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Prevalentie chronische hepatitis B in 

volwassenen 

Bron: http://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2016/infectious-diseases-related-to-travel/hepatitis-b#4621 (kaart 2012) 



Prevalentie HBsAg in Europa 

SJM Hahné et al. BMC Infectious Diseases 2013, 13:181 



Prevalentie in Nederland 

• Geschatte aantal dragers hepatitis B 40.000-60.000 

 

• Prevalentie hoger in risicogroepen: 

– Eerste generatie migranten 

– (ex) iv-druggebruikers 

– Homoseksuele mannen met wisselende contacten 

– Prostituees 

 

• Medische handelingen, tatoeages en piercings in 

endemische gebieden zijn ook een risico 
 



Hoogrisico groepen HBV dragerschap 

Groep 
Aantal in 

Nederland 

Prevalentie 

HBsAg 

Geschat 

aantal 

dragers in 

Nederland 

Aantal 

dragers 

gemeld  

(2002-2005) 

Immigranten* 

(1e generatie) 
1,603,000  3.8% 60,400 4,506 (8%) 

Mannen die 

seks hebben 

met mannen 

130,000 – 185,000  0.8% 975 – 1,384 206 (17%) 

Druggebruikers 

(ooit) 
9,000 -18,000 3 - 7% 270 – 1,260 77 (10%) 

Prostituees 25,000  1.0% 245 onbekend 

T. Marschall (unpublished); Koedijk, NTvG 2007 

*Prevalentie geschat op basis van prevalentie in land van herkomst 



Transmissie hepatitis B 

• Bloed-bloed contact 

• Seksueel contact 

• Verticale transmissie 

 

• Risico bij prikaccident aan besmette naald 10-30%, 

afhankelijk aard accident en virusload 

• Kans op transmissie bij seksueel contact met drager 

enkele procenten; 50-100x groter dan HIV 

• Kans op verticale transmissie naar pasgeborene 30% bij 

HBeAg-negatieve moeder tot 80% bij HBeAg-postieve 

moeder 



Transmissie hepatitis B 

• Het hepatitis B virus DNA kan bij dragers in veel 

lichaamsvloeistoffen worden aangetoond, o.a. Speeksel, vaginaal 

vocht, voorvocht, etc. 

 

• De kans op transmissie via speeksel is echter bijzonder laag 

 

• De kans op transmissie hangt sterk af van de virusload in de 

drager, die kan variëren van niet-aantoonbaar tot wel 1012 

virusdeeltjes per ml bloed 

 

• Het hepatitis B virus kan buiten het lichaam wel een week 

besmettelijk blijven  

 



Hepatitis B virologie 

• Familie hepadnaviridae 

• Deels dubbelstrengs DNA virus 

• Envelop 

• Overlappend genoom 

• 3000-3300 nt lang 

• Genotypes A t/m H 

• Eiwitten/antigenen: 

 Polymerase, X-antigeen, 

 HBsAg, core-eiwit, HBeAg 

 
ORF = open reading frame, deel van genoom dat codeert voor eiwitten; ORF Core codeert ook voor HBeAg 



HBV genotypes A t/m H  
Verwantschap HBV in primaten 

Bron: H. Norder et al, Intervirology 2004;47:289–309 



Geographic distribution of HBV genotypes 



Acute hepatitis B 

• Incubatietijd 6-24 weken 

• Incubatietijd afhankelijk grootte virusdosis 

• Aspecifieke klachten in de incubatietijd: misselijkheid, 

braken, diarrhee, hoofdpijn 

• Ernst varieert van vrijwel geen symptomen tot 

fulminante hepatitis (<1%) 

• Geelzucht – optreden afhankelijk leeftijd 

• Symptomen: donkere urine, bleke ontlasting, bij 

bilirubine >20-40 mg/l gele huid, conjunctiva, sclerae. 

Hepatomegalie en splenomegalie. ALT verhoging. 

• Acute fase duurt 4-12 weken 

• Bij besmetting op volwassen leeftijd blijft ca 10% van 

drager van het HBV 

 

• Bron: CDC 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=hSXMhcVIJh2r9M&tbnid=D0qwADXrouApQM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fsiakhenn.tripod.com%2Fhepatitis.html&ei=sfJrUozYLIXEtAbjzoD4Cg&bvm=bv.55123115,d.bGE&psig=AFQjCNGJCBdN650_pruhWjSOB7FvPS7YQA&ust=1382892569866896


Acute infectie met symptomen 

Chronische infectie 

Leeftijd op tijdstip infectie 
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Kans op chroniciteit in relatie met leeftijd 



Chronische hepatitis B 

• Chronische HBV: HBsAg positief > 6 mnd 

• Mate van leverontsteking afhankelijk van virusreplicatie en 

immuunreactie 

• In de infectie kunnen fasen onderscheiden worden (volgende dia) 

 

 

• In ca 20% van de chronische infecties ontwikkelt zich levercirrose 

• Levercirrose: verminderde functie lever, verminderde 

eiwitproductie (stollingsfactoren), obstructie van de bloedflow, 

ascites, verhoogde kans op leverkanker (HCC) 

• Ca 5% van de patiënten met cirrose krijgt HCC 

• Extrahepatische verschijnselen kunnen veroorzaakt worden door 

immuuncomplexen: vasculitis, glomerulonefritis, polyarteritis 

 



Fasen chronische HBV infectie 

 

 

 

 

 

 

Immunotolerante fase 

 

HBsAg en HBeAg aantoonbaar. HBV-DNA concentratie is hoog, 

ALAT normaal.  

