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Op	de	pagina’s	128-30	in	dit	tijdschrift	heeft	u	
een	overzichtsartikel	over	hepatitis	E	kunnen	le-
zen.	Deze	3	ziektegeschiedenissen	illustreren	het	
voorkomen	van	hepatitis	E	in	Nederland.	Eén	ca-
sus	wekt	de	suggestie	dat	hepatitis	E	voorkomt	
in	 West-Europa	 als	 niet-geïmporteerde	 ziekte.	
Hepatitis	E	dient	dan	ook	te	worden	opgenomen	
in	de	differentiaaldiagnose	van	acute	hepatitis.
(Tijdschr Infect 2007;2:149-52)

Samenvatting

Hepatitis	E,	endemic	in	the	East,	sporadic	in	the	West

Inleiding
Al langer was duidelijk dat er een op hepatitis A gelij-
kend virus moest zijn dat via fecaal-orale weg wordt 
overgebracht. Reeds in 1957 werd vanuit Kirgizië, 
in het Aziatische deel van de toenmalige Sovjet-
Unie, een grote geelzuchtepidemie gerapporteerd, 
waarbij 10.000 gevallen betrokken waren met een 
opvallend hoge mortaliteit onder zwangere vrou-
wen.1 Het duurde echter tot 1990 voordat het virus 
gekarakteriseerd werd door Reyes et al.2,3 Sindsdien 
is bekend dat het hepatitis E-virus (HEV) in ende-
mische gebieden een frequente oorzaak is van virale 
hepatitis. In geïndustrialiseerde landen, waaronder 
Nederland, komt de infectie voor als importziekte. 
Recentelijk bleken bij een groot deel van de varkens 
in Westerse landen antistoffen tegen HEV aantoon-
baar.4 Het virus zelf is eveneens aangetoond in var-
kens.5 Tevens werden bij mensen die veel contact 
hebben met varkens, antistoffen aangetoond tegen 
HEV.6 Onderstaande ziektegeschiedenissen illustre-
ren het voorkomen van hepatitis E in Nederland. 

De ziektegeschiedenis van patiënt A wekt de sugges-
tie dat hepatitis E ook als niet-geïmporteerd ziekte 
voorkomt in het Westen.

Ziektegeschiedenissen
Patiënt A, een 66-jarige man, werd verwezen naar 
de polikliniek Interne Geneeskunde in het Rijn-
land Ziekenhuis in verband met een sinds een week 
bestaande pijnloze icterus. De voorgeschiedenis 
vermeldde diabetes mellitus type II, een myocard- 
infarct leidend tot een percutane transluminale 
coronaire angioplastiek (PTCA)-procedure, status 
na een appendectomie, correctie van een hernia in-
guinalis en tweemaal een meniscusoperatie.
Anamnestisch was patiënt sinds ongeveer 10 dagen 
moe. Er was geelzucht ontstaan die reeds afnam, 
en hij was 3 kg afgevallen. De urine zag donker en 
de ontlasting was ontkleurd. De patiënt had hierbij 
geen pijn of koorts, was niet misselijk en had niet 
gebraakt. Bloedtransfusies had hij nooit ontvangen  

On	pages	128-30	in	this	journal	you	might	read	
a	review	on	hepatitis	E.	These	3	case	reports	il-
lustrate	 the	 prevalence	 of	 hepatitis	 E	 in	 The	
Netherlands.	One	case	suggests	that	hepatitis	
E	exists	in	Western	Europe	as	a	non-imported	
disease.	Hepatitis	E	must	be	considered	in	ca-
ses	of	acute	hepatitis.

Summary

c A S u ï S T I E K

149



t i j d s c h r i f t  v o o r  i n f e c t i e z i e k t e n  v o l .  2  n r .  4  -  2 0 0 7

