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Virale hepatitis 

In november 1995 bracht de Werkgroep Infectie Preventie 
(WIP) in samenwerking met de NMT een richtlijn uit 
betreffende de preventie van infecties in de tandheelkundige 
praktijk.' Drie (bloed)overdraagbare virale aandoeningen kre-
gen daarin veel aandacht: infecties door het hepatitis B-virus 
(HBV), het hepatitis C-virus (HCV) en door het humane 
immunodeficiëntie virus (HIV). In deze aflevering over virale 
hepatitis krijgen vooral HBV-infecties nadruk, omdat zij het 
meest relevant zijn voor de tandheelkundige praktijk; daar-
naast is er aandacht voor de hepatitisvirussen A, C, D, E en G 
(HAV, HCV, HDV, HEV en HGV) en voor enkele ontwikke-
lingen in virologie, preventie en therapie.2 3  De volgorde is: 
eerst de drie 'blood borne' infecties B, C en G, dan de faeco-
orale infecties A en E, en dan de overige letters van het `hepa-
titis-alfabet'. 

Hepatitis B 

In de tandheelkundige praktijk is het HBV een pathogeen van 
betekenis.' Dit virus wordt vaak via bloed overgebracht; tot 
eind jaren zeventig sprak men dan ook nog van `serumhepati-
tis'. Inmiddels is het gekapselde dubbelstrengs-DNA virus 
bekend, is er een goed vaccin beschikbaar, en zijn de transmis-
siewegen in kaart gebracht' Daarbij horen, behalve tandheel-
kundige ingrepen, het toedienen van bloed(producten), dialy-
se, intraveneus drugsgebruik en snij- en prikaccidenten van 
medisch personeel. Daarnaast valt nog te denken aan acu-
punctuur, tatoeage, oorgaatjes en `piercing'. De incubatietijd 
bedraagt enkele weken tot maanden (uitersten zijn: twee 
weken en anderhalf jaar) en de patiënt vertoont vrijwel altijd 
symptomen. Het virus is uiterst besmettelijk — honderden 
malen meer dan het HIV; een miniscuul spoortje bloed vol-
staat — en het kan in tal van omstandigheden overleven. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat naalden of scheermessen met 
spoortjes opgedroogd bloed waarin zich HBV bevindt, soms 
nog weken later infectiebron kunnen zijn. 

Sterilisatie van apparatuur is helaas niet altijd eenvoudig. 
Hoekstukken en endoscopen zijn in het verleden `pièces de 
résistance' geweest bij pogingen ter verijdeling van transmissie 
van het HBV.' Het tegengaan van transmissie van patiënt naar 
tandheelkundig team en vice versa, en tussen patiënten onder-
ling, vereist strikt gebruik van handschoenen en mondkapjes. 
Consequent handen wassen is eveneens noodzakelijk. 
Ondanks de beschikbaarheid van een betrouwbaar recombi-
nant-vaccin, dat bovendien meestal door de werkgever wordt 
vergoed, is de vaccinatiegraad onder medische werkers nog 
altijd onvolledig. Bovendien zouden ook andere beroepsgroe-
pen ingeënt moeten worden, zoals agenten, vuilnismannen, 
plantsoenwerkers en schoonmakers in de gezondheidszorg. Er 
gaan stemmen op om het vaccin op te nemen in het Neder-
landse Rijksvaccinatieprogramma, omdat ondanks de relatief 
geringe incidentie de gevolgen zo ernstig en kostbaar zijn dat 
bevolkingsbrede vaccinatie loont. In België is het al zover. 

Mondiaal is de belangrijkste transmissieweg seksueel of van 
moeder op kind. In veel ontwikkelingslanden zijn via die over-
drachtsvormen enkele tot tientallen procenten van de volwas-
senen seropositief. Helaas blijft zo'n 5% van de ex-patiënten 
virusdrager; naar schatting lopen er in Nederland ruim 

100.000 dragers rond. Zij kunnen anderen infecteren en zelf 
lopen ze de kans om levercirrose te ontwikkelen; een deel van 
degenen met die laatste aandoening zal bovendien ooit hepa-
tocellulair carcinoom krijgen. Los van dat laatste gevolg geeft 
cirrose uiteraard ernstige stoornissen in de vele taken van de 
lever. Door de ernst van de late gevolgen van hepatitis B is dit, 
ondanks de geringere frequentie, een veel grotere onderlig-
gende doodsoorzaak dan hepatitis A; de uiteindelijke mondia-
le sterfte bedraagt vermoedelijk enkele honderdduizenden 
personen per jaar. 

