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1. Soa’s

Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s)
behoren tot de infectieziekten. Men hoeft niets
te merken van soa’s, maar ze kunnen mogelijk
ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken zoals
onvruchtbaarheid. Daarom is het belangrijk dat er zo
vroeg mogelijk wordt gestart met een behandeling.
Soa’s kunnen worden overgedragen door contact
via slijmvliezen, bloed, sperma of vaginaal vocht.
Daarom wordt er aangeraden om bij seksueel contact
een condoom te gebruiken. Zo kunnen sommige
soa’s worden voorkomen. Vooral mensen met een
lage weerstand, wisselend seksuele contacten en
onbeschermde geslachtsgemeenschap lopen een groter
risico op het krijgen soa’s.

Herpes
Het herpes virus kent verschillende vormen die zich ook
op verschillende manieren kunnen uiten. De bekendste
vormen zijn herpes zoster (gordelroos en waterpokken),
herpes labialis (koortslip) en herpes genitalis. Deze
laatstgenoemde behoort tot de soa’s. Wanneer iemand
voor het eerst geïnfecteerd raakt door het virus ontstaat
er een blaasje. Dit blaasje zal uiteindelijk openbarsten
en indrogen tot een korstje. Vanaf het moment dat
er een korstje is gevormd, is de aandoening minder
tot niet besmettelijk. Bij meer dan de helft van de
mensen verloopt een eerste infectie symptoomloos.
Na de infectie zal het virus zich in een lokaal ganglion
naast het ruggenmerg nestelen. Vanuit hier kan het
virus zich heractiveren en repliceren (afbeelding 1). Via
de zenuwvezels komt het virus weer bij de huid en/of
slijmvliezen. Hier zullen opnieuw blaasjes ontstaan. De
heractivatie kan uitgelokt worden door mechanische
prikkels, UV-licht, vermoeidheid en stress, verminderde
weerstand, koorts of hormonale veranderingen in de
menstruele cyclus. Meer vrouwen dan mannen (3:2)
hebben het HSV-1 (20%) of HSV-2 (80%) virus. Per
jaar worden er ongeveer 47,5 op de 100.000 mensen
geïnfecteerd. Negentig procent van de geïnfecteerde
personen krijgt een recidief. Herpes genitalis kan
worden vastgesteld op basis van de symptomen en/
of door een uitstrijkje van het blaasje te maken. Het
kan worden behandeld door middel van een crème, die
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zorgt voor snellere indroging. Ook kunnen pijnstilling
of antivirale medicatie bij frequente recidieven, een
onderdeel vormen van de behandeling.

Afbeelding 1: Heractivatie van het virus vanuit een ganglion
naast het ruggenmerg

Hepatitis
Hepatitis is een ontsteking van de lever. De ontsteking
kan veroorzaakt worden door een virale infectie of door
een niet-virale oorzaak, zoals sommige medicijnen,
overmatig alcoholgebruik of een auto-immuunziekte.
Er zijn verschillende soorten virale hepatitis, namelijk
A, B, C, D en E. Hepatitis B, C en D kunnen overgedragen
worden via onveilige geslachtsgemeenschap, maar ook
via bloed-bloedcontact (via naalden of bloedtransfusie).
Een hepatitis kan zich uiten in een acute ontsteking
en een chronische ontsteking. Acuut wil hierin zeggen
dat het een kortdurende ontsteking is. In 90% van de
gevallen blijft het bij een acute ontsteking van de lever
en verdwijnen de symptomen binnen een half jaar
zonder behandeling. Een persoon die is genezen van
hepatitis B, is vervolgens immuun. 10% van de infecties
wordt echter chronisch. Dit betekent dat symptomen
langer dan een half jaar aanhouden. De patiënt is
dan drager van het virus en kan het virus verspreiden.
Er wordt onderscheid gemaakt in een actieve en
inactieve vorm. De actieve vorm kan een ernstige
leverontsteking veroorzaken, waardoor uiteindelijk
verlittekening van de lever kan ontstaan. De inactieve
vorm veroorzaakt weinig tot geen klachten. Wel
kunnen er opvlammingen van de infectie zijn, dat met
behulp van bloedonderzoek kan worden gecontroleerd.
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In Nederland zijn ongeveer 40.000 mensen drager van
het hepatitis B virus. Het komt meer voor bij mannen
dan bij vrouwen. De meeste mensen (60%) hebben geen
klachten. Het overige deel ervaart wel klachten, denk
hierbij aan: vermoeidheid, verminderde eetlust, spieren gewrichtspijn, koorts, grieperig gevoel, geelzucht en
jeuk. Bij geelzucht verkleurt de huid en wordt het oogwit
geel. Daarnaast kan de ontlasting ontkleurd raken en
kan de urine erg donker worden. Hepatitis kan makkelijk
gediagnosticeerd worden middels bloedonderzoek.
Acute hepatitis veroorzaakt door het hepatitis-B-virus
hoeft meestal niet behandeld te worden. Chronische
actieve hepatitis daarentegen moet met antivirale
middelen worden behandeld. Soms kan de behandeling
ervoor zorgen dat het virus alsnog uit je lichaam
verdwijnt, maar voorkomen is altijd beter dan genezen.
Voor hepatitis A en B kunnen mensen dan ook worden
gevaccineerd.