De duur van deze fase ligt in het algemeen tussen de 10 en 30 

jaar. 

Immunoactieve fase 

 

HBsAg en HBeAg aantoonbaar, HBV-DNA concentratie fluctueert, 

ALAT fluctueert.  

In deze fase kan HBeAg-seroconversie ontstaan (verlies HBeAg 

en vorming anti-HBe).  

Inactieve fase 

 

Treedt op na HBeAg-seroconversie.  

HBsAg aantoonbaar, lage HBV-DNA concentratie, ALAT normaal  

In het algemeen is er een goede prognose, bij 20-30% ontstaat 

weer een actieve hepatitis.  

HBeAg-negatieve 

chronische hepatitis 

 

HBeAg afwezig, HBsAg en anti-HBe aantoonbaar, HBV-DNA 

concentratie fluctueert, ALAT fluctueert. 



Fasen chronische HBV infectie 

Bron: http://www.hbvrichtsnoer.nl/achtergrond.html 

Hepatitis B infectie kan in een vijftal fasen onderverdeeld worden:  

1.    HBeAg-positieve chronische infectie (voorheen: immunotolerante fase) 

2.    HBeAg-positieve chronische hepatitis B (voorheen: immunoactieve fase) 

3.    HBeAg-negatieve chronische infectie (voorheen: inactief drager) 

4.    HBeAg-negatieve chronische hepatitis B 

5.    HBsAg-negatieve fase 

  
HBeAg positief HBeAg negatief 

  

Chronische infectie Chronische hepatitis Chronische infectie Chronische hepatitis 

HBsAg Hoog Hoog/Intermediate Laag Intermediate 

HBeAg Positief Positief Negatief Negatief 

HBV DNA >10E7 IU/ml 10 -107 IU/ml <2000 IU/ml >2000 IU/ml 

ALT Normaal Verhoogd Normaal Verhoogd 

Inflammatie/fibrose Geen/minimaal Matig/ernstig Geen Matig/ernstig 



HBV diagnostiek 

 

HBsAg Anti-HBs Anti-HBc Interpretatie 

+ - - Vroege actue fase 

+ - of +/- + Acuut of chronisch, differentieer door 

IgM anti-HBc 

Bepaal activiteit HBV met HBV DNA of 

HBeAg 

- + + Doorgemaakte infectie en immuniteit 

tegen HBV 

- - + Doorgemaakte infectie of low-level 

dragerschap. Evt. Windowfase na acute 

HBV infectie, of vals-pos anti-HBc 

- + - Gevaccineerd tegen HBV 

- - - Niet-immuun, geen HBV infectie 



HBV behandeling 

• Acute HBV: geen specifieke antivirale behandeling 

• Chronische HBV: 

• Initiële evaluatie met biochemisch onderzoek, 

virologisch onderzoek en abdominale echografie 
– Geen cirrose: antivirale behandeling bij HBV DNA > 2x104 IU/ml èn 

ALAT 3 mnd >2x ULN en/of aanwezigheid porto-portale septa of 

interface hepatitis in leverbiopt 

– Cirrose: antivirale behandeling bij HBV DNA > 2x104 IU/ml  

– Gedecompenseerde cirrose: antivirale behandeling bij HBV DNA > 200 

IU/ml  

• Patiënten die niet voor behandeling in aanmerking 

komen dienen te worden gevolgd ivm risico op 

(re)activatie 

 

http://www.mdl.nl/uploads/240/473/7019_krt_mdl_hepatitis_b_12.pdf 



HBV behandeling 

• PEG-Interferon overwegen bij patiënten zonder 

contra-indicaties 

– Voordeel: beperkte behandelduur (1 jaar) en kans op 

blijvende respons na staken behandeling 

 

• Antivirale middelen: 

– Eerste keus: entecavir of tenofovir ivm laagste kans op 

antivirale resistentie en hoge virussuppressie 

– Tweede keus: lamivudine, adefovir of telbivudine 

– Behandeling pas staken als langdurig (6 mnd) HBeAg 

negatief is èn HBV DNA < 80 IU/ml 

http://www.mdl.nl/uploads/240/473/7019_krt_mdl_hepatitis_b_12.pdf 



HBV preventie 

• HBV vaccinatie: 

– Alle pasgeborenen (sinds 1 augustus 2011 in RVP)* 

– Pasgeborenen van HBsAg-positieve moeders icm 

immunoglobuline, direct na de geboorte 

– Risicogroepen:  

• Beroepsmatig risico 

• Contacten HBV-positieve personen 

• Mannen die seks hebben met mannen en sekswerkers 

• Asielzoekerkinderen 0-19 jaar 

• Reizigers die > 3mnd in midden- of hoog endemisch gebied 

verblijven (onder primitieve omstandigheden) 

 

 *voor invoering in RVP werden pasgeborenen met downsyndroom 

en pasgeborenen waarvan één of beide ouders uit endemisch 

gebiek komen, gevaccineerd sinds 2003 



Overige preventie 

• Voorlichting geven dat gericht is op vermijden van 

risicocontact 

• Vermijden bloed-bloed contact met HBV-geïnfecteerde 

personen 

• Vermijden contact met mogelijk besmet materiaal 

(beschermende maatregelen zoals handschoenen, 

oogbescherming, maskers, etc) 

• Gebruik vielige naaldsystemen, naaldcontainers, verbod 

op re-capping 

• Vermijden onveilige seksuele contacten 

• Vaccinatie is de beste preventie bij mogelijk risico 


