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Informatie en adviezen over hepatitis A
Geachte collega,
Sinds februari 2016 ontwikkelt er zich een toenemende uitbraak van hepatitis A
bij mannen die seks hebben met mannen (MSM) in Europa. Deze toename
merken we eveneens in Vlaanderen op sinds januari 2017. Het aantal gevallen
gelinkt aan deze risicogroep loopt momenteel op tot 82. Dit is echter een
onderschatting gezien sommigen de ziekte asymptomatisch doormaken of geen
arts raadplegen. Gezien de besmettelijkheid en de feco-orale transmissiewijze is
de verdere verspreiding buiten de MSM-populatie zeer goed mogelijk. Het
serotype dat op Europees niveau circuleert, vindt men ook reeds terug buiten de
risicogroep.
Om deze uitbraken in te dijken roepen we u op om uw MSM patiënten te
vaccineren voor hepatitis A zoals aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad en
ECDC. Wij adviseren u momenteel niet te vaccineren met een combinatievaccin
tegen hepatitis A en hepatitis B, omdat dit een tragere immuunrespons geeft.
Voor volledige vaccinatie met het enkelvoudig vaccin tegen hepatitis A zijn maar
2 dosissen nodig. De vaccins voor deze aanbevolen preventie van hepatitis A in
de MSM risicogroep zitten niet in de korf gratis aangeboden vaccins van de
Vlaamse overheid. Wel voorzien de meeste mutualiteiten een gedeeltelijke
compensatie in het kader van de aanvullende ziekteverzekering, met een
maximumbedrag per jaar. Als de 2 vaccinaties aangekocht worden in
verschillende kalenderjaren, kan men toch de kostprijs drukken.
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Verder is het van belang om een hepatitis A infectie tijdig te herkennen en te melden bij het Team
Infectieziektebestrijding in uw provincie.
Zoals u weet, presenteert de ziekte zich initieel met malaise, griep, koorts, gebrek aan eetlust, misselijkheid
en buikklachten. Na enkele dagen kan icterus, donkere urine en soms mastiekverfkleurige feces ontstaan.
Vermoeidheid en vermagering komen vaak voor. Een patiënt is besmettelijk vanaf een week voor tot een
week na het begin van de icterus.
Om secundaire gevallen te voorkomen wordt aanbevolen om zo vlug mogelijk (en tot 2 weken na optreden
icterus) gezinsleden, seksuele contacten en personen die dezelfde toiletvoorziening gebruiken een vaccinatie
als postexpositieprofylaxe aan te bieden.
Aangezien hepatitis A feco-oraal wordt overgedragen zijn hygiënische maatregelen eveneens belangrijk om
overdracht naar anderen te voorkomen.
Meer informatie over hepatitis A kan u terugvinden in onze richtlijn.
Vriendelijke groeten,
Voor het afdelingshoofd, afwezig,

Dirk Wildemeersch
Teamverantwoordelijke infectieziektebestrijding en vaccinatie
BIJLAGE: Contactgegevens infectieziektebestrijding en vaccinatie van het agentschap Zorg en Gezondheid
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Bijlage: Diensten infectieziektebestrijding in de verschillende provincies
Antwerpen
Dr. Wim Flipse
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111 – 113 bus 31, 2018 Antwerpen
Tel. 03 224 62 06 – Fax 03 224 62 01
E-mail: wim.flipse@zorg-en-gezondheid.be
Limburg
Dr. Annemie Forier
Hendrik van Veldekegebouw
Koningin Astridlaan 50 bus 7, 3500 Hasselt
Tel. 011 74 22 42 – Fax 011 74 22 59
E-mail: anmarie.forier@zorg-en-gezondheid.be
Oost-Vlaanderen
Dr. Naïma Hammami
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 55, 9000 Gent
Tel. 09 276 13 70 – Fax 09 276 13 85
E-mail: naïma.hammami@zorg-en-gezondheid.be
Vlaams-Brabant
Dr. Wouter Dhaeze
Dirk Boutsgebouw
Diestsepoort 6 bus 52, 3000 Leuven
Tel. 016 66 63 53 – Fax 016 66 63 55
E-mail: wouter.dhaeze@zorg-en-gezondheid.be
West-Vlaanderen
Dr. Valeska Laisnez
Jacob van Maerlantgebouw
Koning Albert I-laan 1-2 bus 53, 8200 Brugge
Tel. 050 24 79 15 – Fax 050 24 79 05
E-mail: valeska.laisnez@zorg-en-gezondheid.be
Voor het dringend melden van infectieziekten kunt u buiten de kantooruren de dienstdoende arts
infectieziektebestrijding bereiken op het nummer 02 512 93 89.

