
JA ARGANG13APRIL20182

CASUISTIEK 50

1 ziekenhuisarts in opleiding, afdeling Ziekenhuisgeneeskunde, 2 internist-infectioloog, afdeling Interne Geneeskunde, 3 arts-microbioloog, afde-

ling Medische Microbiologie, 4 radioloog, afdeling Radiologie, allen Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag.

Correspondentie richten aan: mw. L.C. van Loon, ziekenhuisarts in opleiding, Haaglanden Medisch Centrum, Den Haag, Lijnbaan 32, 2512 VA 

Den Haag, e-mailadres: l.van.loon@haaglandenmc.nl 

Belangenconflict/financiële ondersteuning: geen gemeld.

Trefwoorden: acute hepatitis, Dobrava, hantavirus, hemorragische koorts, HFRS.

Keywords: acute hepatitis, Dobrava, hantavirus, hemorrhagic fever with renal syndrome, HFRS.

SUMMARY 
This case report describes a 20-year old female pre-
senting with fever, acute renal failure and hepatitis 
due to hantavirus infection, serotype Dobrava. This 
is a subtype of hantaviruses of the Old World, cau-
sing hemorrhagic fever with renal syndrome. An ac-
companying acute hepatitis has only been reported 
occasionally. The patient recovered completely.

SAMENVATTING 
In dit artikel wordt een 20-jarige vrouw beschreven 
met koorts, acute nierinsufficiëntie en hepatitis ver-
oorzaakt door infectie met hantavirus, serotype Do-
brava. Dit serotype valt onder de hantaanachtigen en 
veroorzaakt hemorragische koorts met nierinsuffi-
ciëntie. Een acute hepatitis is hierbij slechts incidenteel 
beschreven. De patiënte herstelde volledig.
(TIJDSCHR INFECT 2018;13(2):50-4)

Acute hepatitis caused by hantavirus infection: a rare clinical presentation 
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Acute hepatitis door hantavirusinfectie: 
een zeldzame klinische presentatie

INLEIDING
Wereldwijd worden er naar schatting jaarlijks 60.000-
150.000 mensen opgenomen in het ziekenhuis met een 
hantavirusinfectie. De ziekte komt in Nederland echter niet 
vaak voor, hooguit bij enkele tientallen personen per jaar, en 
is daarom bij veel artsen onbekend.
Het virus wordt overgebracht door knaagdieren. Er zijn 3 
verschillende hantavirus-subfamilies die elk een eigen kli-
nisch ziektebeeld kunnen veroorzaken: een nefritis of 
nefropathia epidemica (NE) door puumala-achtigen, hemor-
ragische koorts (HFRS: ‘hemorrhagic fever with renal syn-
drome’) door hantaanachtigen en longsyndroom (HCPS; 
‘hantavirus cardiopulmonary syndrome’) door Sin Nombre- 
achtigen (zie Tabel 1, op pagina 51).1 In dit artikel wordt een 
patiënte beschreven bij wie HFRS samenging met een acute 
hepatitis. Deze presentatie is slechts incidenteel beschreven, 

hoewel er aanwijzingen zijn dat het vaker voorkomt.2,3 Waar-
schijnlijk wordt er echter vrijwel nooit aan gedacht en daar-
om zullen er gevallen worden gemist. Verder zijn er een aan-
tal ‘case reports’ beschreven bij andere serotypen met 
leverenzym afwijkingen zonder fulminante hepatitis.4-6