Hepatitis C 

In de jaren tachtig was men zich ervan bewust dat er hepatiti-
den voorkwamen die niet door HAV of HBV werden veroor-
zaakt; men sprak van `non-A, non-B hepatitis'. Het was de 
vraag of die entiteit met meer agentia of maar met één samen-
hing. Het HCV werd geïdentificeerd in 1989; het bestaat uit 
enkelstrengs-RNA. Het virus is bloedoverdraagbaar maar het 
lijkt in de tandheelkundige praktijk gelukkig nauwelijks pro-
blemen te geven. In Nederland blijkt driekwart van de hemo-
filiepatiënten en van de intraveneus drugsgebruikenden geïn-
fecteerd. Bloedbanken screenen al jaren op HCV; ze vinden 
het half zo vaak als HBV. Ten minste de helft van de geïnfec-
teerden blijft drager, schat men. De risico's daarvan zijn 
bovendien groter dan bij hepatitis B: het lijkt erop dat ten 
minste de helft van de dragers na twintig jaar ernstige klachten 
door leverontsteking heeft. Seksuele overdracht is lang gepos-
tuleerd, is sporadisch wel eens aangetoond, maar de infectie-
route bij uitstek is die van moeder op vrucht of baby. Men 
schat dat 10% van de draagsters haar kind(eren) infecteert. Er 
is (nog) geen vaccin tegen HCV. 

Hepatitis G 

Het HGV blijkt in structuur te lijken op het HCV (enkel-
strengs-RNA); zij tonen de enige echte verwantschap binnen 
de hepatitisvirussen, de andere verschillen sterk van elkaar. 
Intussen is er in diverse landen overdracht van HGV aan 
bloed(product)afhankelijke hemofiliepatiënten aangetoond. 
Nogal verrassend was een recente bevinding bij Amsterdamse 
bloeddonors: de seroprevalentie van antistoffen bleek 1,5% te 
bedragen. De betekenis voor de tandheelkunde is vooralsnog 
niet duidelijk. Er is nog geen vaccin ontwikkeld. 

Hepatitis A 

Dit is de klassieke `geelzucht' bij kinderen; de verwekker is 
HAV, een enkelstrengs-RNA virus. Deze faeco-orale infectie 
die vanuit oppervlaktewater (waarin HAV maanden kan over-
leven), voedsel (schelp- en schaaldieren!) of soms direct van 
patiënten tot ons komt, is mondiaal de meest frequente oor-
zaak van hepatitis. De incubatietijd bedraagt enkele weken; de 
infectie verloopt nogal eens subklinisch, zonder het symp-
toom van geelzucht. Ten minste de helft van de Nederlanders 
die geboren zijn in de jaren veertig of daarvoor heeft antistof- 
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fen, de huidige kinderen vrijwel nooit (de meeste besmettings-
kans lopen kinderen van allochtone afkomst tijdens vakanties 
in het oorsprongsland). 

In ontwikkelingslanden benadert het percentage volwasse-
nen met antistoffen de honderd. Meestal geneest de infectie 
geheel en blijft men ook geen drager. Inmiddels is een goed 
vaccin beschikbaar, dat ook voor de derde wereld betaalbaar 
is. De WHO streeft naar wereldwijde bescherming rond het 
jaar 2000; hoewel dit waarschijnlijk niet gaat lukken, zijn de 
resultaten in een aantal ontwikkelingslanden veelbelovend. 
Wie beperkte tijd op vakantie gaat in endemische gebieden, 
kan zich ook beschermen met immunoglobulinen. 

Hepatitis E 

Deze aandoening komt eveneens vooral voor in tropische en 
laagontwikkelde gebieden, soms in epidemische golven. Ze 
wordt ook faeco-oraal overgebracht, kent eveneens een incu-
batietijd van twee weken tot twee maanden, en is ook klinisch 
niet van hepatitis A te onderscheiden.' Ondanks een af en toe 
letaal verloop, geneest deze hepatitis meestal restloos en blijft 
de patiënt geen drager van HEV. Omdat langzamerhand dui-
delijk wordt dat de incidentie in warmere gebieden die van 
hepatitis A niet ver ontloopt, zou hepatitis E mondiaal de 
meest frequente oorzaak kunnen zijn van hepatitis-met-geel-
zucht. Bloed wordt nog niet gescreend op dit virus; er is (nog) 
geen vaccin ontwikkeld. 

