een ernstige bijwerking optreedt geef ik toestemming om informatie op te 

vragen bij huisarts/specialist(en) die mij behandelt voor de bijwerking. 

‐ Ik weet dat sommige mensen mijn gegevens kunnen inzien. Die mensen staan vermeld 

in deze informatiebrief. 

‐ Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens en 

lichaamsmateriaal op de manier en voor de doelen die in de informatiebrief staan. 

‐ Ik geef toestemming om mijn gegevens nog 15 jaar na dit onderzoek te bewaren.  

‐ Ik geef toestemming om mijn vaccinatiegegevens op te vragen vanuit het landelijke 

vaccinatieregister. 

 

Voor vrouwelijke deelnemers: 

‐ Ik geef toestemming voor de zwangerschapstest. 

‐ Ik weet dat ik niet zwanger mag worden tot 4 weken na de vaccinatie. 

 

Voor alle deelnemers: 

‐ Ik geef  □ wel 

□ geen toestemming om mijn lichaamsmateriaal nog 15 jaar na dit onderzoek 

te bewaren. Mogelijk kan dit later nog voor ander onderzoek worden gebruikt, 

zoals in de informatiebrief staat. 

‐ Ik geef  □ wel 

□ geen toestemming om mij na dit onderzoek opnieuw te benaderen voor 

een vervolgonderzoek. 

‐ Ik geef  □ wel 

□ geen toestemming voor het bepalen van aangeboren eigenschappen die 

betrokken zijn bij de afweer. 

‐ Ik wil meedoen aan dit onderzoek. 

 

Naam proefpersoon:  

 

 

Handtekening:       Datum : __ / __ / __ 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Voor de onderzoeker 
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Ik verklaar dat ik deze proefpersoon volledig heb geïnformeerd over het genoemde 

onderzoek. 

 

Als er tijdens het onderzoek informatie bekend wordt die de toestemming van de 

proefpersoon zou kunnen beïnvloeden, dan breng ik hem/haar daarvan tijdig op de hoogte. 

 

Naam onderzoeker (of diens vertegenwoordiger): 

 

 

Handtekening:       Datum: __ / __ / __ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

De proefpersoon krijgt een volledige informatiebrief mee, samen met een duplicaat van het 

getekende toestemmingsformulier. 

 


