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Korte inleiding over virussen 



Virussen

Aantal virussen op de wereld
• 10 x 1030

＞



Virussen ….

• Zijn een soort ‘parasiet’

• Kunnen niet vermenigvuldigen zonder ‘gastheer’ 

• Maken zelf geen energie of eiwitten 

• Gebruiken onderdelen van de gastheer voor 
vermenigvuldiging

• Zijn niet levend? 



Opbouw virus

Genetisch
materiaal

Eiwitmantel 
= capside

Envelop
+ eiwitten 

smart.servier.com



Classificatie

• Vorm

• Morfologie
(wel of geen envelop)

• Genoom
DNA of RNA

fineartamerica.com



Virusfamilies 

DNA virussen RNA virussen 
Poxvirussen Paramyxovirussen Retrovirussen

Herpesvirussen Orthomyxovirussen Reovirussen

Adenovirussen Coronavirussen Togavirussen

Hepadnavirussen Arenavirussen Flavivirussen

Papillomavirussen Rhabdovirussen Calicivirussen

Polyomavirussen Filovirussen Picornavirussen

Parvovirussen Bunyavirussen



Titel

• ….

Murray et al. 

18 tot 300 
nanometer

=

0,000 000 001
meter  

Menselijke DNA virussen Menselijke RNA virussen 



Hoe infecteren virussen ons lichaam?



Titel

• ….

Da Silva et al. NTvG

Virale replicatie
1. Herkenning

2. Verbinding

3. Penetratie 

4. Ontmantelen

5. Kopiëren

6. Vormen

7. (Afsnoeren)

8. Verspreiden



Virusinfecties in het lichaam

• Virussen kunnen ons ziek maken

• ’Breken’ door natuurlijke barrières 

• Virussen hebben voorkeursplaats

• Virussen kunnen verplaatsen in bloed, 
lymfevaten, zenuwen, witte bloedcellen, 
hersenvloeistof 



Virusinfecties in stappen

1. Binnenkomst in lichaam
2. Infectie primaire plaats
3. Activatie immuunsysteem
4. Incubatie periode = verspreiden naar andere organen
5. Vermenigvuldiging op voorkeursplaats
6. Besmettelijk 
7. Herstel of aanhoudende/chronische infectie



Titel

• ….

‘t Pallieterke



Op ‘reis’ door het lichaam – bekende en minder 
bekende virussen 



VectorStock



Titel

• ….

Murray et al. 



Casus 1 - Een verliefde puber

• 15-jarige jongen
• Al paar weken keelpijn, erg vermoeid
• Opgezette klieren in hals en oksels

• Huisarts denkt aan 
Ziekte van Pfeiffer 

Ook wel ‘Kissing disease’ 
• Epstein-barr virus 

MSD Manual



Casus 2 - Vreselijke hoofdpijn

• 57-jarige man
• Sinds een week progressieve hoofdpijn
• Braken, lichtschuw, koorts en suf 

• Liquorpunctie

• Herpes simplex virus 
type 2 meningitis  

Slingerland Ziekenhuis



Herpesvirussen 

• DNA virussen met envelop 

• 150 nm

• Gevoelig voor uitdroging of zuur 

• Primaire infectie

• Latent aanwezig in lichaam: 
herhaalde infectie 

smart.servier.com



Herpesvirussen

• Herpes simplex virus 1 en 2 
• Varicella-zoster virus 
• Epstein-Barr virus
• Cytomegalovirus
• Humaan herpesvirus 6, 7, 8 

MyMed, Huidziekten.nl, Nature, Eklablog



Casus 3 - Toch ziek ondanks de griepprik 

• 73-jarige vrouw
• Spierpijn, hoofdpijn, koorts, hoesten en verkouden
• Partner is ook ziek geweest 

Wissewasjes



Luchtweginfectie – Influenzavirus 

• Influenza A (vogel, varken, mens), B (mens), C

• Familie Orthomyxovirussen

• RNA, 80 – 120 nm, envelop 

• Luchtwegklachten, koorts, hoofdpijn, 
algehele malaise, hoofdpijn en spierpijn

smart.servier.com



Eiwitten op de envelop

• Neuraminase (NA)
• Hemaglutinine (HA)

• Veranderende eiwitten 
• Continue verandering influenza virus

• Dus ieder jaar een nieuwe griepprik ….

Virology



Journal of Virology



Antigene drift   

Boehringer Ingelheim

ANTIGENE DRIFT

Immuniteit in populatie zorgt 
voor mutaties van HA

Gemuteerde virussen besmetten 
eerder geïnfecteerde varkens 

Een nieuwe stam ontstaat en 
individuele varkens 
ontwikkelen antilichamen  

Varkens zijn geïnfecteerd en 
ontwikkelen antilichamen 

Drift van stammen



Boehringer Ingelheim

Antigene shift

Antigene shift

• ….

