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Monkeypox = zoonose

• Dubbel-strengig DNA virus

• Genus Orthopoxvirus – family Poxviridae (zoals het pokkenvirus, en vacciniavirus)

• Reservoir is onbekend, maar wellicht knaagdieren/eekhoorns in centraal Afrika

• Gastheren: primaten, konijnen, knaagdieren (eradicatie vs. reservoir!!)

• Monkeypox eerst ontdekt in ‘58 bij apen in gevangenschap (voor onderzoek)

• Eerste geval bij de mens beschreven in 1970 in DRC

• Sinds ‘70, gevallen aangegeven in centraal en West-Afrika (vaak DRC en Nigeria)

• In 2003 Monkeypox gerapporteerd in de VS, epidemie bij knaagdieren 
geïmporteerd uit Afrika – alle gevallen bij mensen terug te brengen tot contact met 
geïnfecteerde dieren!

• Importgevallen beschreven….

• Nieuw patroon sinds 2022!
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Orthopoxvirussen
• Pokken (smallpox): variola virus
• Monkeypox : monkeypox virus (2 clades)
• Cowpox
• Horsepox
• Vaccinia virus (origin unknown), closely related to horsepox

• Repeatedly cultivated and passaged in research laboratories for many decades
• Composition of the live-attenuated smallpox vaccine (1st and 2nd generation)

• ACAM2000 (2nd generation): myo/pericarditis 5.7/1000 primary vaccinees
• MVA: Modified Vaccinia Ankara strain, basis of 3rd generation smallpox vaccine

• Imvanex is a 3rd generation vaccine against smallpox. It contains MVA, an attenuated 
(weakened), non-replicative form of the vaccinia virus.

• PEP: 85% efficacy (based on data with 2nd generation vaccine)
• Preventive: limited data – efficacy based on animal challenge studies
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Monkeypox 2022
Stand van zaken

Preparatoire IMC 14 November 2022.



Epidemiologische gegevens – België – 15 Nov 2022 
– N = 786



Monkeypox:  
Epi –
situation
Belgium, 
Nov 14, 
2022 (data 

sciensano)

786 confirmed cases (Nov 15, 2022)

775 male – 5 women – 3 X

Most between 16-71 yoa (2 children < 16 yoa)

96% with skin lesions (65% in the ano-genital region)

• N=39 hospitalized

Transmission: based on the suspected source of 
transmission: sex. contact (92%)

• Private: 49%; sauna: 23%; festivals: 15%; non-
sexual/households: 3%



Vaccinatiebeleid Monkeypox in België - 1

• Bepaald door het kleine aantal beschikbare vaccins
• Gift van Nederland van 200 Imvanex vaccins (Mei 2022)
• Via EU-HERA 3000 dosissen Jynneos-vaccins voor België (Juni-July 2022)

• Starten met PEP (post-exposure profylaxie), binnen de 4 dagen na hoog risico 
contact

• Geen indicatie voor wie ooit een pokkenvaccin kreeg
• Preventief (vanaf 29 juli, 2022):

• Mannelijke sekswerkers – transgender sekswerkers
• MSM HIV+ of HIV- onder prep, met minstens 2 SOI in de laatste 12 maanden
• Immuungecompromitteerden at risk
• Uitstel 2° dosis, ipv na 28 dagen (tot levering extra dosisssen)

• Vanaf 25 augustus 2022
• MSM met multipele sekspartners en minstens 1 SOI in de laatste 12 maanden 
• Vrouwen onder HIV-prep met multipele sekspartners

• Vanaf 5 september 2022
• Intradermaal ipv subcutaan (1/5 van de dosis met zelfde antilichamen productie)



Vaccinatiebeleid Monkeypox in België - 2
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Beschikbaarheid van vaccins
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▪ Aanvankelijk een tekort

▪ Strikte indicaties

▪ ID ipv SC, dosis-sparend (vanaf 10/11/2022 weer SC mogelijk)

▪ Momenteel 712 in voorraad

▪ Op 24/11:  1ste levering 10,000

▪ Eind 2022: overige 20,000

▪ Eind dec 2022: Bijkomende levering van 10,120 via HERA donatie (EU-joint procurement)

▪ Verdeelsleutel: Vlaanderen 55%, Brussel 23% en Wallonië: 22%

▪ Bewaartermijn op -80°C: 9 jaar

▪ Aanleg strategische voorraad tegen pokken – in het kader van bio-preparedness



conclusies
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▪ Huidige uitbraak is onder controle

▪ Meerdere factoren hebben een rol gespeeld 
• gedragsaanpassing, herd immunity (binnen de high risk group), vaccins, 

• minder grote evenementen…

▪ Opflakkeringen mogelijk door blijvende laag niveau van circulatie

▪ Introductie uit buitenland mogelijk

▪ Belang van vroegtijdige diagnose, surveillance, isolatie, 

tracing van contacten, gerichte vaccinatie