en hij had geen wisselende seksuele contacten. De 
patiënt gebruikte 4-5 eenheden alcohol per dag en 
hij rookte sinds 8 jaar niet meer. Vijftien jaar geleden 
was hij in Tanzania geweest. Een aantal weken voor 
aanvang van de klachten had hij veel gewandeld en 
stenen verzameld in Zuid-Franse bossen waar ever-
zwijnen voorkomen. 
Bij lichamelijk onderzoek werd een icterische man 
gezien met een bloeddruk van 140/80 mmHg. De 
lymfklieren waren niet palpabel. Onderzoek van 
het hart, de longen en het abdomen toonde geen af-
wijkingen, in het bijzonder waren de lever en de milt 
niet vergroot. Laboratoriumonderzoek toonde de 
volgende waarden (normaalwaarden tussen haak-
jes): C-reactief proteïne (CRP) 11 mg/l (<10 mg/l), 
hemoglobine 8,7 mmol/l (8,5-11,0 mmol/l),  alka-
lisch fosfatase (AF) 572 U/l (40-120 U/l), gamma-
glutamyltransferase (γ-GT) 1.236 U/l (5-50 U/l), 
aspartaataminotransferase (ASAT) 1.656 U/l (5-40 
U/l), alanineaminotransferase (ALAT) 1.451 U/l (5-
45 U/l), lactaatdehydrogenase (LD) 946 U/l (200-
450 U/l), bilirubine totaal 154 μmol/l (3-17 μmol/l), 
bilirubine geconjugeerd 134 μmol/l (<6 μmol/l), en 
glucose plasma 17,6 mmol/l (nuchter 3,5-5,5 mmol/
l). Serologisch onderzoek naar hepatitis A, hepatitis 
B, hepatitis C, cytomegalovirus (CMV) en epstein-
barrvirus (EBV) was negatief.
Een echo van de bovenbuik werd gemaakt ter be-
oordeling van de galwegen en het leverparenchym. 
Hierop werden behoudens een matig uitgezet gal-
wegsysteem geen bijzonderheden gezien. Op grond 
van het klinisch beeld gecombineerd met het labo-
ratorium- en beeldvormend onderzoek stond virale 
hepatitis bovenaan in de differentiaaldiagnose. Bij 
controle na 1 week waren de klachten sterk afge-
nomen. De icterus was afgenomen en de urine was 
lichter van kleur. Gezien de reisanamnese werd een 
infectie met HEV overwogen. Bij serologisch onder-
zoek bleken zowel IgG als IgM anti-HEV-antilicha-
men aanwezig te zijn. Deze bevindingen passen bij 
een recente infectie met het HEV. Drie maanden na 
het ontstaan van de klachten waren de afwijkende 
leverenzymen volledig genormaliseerd.

Patiënt B, een 53-jarige man uit India, verbleef sinds 
een maand in Nederland. Hij werd doorverwezen 
naar de afdeling Spoedeisende Hulp in verband met 
verhoogde leverenzymen en negatieve uitslagen op 
hepatitis A, B, C en malariaonderzoek. De voorge-
schiedenis vermeldde lumbagoklachten.
De patiënt vertelde 3 dagen koorts gehad te hebben, 
de eetlust was verdwenen, de urine zag donker en de 

ontlasting was ontkleurd. Hij was niet misselijk en 
had niet gebraakt. Hij dronk geen alcohol en rookte 
niet. Bij lichamelijk onderzoek werd een icterische 
man gezien met een bloeddruk van 140/86 mmHg 
en een temperatuur van 36,3˚C. Hij maakte geen 
anemische indruk en de lymfklieren waren niet 
palpabel. Onderzoek van het hart, de longen en het 
abdomen toonde geen afwijkingen, in het bijzonder 
waren de lever en de milt niet vergroot.
Laboratoriumonderzoek leverde de volgende waar-
den op: CRP 25 mg/l, hemoglobine 9,1 mmol/l, AF 
196 U/l, γ-GT 108 U/l, ASAT 3.092 U/l, ALAT 
2.837 U/l, LD 1.814 U/l, bilirubine totaal 200 
μmol/l, bilirubine geconjugeerd 168 μmol/l, glu-
cose plasma 6,6 mmol/l, en protrombinetijd (PTT) 
14,1 sec (normaalwaarde 11,0-14,0 sec). IgG en IgM 
anti-HEV-antilichamen waren aanwezig. 
Een echo van de bovenbuik werd gemaakt ter be-
oordeling van de galwegen en het leverparenchym. 
Hierop werden geen bijzonderheden gezien. Bij po-
liklinische controle tot anderhalve week na de pre-
sentatie van de klachten waren zowel een klinische 
vooruitgang als een sterke verbetering van de lever- 
enzymwaarden zichtbaar. Langere controle van de 
patiënt was helaas niet mogelijk, gezien het kortdu-
rende verblijf in Nederland.