2. HIV (AIDS)
Wat is HIV?
HIV staat voor Humaan Immunodeficiëntie Virus.
Immunodeficiëntie betekent letterlijk ‘gebrekkig
afweersysteem’. Dit gebrekkige afweersysteem wordt
veroorzaakt doordat het virus vermenigvuldigt in de
afweercellen (CD4+ T-cellen) van het afweersysteem.
De CD4+ T-cellen worden door het virus vernietigd,
waardoor de afweer uiteindelijk niet meer goed werkt.
Op deze manier wordt er geen afweer opgebouwd tegen
het virus.
Hoe vaak komt HIV voor?
Eind 2019 werd geschat dat zo’n 38 miljoen mensen op
de wereld leven met het virus. Meer dan tweederde van
hen leeft in Afrika, zo’n 25,7 miljoen. In Nederland waren
eind 2019 20.724 HIV-positieve personen geregistreerd
bij behandelcentra.
Hoe wordt HIV overgedragen?
HIV kan worden overgedragen op drie verschillende
manieren:
- Seksueel contact: zowel sperma als vaginaal vocht
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bevatten virusdeeltjes bij mensen die HIV hebben.
Hierdoor is onveilig seksueel contact nog steeds de
meest voorkomende manier van besmetting. Om deze
reden wordt HIV ook wel eens soa genoemd.
- Van moeder op kind: HIV kan al van moeder op kind
overgedragen worden als het kind nog in de baarmoeder
zit. Het kind kan ook besmet raken door het krijgen van
moedermelk.
- Bloed-bloed contact: dit komt voornamelijk voor bij
drugsmisbruik, waarbij naalden hergebruikt worden.
Zelden komt het door het geven van een bloedtransfusie
in het ziekenhuis. In Nederland wordt vanaf 1985 het
donorbloed onderzocht op hivantistoffen, waardoor
overdracht via toediening van bloedproducten in
principe niet meer voorkomt.
Wat zijn symptomen van HIV?
Na besmetting met het virus zijn er verschillende fases
te onderscheiden:
- De acute fase: deze fase beslaat de eerste drie tot zes
weken na besmetting. Zo’n vijftig tot zeventig procent
van de besmette mensen maakt deze fase door. Het
aantal afweercellen neemt af en mensen krijgen
last van koorts, hoofdpijn, keelontsteking, opgezette
lymfeklieren en een huiduitslag. Deze symptomen zijn
aspecifiek. Dat wil zeggen dat ze niet kenmerkend zijn
voor enkel een besmetting met HIV.
- De chronische fase: deze fase kan jaren duren. Het
virus wordt opgeslagen in de lymfeklieren. Het aantal
CD4+ T-cellen gaat achteruit, maar het lichaam kan nog
genoeg extra afweercellen maken.
Wat is het verschil tussen HIV en AIDS?
AIDS staat voor acquired (verworven) immunodeficiëntie
syndroom. Dit houdt in dat het afweersysteem zo
ver is afgebroken door het virus dat het aantal CD4+
T-cellen heel erg is afgenomen. Dit is dus de fase ná
de chronische fase van HIV. Hierdoor is het lichaam
niet meer in staat om tegen andere ziekteverwekkers
te ‘strijden’. HIV is dus het virus en AIDS is de laatste
fase van de ziekte, waarbij mensen erg vatbaar zijn
voor virussen of bacteriën. Patiënten kunnen dan zelfs
overlijden aan infecties die voor mensen met een goed
afweersysteem geheel onschadelijk zijn.
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Hoe wordt HIV behandeld?
HIV kan behandeld worden met virusremmers. Hierdoor
daalt het aantal virusdeeltjes in het bloed tot een zo
lage waarde dat het niet meer kan worden gemeten.
Patiënten die hun medicatie zorgvuldig en dagelijks
innemen, zijn dan ook niet meer besmettelijk.