ZIEKTEGESCHIEDENIS
Een 20-jarige Bulgaarse vrouw presenteerde zich op de afde-
ling Spoedeisende Hulp met sinds 4-5 dagen bestaande 
koorts, pijn rechts in de bovenbuik en braken. Zij was vanuit 
Bulgarije naar Nederland gevlogen voor familiebezoek en di-
rect na aankomst in Nederland ziek geworden. Haar voorge-
schiedenis was blanco. Vanwege de buikpijn had zij af en toe 
een tablet paracetamol gebruikt, verder nam zij geen medi-
catie. Zij dronk nooit alcohol en gebruikte geen drugs. De 
patiënte had niet in buitenwater gezwommen en was niet 
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gebeten door insecten of andere dieren. Zij at geen rauwe 
kazen en dronk nooit ongepasteuriseerde melk. Zij had geen 
onbeschermde seksuele contacten buiten haar relatie. Haar 
vriend was 2 weken tevoren ziek geweest met vergelijkbare 
maar lichtere klachten, en opgeknapt na een kuur amoxicil-
line, die hij in Bulgarije vrij had verkregen. In Bulgarije was 
de patiënte werkzaam in een toeristencomplex, waar zij ook 
schoonmaakte. Zij woonde in een appartement met 2 kat-
ten, een hond en vogels. In de familie kwamen geen lever-
ziekten voor. 
Bij lichamelijk onderzoek werd een zieke, bleke vrouw ge-
zien in shock, RR 80/50 mmHg, pols 103/min, temperatuur 
37,2°C (de volgende dag stijgend tot 39,3°C). Er was druk-
pijn in de rechter buikhelft. Na infusie van 2,5 l 0,9% NaCl 
stabiliseerde zij.
Laboratoriumonderzoek liet verhoogde ontstekingswaarden 
zien, een acute nierinsufficiëntie, diffuse intravasale stolling 
en verhoogde leverenzymen, passend bij een acute hepatitis 
(zie Tabel 2). Een CT-scan van het abdomen toonde een ge-
zwollen lever met periportaal oedeem en ascites, oedeem 
van de galblaaswand en een gezwollen pancreas (zie Figuur 1 
op pagina 53). Gedurende de opname stegen de leverenzym-
waarden nog fors, klaagde de patiënte over hoofdpijn en had 
zij extreem veel dorst met een hoge vochtinname, waarbij zij 
een hyponatriëmie ontwikkelde.
Differentiaaldiagnostisch werd in eerste instantie gedacht aan 
een infectieuze hepatitis of het syndroom van Fitz-Hugh-Curtis 
en er werd gestart met metronidazol en levofloxacine. Deze 
werden op dag 4, na negatieve soa-kweken, gestaakt en ver-
vangen door amoxicilline om een eventuele leptospirose te 
behandelen. Uitgebreid serologisch onderzoek naar de volgen-
de verwekkers was al negatief bevonden: Chlamydia, hepatitis 
ABCE, cytomegalovirus, epstein-barrvirus, enterovirus, hiv, 
parvovirus, Brucella en Toxoplasma. Aerobe/anaerobe bloed-
kweken en banale feceskweken waren eveneens negatief.
De patiënte knapte uiteindelijk klinisch goed op, de tempe-
ratuur normaliseerde echter pas op dag 9, de nierfunctie op 
dag 11 en de leverenzymen op dag 30.
Na ontslag bleek de leptospiroseserologie negatief, maar de 
hantavirusserologie positief. Deze was gepaard getest en 
passend bij een recente infectie met Dobrova, Saarema, 
 hantaan of Seoulvirus. Op basis van de serologie kon er door 
kruis reactiviteit geen onderscheid worden gemaakt tussen 
de verschillende hantavirussen. Alleen Sin Nombre en 
puumalavirus waren serologisch onverdacht. Tussen het 
eerste en tweede monster werden tegen alle positief geteste 
typen hantavirus-IgG-titerstijgingen gezien, echter alleen bij 
Saarema virus meer dan 1 titerstap. Wegens de bekende 
kruisreactiviteit tussen de verschillende hantavirus-species 
is PCR op hantavirussen uitgevoerd op serum van dag 3 en 

TABEL 1. Overzicht subfamilies hantavirus.