Patiënt C, een 39-jarige man, werd naar de poli-
kliniek verwezen in verband met een verdenking 
op hepatitis. De voorgeschiedenis was blanco. In 
1999 en 2000 was de patiënt tegen hepatitis A ge-
vaccineerd. De patiënt vertelde dat hij 10 dagen na 
aankomst in Nepal ziek was geworden. De patiënt 
had gebraakt en diarree gehad die in eerste instantie 
goed reageerde op loperamide. Terug in Nederland 
bleef hij misselijk met braakneiging. Sinds een week 
was de urine donker van kleur en de ontlasting ont-
kleurd. Hij had veel last van jeuk. Hij rookte zelden 
en gebruikte geen alcohol. Als medicatie gebruikte 
hij omeprazol en domperidon.
Bij lichamelijk onderzoek werd een niet-zieke man 
gezien. De bloeddruk was 120/90 mmHg. De huid 
was icterisch en vertoonde krabeffecten. De lymf-
klieren waren niet palpabel. De lever was vergroot 
en drukpijnlijk. Er was geen splenomegalie.
Laboratoriumonderzoek gaf de volgende waarden: 
CRP 16 mg/l, hemoglobine 9,0 mmol/l, AF 210 
U/l, γ-GT 177, ASAT 667 U/l, ALAT 1.999 U/l, 
en LD 426 U/l. Het serologisch onderzoek naar 
hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C en CMV was 
niet afwijkend. De patiënt bleek een EBV-infectie 
doorgemaakt te hebben. IgM- en IgG-antilichamen 
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tegen HEV waren positief. Poliklinische controle na 
3 weken liet zowel een klinische vooruitgang als een 
sterke verbetering van de leverenzymwaarden zien. 
De patiënt werd uit de controle ontslagen.

Bespreking
Hepatitis E wordt veroorzaakt door een klein RNA-
virus van ongeveer 32 tot 34 nm zonder envelop. 
Een besmetting vindt plaats via besmet (drink)water, 
voedsel of soms transfusie en zelden van persoon 
naar persoon. De incubatietijd bedraagt 3-8 weken, 
met een gemiddelde van 6 weken. Deze virusinfectie 
komt in een aantal gebieden endemisch voor, te we-
ten in India, Nepal en Bangladesh in Zuidoost- en 
Centraal-Azië, en in Noord-, Oost- en West-Afrika. 
Tevens zijn er meldingen uit Mexico en de voorma-
lige Sovjet-Unie. Derhalve dient de diagnose hepatitis 
E overwogen te worden bij patiënten met een acute 
hepatitis die afkomstig zijn uit deze gebieden, zoals 
patiënt B, en bij reizigers, zoals patiënt C. Het groot-
ste deel van de geconstateerde gevallen betreft vol-
wassenen in de leeftijd van 18-40 jaar. Bij zwangere 
vrouwen kan zich, vooral in het derde trimester van 
de zwangerschap, een zeer ernstige, fulminante hepa-
titis ontwikkelen, met een sterfte tussen 10 en 50%. 
Klinisch is hepatitis E niet te onderscheiden van he-
patitis A, maar hepatitis E lijkt vaker een fulminante 
hepatitis te veroorzaken. Een HEV-infectie geneest 
over het algemeen spontaan. Er zijn geen gevallen 
beschreven van een chronische leveraandoening ten 
gevolge van hepatitis E of persisterende viremie. Epi-
demieën komen voor in endemische gebieden, vooral 
na natuurrampen zoals overstromingen, na het re-
genseizoen en in vluchtelingenkampen met slechte 
hygiënische omstandigheden.2,7,8 In gebieden waar 
HEV laag endemisch is onder mensen is mogelijk 
sprake van een dierreservoir. In verschillende Wes-
terse landen, waaronder Nederland, is bijvoorbeeld 

HEV-RNA aangetoond in de ontlasting van varkens 
en wilde zwijnen. De ziektegeschiedenis van patiënt 
A wekt de suggestie dat hepatitis E in het Westen ook 
voorkomt als niet-geïmporteerde ziekte.9-12 Zowel bij 
reizigers uit endemische gebieden, als bij mensen die 
afkomstig zijn uit endemische gebieden, als bij per-
sonen binnen Europa die in contact geweest zijn met 
varkens dient men aan hepatitis E te denken.

conclusie
Hepatitis E komt sporadisch voor in het Westen en 
dient derhalve in de differentiaaldiagnose van acute 
hepatitis opgenomen te worden.
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