3. Griep (influenza)

Influenza is de naam van het virus dat de griep
veroorzaakt. De meeste mensen zullen wel een beeld
hebben van de ziekteverschijnselen van de griep:
(hoge) koorts, verkoudheid, spierpijn, hoofdpijn
en vermoeidheid (afbeelding 2). Het virus heeft
een relatief korte incubatietijd van enkele dagen.
Meestal uit influenza zich als een milde ziekte.
Echter kunnen mensen vaak een week goed ziek zijn.
Influenza kan potentieel ook dodelijke zijn. Dit wordt
meestal veroorzaakt door complicaties, zoals een
longontsteking of door verergering van reeds aanwezige
gezondheidsproblemen. Het spreekt daarom voor zich
dat influenza gevaarlijker wordt naarmate mensen
ouder worden.
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Zo was bijvoorbeeld de Spaanse griep van 1918 een
influenzavirus type A. Type B is een virus dat vrijwel
alleen maar mensen besmet. Het heeft een trage
mutatiesnelheid en is veel minder divers dan type A.
Type C is bekend als een virus dat vooral milde uitbraken
onder kinderen veroorzaakt en komt onder andere voor
in mensen, honden en varkens. Type D is pas recent
(2016) ondekt en is een virus dat tot op heden alleen
landbouw dieren besmet.
Behandeling en preventie
De beste behandeling voor influenza bij mensen zonder
een verhoogd risico is het nemen van voldoende rust.
Vaak is even uitzieken genoeg en ruimt het eigen
afweersysteem het virus vanzelf op. Ondanks het
bestaan van een aantal medicijnen die lijken te werken
tegen influenza, is de beste verdediging vaccinatie,
de zogenaamde griepprik. Het vaccin is beschikbaar
voor risicogroepen zoals ouderen, mensen met longof hartporblemen en mensen met een verminderde
afweer. Helaas is er een dusdanig hoge diversiteit
en mutatiesnelheid binnen de typen influenza dat
het vrijwel onmogelijk is om tegen alle varianten te
vaccineren. De WHO maakt daarom ieder jaar een
inschatting van welke varianten het meest waarschijnlijk
uitbreken en verwerken deze varianten in het vaccin.
Het virus uitroeien door adequate vaccinatie, zoals is
gelukt bij pokken en bijna bij polio, is niet mogelijk voor
influenza. Influenza komt namelijk ook voor in dieren.
Doordat dieren momenteel niet worden gevaccineerd,
zal influenza voor de komende tijd blijven bestaan.

4. Ziekte van Pfeiffer
Afbeelding 2: Symptomen van Influenza

Virologie
Influenza kan worden onderverdeeld in vier
verschillende types: A, B, C en D. Type A is het meest
voorkomende type en komt vooral voor in vogels.
Virussen behorend bij het type A kunnen wel
overspringen op mensen en een uitbraak veroorzaken.
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De ziekte van Pfeiffer, ook wel klierkoorts genoemd, is
een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door
een virus, namelijk het Epstein-Barr-virus (EBV). Dit
virus is overdraagbaar van mens op mens. De ziekte
van Pfeiffer kan op alle leeftijden optreden, maar er
zijn twee piekleeftijden, namelijk kinderen jonger dan
vijf en jongvolwassenen. De helft van de bevolking in
Nederland van ouder dan vijf jaar heeft ooit een infectie
met het Epstein-Barr-virus doorgemaakt. Echter kan dit
ook vaak zonder klachten verlopen en dus onopgemerkt
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blijven. Toch kunnen volwassenen een acute EBV-infectie
doormaken, al heeft dan al 90-95% van de mensen
antistoffen ontwikkeld.

doorgemaakte infectie levenslang aanwezig blijft in het
lichaam, kan het bij een vermindering van de afweer
weer klachten veroorzaken.