Virus Klinisch 
beeld

Gastheer Regio

Hantaanachtigen

Hantaan HFRS Brandmuis 
(Apodemus 
agrarius)

Azië

Seoul HFRS Bruine rat (Rat-
tus norvegicus), 
Zwarte rat 
(Rattus rattus)

Wereldwijd 

Dobrava/
Belgrade

HFRS Grote bosmuis 
(Apodemus 
flavicollis)

Centraal- en 
West-Euro-
pa, Rusland

Puumala-achtigen

Puumala HFRS/
NE

Rosse woel-
muis (Myodes 
glareolus)

Scandinavië, 
West-Europa, 
Rusland

Sin Nombre-achtigen

Sin Nom-
bre

HCPS Hertmuis 
(Peromyscus 
maniculatus)

Noord- 
Amerika

Black 
Creek 
Canal
New York

HCPS Katoenrat 
(Sigmodon 
hispidus)
Witvoetmuis 
(Peromyscus 
leucopus)

Verenigde 
Staten

Bayou Rijstrat (Oryzo-
mys palustris)

Andes HCPS Langstaart 
rijstrat (Oligory-
zomys longi-
caudatus)

Zuid- 
Amerika

Laguna 
Negra

HCPS Vespermuis 
(Calomys 
laucha)

Zuid- 
Amerika

Choclo HCPS Grijsbruine 
rijstrat (Oligory-
zomys fulves-
cens)

Midden- 
Amerika

Rio Ma-
more

HCPS (Klein oor) 
rijstrat (Oligory-
zomys microtis)

Zuid- 
Amerika

HFRS = ‘hemorrhagic fever with renal syndrome’,  

NE = nefropathia epidemica,  

HCPS = ‘hantavirus cardiopulmonary syndrome’
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bleek er sprake van een acute infectie met Dobravavirus (CT 
33). De patiënte was al ontslagen naar huis toen de uitslag 
bekend werd.

BESCHOUWING
Het hantavirus is een RNA-virus dat behoort tot de familie 
Bunyaviridae. Er zijn meer dan 40 antigene serotypen be-
kend, verdeeld over 3 subfamilies (zie Tabel 1). Elke subfami-
lie is gerelateerd aan een bepaalde, fylogenetisch verwante 
groep knaagdieren. Voor elk serotype zijn 1 of meerdere spe-

cifieke soorten knaagdieren als gastheer bekend. Niet alle 
serotypen zijn pathogeen voor de mens. 
In 1984 werd de eerste hantavirusinfectie in Nederland ge-
meld. Sindsdien zijn er sporadisch gevallen beschreven. In 
Nederland komen enkel puumala- en Seoulvirusinfecties 
voor. Mensen die beroepsmatig in bosrijke gebieden of met 
knaagdieren werken, hebben kans op blootstelling aan het 
virus. Knaagdieren zijn dragers en verspreiders zonder dat ze 
zelf ziek worden. Zij besmetten elkaar door middel van 
krabben, bijten en aërosolen. Besmetting van de mens vindt 

TABEL 2. Uitslagen laboratoriumdiagnostiek.

Bepaling Uitslag bij 
 opname 

Referentie-
waarde

Hematologie

Hemoglobine 9,1 7,0-9,5 mmol/l

Trombocyten 19 150-400 x109/l

Leukocyten 6,8 4,0-10,0 x 109/l

Visuele differentiatie

Staafkernigen 39% 0-5%

Atypische lymfo-
cyten

+ 

Chemie

Natrium 130 135-145 mmol/l

Kalium 3,3 3,2-4,7 mmol/l

Bicarbonaat 14,8 22,0-30,0 
mmol/l

Kreatinine 138 (max. 170 op 
dag +4)

50-95 µmol/l 

Klaring (MDRD) 42 >71 ml/min

Ureum 11,7 2,5-6,4 mmol/l

CK 78 <145 U/L

LDH 1.318 (max. 2.905 
op dag +3)

<248 U/l

ASAT 756 (max. 3456 
op dag +3)

< 31 U/l

ALAT 378 (max. 1.496 
op dag +3)

0-34 U/l

VERVOLG TABEL 2

Bepaling Uitslag bij 
 opname 

Referentie-
waarde

Chemie

Alkalisch fos-
fatase 

152 40-120 U/l

γ-GT 188 <38 U/l

Amylase 62 <107 U/l

Bilirubine totaal 28 5-19 µmol/l

Bilirubine ge-
conjugeerd

22 0-5 µmol/l

Albumine 29 (min. 22 op 
dag +4)

