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Spikevax (COVID-19-vaccin Moderna) 

Europese nummer van de vergunning voor het in de handel brengen EU/1/20/1507/001  

Beste professionele zorgverlener, 

We brengen u graag op de hoogte dat op 8 december 2021 een nieuwe houdbaarheidstermijn bij -25 ºC 
tot -15 ºC is goedgekeurd voor SPIKEVAX in de Europese Unie (EU). 

De productinformatie van de diepgevroren flacon wordt bijgewerkt met de nieuwe houdbaarheidstermijn, 
die is verlengd van 7 maanden tot 9 maanden. De bewaarcondities blijven ongewijzigd (-25 ºC tot -15 ºC). 

Binnen de houdbaarheid van 9 maanden mogen ongeopende flacons gedurende maximaal 30 dagen 
gekoeld bij 2 °C tot 8 °C en beschermd tegen licht worden bewaard. Binnen die periode mag het transport 
maximaal 12 uur in beslag nemen. Na ontdooiing mag het vaccin niet opnieuw worden ingevroren.  

Daarnaast mag deze verlenging met 2 maanden retroactief worden toegepast op flacons 
geproduceerd vóór de bovenvermelde goedkeuringsdatum en op flacons geproduceerd in de 
periode waarin de wijziging in kwestie doorgevoerd wordt. 

Deze verlengde houdbaarheid met 2 maanden geldt voor alle geproduceerde flacons met een vervaldatum 

op het etiket vanaf 9 december 2021, op voorwaarde dat de goedgekeurde bewaarcondities van -25 ºC tot 
-15 ºC gehandhaafd zijn en de gehanteerde houdbaarheid 7 maanden bedraagt.  

Bij batches van het Spikevax-vaccin die al gedistribueerd zijn in EU/EMA-landen en batches die in december 
2021 en in januari 2022 in de EU geproduceerd en gedistribueerd worden, staat nog steeds een 
houdbaarheid van 7 maanden op het etiket, omdat de wijziging in die periode nog wordt doorgevoerd. De 
verlengde vervaldata zijn daarom van toepassing op flacons in de handel zoals beschreven in de 

onderstaande tabel: 
 

Vervaldatum op etiket Aangepaste vervaldatum 

December 2021 Februari 2022 

Januari 2022 Maart 2022 

Februari 2022 April 2022 

Maart 2022 Mei 2022 

April 2022 Juni 2022 

Mei 2022 Juli 2022 

Juni 2022 Augustus 2022 

Juli 2022 September 2022 

Augustus 2022 Oktober 2022 

 

Het nieuwe etiket waarop een houdbaarheid van 9 maanden vermeld staat, zal worden gebruikt voor alle 
nieuwe flacons die vanaf februari 2022 geproduceerd worden. Bijgevolg zijn de laatste flacons waarop de 

retroactieve verlenging van de houdbaarheid kan worden toegepast, de flacons met de vervaldatum 
augustus 2022 op het etiket (geproduceerd in januari 2022). Op alle flacons met een vervaldatum vanaf 
november 2022 (geproduceerd in februari 2022) staat al een houdbaarheid van 9 maanden op het etiket.  

Alle aanvullende informatie over SPIKEVAX waarvoor deze verandering gevolgen heeft, wordt bijgewerkt. 

Heeft u vragen, raadpleeg dan de huidige goedgekeurde productinformatie voor SPIKEVAX via 
https://modernacovid19global.com/. 

Gedetailleerde informatie over dit product is beschikbaar op de website van het Europees 

Geneesmiddelenbureau: http://www.ema.europa.eu. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Antoine Maupu  

VP, International Quality  
Moderna Biotech Spain, S.L.  

http://www.ema.europa.eu/