Hepatitis D en F en zo voort 

HDV is een `defect' virus dat in Nederland weinig voorstelt; het 
kan alleen samen met HBV infecteren. Omdat het mondiaal bij 
zo'n 5% van de HBV-infecties voorkomt, is het toch van belang. 

HFV is een `niet-bestaand' virus; bij nader inzien is 
het namelijk een taxonomische vergissing (net zoals de 
meningokok D). Zo'n lege plek' laat men meestal niet opvul-
len door een later ontdekt micro-organisme. 

Het lijkt een kwestie van tijd voordat verdere letters van het 
alfabet nodig zullen zijn om het arsenaal aan hepatitisvirussen 
volledig te beschrijven. Dit betekent overigens niet dat het 
`witte deel van de kaart' bijna geheel opgevuld zal worden. Dat 
komt omdat de nieuwe ontdekkingen steeds weer leiden tot 
een uitdijing van het `witte gebied'. Het is niet uitgesloten dat 
er forse incidenties van `andere' hepatitiden bestaan, maar dat 
door subklinische manifestatie veel gevallen niet onderkend 
worden. Dat laatste kan overigens toch samengaan met (forse) 
schade op lange termijn. Zo zou hepatitis uiteindelijk wereld-
wijd een van de grootste doodsoorzaken kunnen zijn. De nog 
te ontwikkelen vaccins tegen de hepatitisvirussen C tot en met 
de rest van het alfabet zijn waarschijnlijk geen overbodige 
luxe. 

Therapeutische mogelijkheden 

Terwijl antibacteriële therapie inmiddels alweer zestig jaar 
oud is, bevinden de antivirale middelen zich nog volop in een 
`take off fase' Het al wat langer bekende interferon staat 

momenteel opnieuw in de belangstelling voor de bestrijding 
van hepatitisvirussen. De vakliteratuur leert dat tegen HBV 
betere resultaten geboekt worden dan tegen HCV. Van de met 
HBV geïnfecteerden zal uiteindelijk zo'n 35% het virus kun-
nen `klaren' tegen zo'n 15% van de met HCV geïnfecteerden. 
Dit lage percentage bij de laatsten hangt samen met het feit dat 
ongelukkigerwijs in Nederland het HCV-subtype 1B, dat 
slecht op de therapie reageert, het meest voorkomt. En daar-
mee is nog niet alles gezegd: ook menginfecties met meerdere 
subtypen komen voor. Al die HCV-subtypen kunnen aan hun 
buitenkant wisselende antigenen presenteren, een kwelling 
voor het afweersysteem. Maar anderzijds is de fractie patiën-
ten die HBV of HCV kwijtraakt zo groot, dat het van belang is 
om de therapie in overweging te nemen. Interferon is - helaas 
- niet vrij van bijwerkingen bij een deel van de patiënten. Deze 
zijn zelfs vrij heftig, zoals verstoorde schildklier- en been-
mergfuncties en het luxeren van auto-immuunziekten, maar 
ook psychisch kan de patiënt van slag raken. 

Bij een momenteel in het VU-ziekenhuis plaatsvindend kli-
nisch onderzoek met interferon kosten kuur en laboratorium-
bepalingen in het geval van HBV (een derde jaar) twaalfdui-
zend gulden en van HCV (een half jaar) circa zevenduizend 
per patiënt.' Per daadwerkelijk geholpen patiënt betekent dit 
in het geval van HBV dus zo'n vijfendertigduizend en van 
HCV ongeveer vijftigduizend gulden, nog afgezien van de 
overige kosten. Deze bedragen geven al een suggestie over de 
economische aspecten van vaccinatie en ten aanzien van het 
belang van het goed naleven van preventieve maatregelen. 
Van zijn of haar beduidende rol bij de preventie dient elk lid 
van het tandheelkundig team doordrongen te zijn. 

Dr. P. Bol, arts-epidemioloog 

Met dank aan mw. drs. C.M.J. van Nieuwkerk en dr. H.L. Zaaijer, beiden 
verbonden aan het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit 
(AZVU), voor informatie betreffende respectievelijk hepatologie en viro-
logie, en aan drs. J. van den Heuvel, tandarts, ministerie van Volkgezond-
heid, Welzijn en Sport. 
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