32-48 g/l

CRP 90 0-8 mg/l

Ferritine 4.9948 (1e bepa-
ling op dag +3)

10-100 µg/l

PT 18,1 9,5-11,5 sec

Haptoglobine 0,89 0,30-2,00 g/l

Fibrinogeen 1,30 2,00-4,00 g/l

Immunologie

ANA positief

Bepaling urine-
onderzoek

Uitslag Referentie-
waarde

Urine 

Leukocyten + Per gezichts-
veld

Erytrocyten ++ Per gezichts-
veld

Eiwit +
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meestal plaats na inhalatie van aërosolen van urine en feces 
van de knaagdieren.7 Dit is waarschijnlijk ook de wijze ge-
weest waarop de patiënte besmet is geraakt tijdens haar 
schoonmaakwerk. Besmetting kan mogelijk ook plaatsvin-
den door bijtaccidenten, aanraking van besmette producten 
waarna contact met neus en/of mond, en door eten van door 
knaagdieren besmet voedsel. De mens is waarschijnlijk 
eindgastheer en dus niet besmettelijk voor anderen.1

In het longparenchym worden virusdeeltjes opgenomen door 
fagocyten en getransporteerd naar lymfeklieren. Deze wor-
den geïnfecteerd en vanuit hier verspreidt het virus zich naar 
andere organen. Het hantavirus gebruikt bèta-3-integrine 
om endotheelcellen binnen te dringen, wat vervolgens leidt 
tot disregulatie van de endotheelcelmigratie. Er vinden ver-
anderingen plaats in de vasculaire permeabiliteit, wat waar-
schijnlijk bijdraagt aan de pathogenese. Hierna vermenigvul-
digt het virus zich en veroorzaakt een secundaire viremie.7,8

Het virusantigeen is aan te tonen in endotheelcellen door 
het gehele lichaam, waarbij de hoogste concentratie virus 
zich voordoet in long- en nierweefsel. Er worden antilicha-
men geproduceerd en er ontstaat een T-celrespons.9 Een 
hoge activiteit van cytokineproducerende cellen draagt 
waarschijnlijk bij tot de schade aan nieren en longen.10,11 Bij 
overleden patiënten is het virus met name aan te tonen in 
longendotheelcellen (bij het longsyndroom) of in nierendo-
theel (bij hemorragische koorts).1

De symptomen na infectie met het hantavirus van de ver-
schillende subtypen verschillen in de eerste fase niet van 
elkaar. Na de incubatieperiode (2-3 weken) ontstaat acuut 
koorts, hoofdpijn en malaise, na 3 à 4 dagen gevolgd door 
misselijkheid, braken en pijn in buik en rug. 
Nefritis of NE veroorzaakt door puumala-achtigen verloopt 
waarschijnlijk in 90% van de gevallen asymptomatisch. Als 
er symptomen zijn, verlopen die in 5 fasen: koorts, hypoten-
sie, oligurie, polyurie en een herstelfase. Er zijn symptomen 
van koorts, hoofd-, rug- en buikpijn, myopie en misselijk-
heid.12 Trombopenie, wat bij de meeste patiënten voorkomt, 
kan leiden tot bloedingen.13 Sommige patiënten ontwikkelen 
hypotensie en een acute nierinsufficiëntie.14 Een enkele keer 
is encefalomyelitis beschreven.15 Dit leidt in 0,1% van de kli-
nische gevallen tot overlijden.9 De meeste patiënten herstel-
len binnen enkele weken zonder restsymptomen.1 Bij 5% van 
de opgenomen patiënten is dialyse en intensive-carebehan-
deling noodzakelijk. Op lange termijn kunnen hypertensie, 
hypopituïtarisme en cardiovasculaire ziekten ontstaan.16