Directe transmissie 

ANTIGENE SHIFT 

Hersorteren



Epomedicine

Antigene drift Antigene shift  

Kleine
mutaties

Nieuwe 
stam 



Casus 4 - De gele man

• 31-jarige man
• Wereldreis naar Azië
• Veel lokaal voedsel gegeten

• Plots geelzucht, 
ook wel icterus 

Tashify.com



Hepatitis – Hepatitis virus  

• Hepatitis virus A, B, C, D, E en G

• Veroorzaken hepatitis

• Geelzucht ook wel icterus

• Verhoogde leverenzymen

• Kan chronisch worden en leiden tot levercirrose of 
leverkanker (= hepatocellulair carcinoom)

smart.servier.com



Hepatitis A

• Familie picornavirussen

• RNA virus, 27 nm, capside

• Fecaal-orale besmetting

• Besmet water, voedsel, handen

• Hoge temperaturen, lange
overleving in water

Murray et al., menselijk lichaam 

Orale 
intake 

Verplaatsing door darmen Bloed 

Gal

Ontlasting

Hepatitis A

• Familie picornavirussen

• RNA virus, 27 nm, capside

• Fecaal-orale besmetting

• Besmet water, voedsel, handen

• Hoge temperaturen, lange
overleving in water

Murray et al., menselijk lichaam 



Hepatitis B & D

• Familie hepadnavirussen

• DNA virus, 42 nm, envelop 

• Bloed – bloed, 
moeder – kind, 
seksueel contact 

• Hepatitis D à ernstiger beloop 

Chronische ziekte
Milde symptomen 

Fulminante 
hepatitis

Primair 
hepatocellulair 
carcinoom 

Acute ziekte Klaring virus
Symptomen

Icterus
Afgifte van enzymen

Cirrose

Effectieve 
immuun reactie 

Gelimiteerde 
immuun reactie

Murray et al. 



Hepatitis C & G

• Familie flavivirussen

• RNA virus, 30-60 nm, envelop 

• Bloed – bloed, seksueel contact

• Chronisch asymptomatisch 

• Hepatitis G, voorspeller voor 
chronisch beloop 

Hepatitis C & G

• Familie flavivirussen

• RNA virus, 30-60 nm, envelop 

• Bloed – bloed, seksueel contact

• Chronisch asymptomatisch 

• Hepatitis G, voorspeller voor 
chronisch beloop 

Hepatitis C virus 
acute infectie 

Snel ontstane
cirrose

Herstel en 
klaring

Leverfalen 

Asymptomatisch

Chronische hepatitis 

Cirrose 

Persisterende
Infectie 

Hepatocellulair
carcinoom

Murray et al. 



Casus 5 - Een schattig muisje

• 45-jarige man
• Muisje gevangen in huis

• Week later, koorts 40 graden

• Huisarts prikt lab
Nieren doen het slecht
Lage bloedplaatjes 

Hoekschnieuws.nl



Renaal syndroom - Hantavirus
• Familie Bunyavirussen

• RNA virus, 90-120 nm, envelop 

• Knaagdieren, mollen en vleermuizen

• Aerosolen uit sporen van speeksel, urine en ontlasting

• Geen mens op mens verspreiding

• Renaal syndroom en Pulmonaal-syndroom

Wikipedia



Casus 6 – Ziek op een cruiseschip

• Echtpaar maakt cruise 
• Plots braken, misselijk, diarree en buikkrampen

• Meerdere medereizigers en personeel ook ziek

De Limburger



Gastro-enteritis - Norovirus

• Familie: Calicivirussen

• RNA virus, 27 nm, capside

• Norwalk, Ohio in 1968 

• Water, schaaldieren, salade, frambozen

• Fecaal-orale besmetting

Pinterest, Veldhovensweekblad



Casus 7 - Een wel erg heftige buikgriep 

• 25-jarige vrouw 
• Braken, diarree en buikpijn
• Huisarts denkt aan buikgriep 

• Echter later …..
• Benauwdheid, pijn op de borst en hoge koorts 



Vervolg 

• Afwijkend hartfilmpje 
• In bloed aanwijzingen voor hartschade 

Mosebach C M



Myocarditis - Coxackievirus B

• Familie picornavirussen

• Coxackievirus A en B

• RNA virus, 30 nm, capside

• Fecaal – oraal 

• Myocarditis is zelden 

C Sinclair et al., Wikipedia 



Samenvatting



Samenvatting

• Er zijn vele virussen
• Virussen hebben een ‘gastheer’ nodig om te

vermenigvuldigen
• Genoom (DNA/RNA), eiwitmantel, envelop 
• Virussen hebben voorkeursplaatsen
• Eén virus kan 1 of meerdere organen aandoen
• Virussen kunnen chronisch in het lichaam blijven
• Virussen kunnen aanpassen (mens – dier)





Bedankt voor uw aandacht! 

Nog aanvullende vragen? 
Mail naar: gezondheidsuni@maastrichtuniversity


