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Hepatitis E is een leverziekte veroorzaakt 
door het Hepatitis E virus (HEV); het virus 
wordt voornamelijk overgedragen via uit-
werpselen die in bronnen voor drinkwater 
terecht komen. Vooral mensen lijken de 
gastheer/bron van het HEV te zijn. Besmet-
ting met HEV verloopt meestal zonder ziekte-
verschijnselen en verdwijnt binnen 4 tot 6 
weken. Echter,  bij sommige mensen kan  
HEV leiden tot een acute leverontsteking  
die vooral bij zwangere vrouwen ernstige 
complicaties kan veroorzaken. Volgens de 
WHO zijn er jaarlijks 20 miljoen HEV-infectie, 
ruim 3 miljoen acute gevallen en zo’n  
70.000 doden gerelateerd aan Hepatitis E. 

Waar komt HEV voor?
De ziekte komt met name veel voor in ontwikkelings-
landen vaak in verband met verontreinigd drinkwater en 
slechte hygiënische omstandigheden. In de geïndustria-
liseerde landen in Europa en ook in Nederland komt de 
ziekte minder vaak voor maar er wordt de laatste jaren 
een stijgend aantal infecties waargenomen bij patiënten 
die niet in het buitenland zijn geweest. In Nederland zou 
meer dan 10% van de bevolking ooit besmet zijn gewor-
den met dit virus. De infectie kan opgelopen worden door 
het eten van besmet vlees of het drinken van besmet 
water. Daarnaast kan het virus overgedragen worden via 
bloed. 

HEV in Nederland
Het aantal ziektegevallen in Nederland wordt geschat op  
1 tot 5 infecties per 100.000 personen per jaar. Het meest 
voorkomende ziektebeeld is een acute hepatitis bij oudere 
mannen, maar er lijkt ook een toename te zijn van 
HEV-infecties bij transplantatie-patiënten. Op basis van 
recent onderzoek lijken varkens de voornaamste bron van 
deze infecties. Op 50% van de mestvarkensbedrijven 
blijkt het virus voor te komen. Erfelijk materiaal van het 
virus is aangetoond in varkenslevers die werden gekocht 
in slagerijen. In worst van rauwe varkenslevers in Frank-
rijk werd levend virus gevonden. 

Terugdringen HEV
Voor zowel de voedselveiligheid als om redenen van 
dierziektepreventie is er behoefte aan een HEV controle-
strategie. Eerste vereiste op dit moment is een verbeterd 
inzicht in de besmettingsroutes. Door een beter inzicht in 
de verspreidingsroutes van het virus, moet het mogelijk 
zijn om te strategie te bepalen om het virus terug te 
dringen. 
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