Bij hemorragische koorts die wordt veroorzaakt door han-
taanachtigen zijn de symptomen en fasen hetzelfde als bij 
nefritis, met daarbij vaker ook blozen en weefseloedeem.12 
Ook is het beloop ernstiger. Een derde van de patiënten 
heeft hypotensie en twee derde ontwikkelt oligurie. Als dit 

zich voordoet, gebeurt dit ongeveer 1 week na de eerste ziek-
tedag. In die gevallen is vaak dialyse noodzakelijk. Er is ook 
kans op pulmonaal oedeem en cerebrovasculaire acciden-
ten. In Europa overlijdt 2 tot 10%.14

Het longsyndroom veroorzaakt door Sin Nombre-achtigen 
begint met koorts, koude rillingen en spierpijn. Dit duurt 3 
tot 12 dagen, daarna nemen de symptomen toe en komen er 
klachten van misselijkheid, braken, zwakte en soms diarree, 
buik- en hoofdpijn bij. Bloedingen zijn zeldzaam ondanks 
aanwezige trombocytopenie. Hierna volgt hypotensie en 
pulmonaal oedeem gedurende 2 tot 7 dagen.17 Als patiënten 
niet in dit stadium overlijden, bestaat de behandeling in het 
ziekenhuis uit symptoombestrijding en ondersteuning van 
vitale functies. De helft van de patiënten geneest meestal 
zonder restverschijnselen, de andere helft overlijdt.10,11

DIAGNOSTIEK
De diagnostiek van hantavirus is gebaseerd op het aantonen 
van een (hoge) IgM-antistoftiter en/of significante IgG-titer-

FIGUUR 1. CT-scan van het abdomen. Veel ascites, met 

name rondom de lever, milt en in het kleine bekken. Diffuus 

gezwollen lever met periportaal oedeem. Tevens fors oedeem 

van de galblaaswand. De levervenen en venae portae zijn 

doorgankelijk. Opgezwollen aspect van pancreas maar geen 

achterblijvende aankleuring. Pleuravocht rechts.
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stijging in gepaarde sera. Zwak-positieve IgM-antistoffen 
kunnen aanwezig zijn op basis van aspecificiteit. Voor elk 
serotype hantavirus bestaan specifieke tests. Hantavirus 
kan wel direct aangetoond worden met PCR. Het voor-
keursmateriaal voor PCR is serum/plasma en urine dat 
vroeg tijdens de infectie is afgenomen (liefst binnen 1 week 
na het begin van de  klachten). Een PCR wordt echter vaak 
pas verricht ter bevestiging van de serologie, zoals ook bij de 
beschreven patiënt is gebeurd. Het RNA is ook alleen in het 
acute stadium aantoonbaar. 
De beste manier om besmetting tegen te gaan is het mijden 
van contact met knaagdieren, hun nesten en uitwerpselen. 
Bij het verwijderen van uitwerpselen, urine en nestmateriaal 
moet dit nat gedaan worden om aerosolvorming te voorko-
men. Hantavirose is een meldingsplichtige ziekte groep C. 
Gemeld moet worden indien 1 persoon ten minste een van 
de volgende symptomen heeft: koorts, nierfunctiestoornis-
sen of een trombocytopenie, in combinatie met ten minste 
een van de laboratoriumcriteria: direct aangetoond hantavi-
rus middels PCR, een significante IgG-titerstijging of een 
hoge IgM/IgA-titer.

CONCLUSIE
Dit is een zeldzame casus van een hantavirusinfectie, sero-
type Dobrava bij een patiënte die zich met een acute hepati-
tis presenteerde. De sleutel tot de diagnose bevond zich in 
de anamnese, die binnen de infectieziekten buitengewoon 
belangrijk is. De patiënte herstelde volledig.
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AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 Het hantavirus is een RNA-virus met meer dan 40 antigene serotypen, verdeeld over 3 subfamilies. Het 
virus heeft knaagdieren als gastheer. 

2 Er worden 3 verschillende ziektebeelden beschreven, behorende bij verschillende hantavirussubfamilies: 
nefritis, hemorrhagische koorts en longsyndroom.

3 De behandeling is gericht op symptoombestrijding.

4 Een goede anamnese, gericht op exposities, is belangrijk om tot een goede differentiaaldiagnose te 
komen binnen de infectieziekten.