Besmetting
Het virus bevindt zich in het speeksel van besmette
personen. Overdracht kan daarom plaatsvinden via
speekselcontact, bijvoorbeeld door zoenen. Het wordt
om die reden ook wel de kusziekte genoemd. Daarnaast
kan het virus overgedragen worden via speeksel op
handen of voorwerpen (bijvoorbeeld een drinkflesje) of
via bloedtransfusie. Het virus kan vanaf één week tot
wel achttien maanden na besmetting aanwezig zijn in
het speeksel. Daardoor is iemand gedurende lange tijd
besmettelijk en kan het virus worden overgedragen. Er
bestaat geen vaccin tegen het Epstein-Barr-virus, dus de
ziekte van Pfeiffer kan helaas niet voorkomen worden.

Afbeelding 3: Symptomen van de ziekte van Pfeiffer

Symptomen
De tijd tussen besmetting en de eerste
ziekteverschijnselen kan variëren van vier dagen tot acht
weken. De meeste mensen die het virus bij zich dragen,
worden er niet ziek van. De ziekteverschijnselen zijn
sterk leeftijdsafhankelijk. Met name bij jonge kinderen
zijn de symptomen zo mild dat de ziekte vaak niet wordt
opgemerkt. Veel voorkomende symptomen zijn:
- Bij jonge kinderen: rode huiduitslag, koorts en een
longontsteking.
- Bij tieners en jongvolwassenen: begint vaak met
vermoeidheid, hoofdpijn, keelpijn, koorts en
rillerigheid. Na een week is er meestal een combinatie
van keelontsteking, koorts en gezwollen, pijnlijke
lymfeklieren. De keelontsteking en lymfekliervergroting
kunnen twee tot drie weken aanhouden, de
vermoeidheid zelfs twee tot drie maanden.
Daarnaast is bij sommige mensen de lever gevoelig en
tijdelijk vergroot. Doordat de lever dan tijdelijk minder
goed werkt, kan er geelzucht optreden. Dit gaat meestal
vanzelf over.
EBV verloopt ernstiger bij volwassenen, ouderen en
bij mensen met een stoornis van het afweersysteem.
Bij sommige patiënten worden de symptomen van
de ziekte van Pfeiffer chronisch. Bij andere personen
vlamt de ziekte regelmatig op, terwijl ze tussendoor
geen symptomen hebben. Doordat het virus na een
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Diagnostiek
De combinatie van vermoeidheid en een keelontsteking
met grote pijnlijke klieren die langer duurt dan
tien dagen, doet de ziekte van Pfeiffer vermoeden.
Bloedonderzoek kan een besmetting met het virus na
een week aantonen.
Behandeling
Een behandeling met medicijnen is meestal niet nodig.
De ziekte van Pfeiffer gaat vanzelf over, meestal binnen
een paar weken. Patiënten kunnen het beste zo veel
mogelijk doorgaan met hun dagelijkse activiteiten
(school, werk, sport), extra rusten/slapen helpt hierbij
niet. Bij ernstige klachten kan een arts medicatie
voorschrijven die de symptomen vermindert. Denk
hierbij aan koortsremmers of pijnstillers. Antibiotica
hebben bij de ziekte van Pfeiffer geen zin, aangezien het
wordt veroorzaakt door een virus.

5. Diarree

Diarree kun je onderverdelen in acute en chronische
diarree. In dit stuk gaan we vooral in op de acute diarree.
Acute diarree is een plotseling optredende verandering
van de ontlasting die maximaal veertien dagen
aanhoudt. De frequentie en hoeveelheid ontlasting zijn
toegenomen en de ontlasting bevat meer water. Dit zie
je vaak bij het ziektebeeld gastro-enteritis.
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Gastro-enteritis is een ontsteking van het
maagdarmkanaal. Een gastro-enteritis wordt vaak
veroorzaakt door een micro-organisme: een bacterie,
virus of parasiet. In Nederland zijn er per jaar ongeveer
4,5 miljoen mensen die een episode van gastro-enteritis
doormaken. Vaak gaat het om kinderen in de leeftijd van
0 tot 4 jaar. De meest voorkomende virussen die diarree
veroorzaken zijn het rotavirus en het norovirus, deze
lichten we verder toe.

								

Het rotavirus
Het rotavirus is de belangrijkste oorzaak van virale
gastro-enteritis bij jonge kinderen, voornamelijk bij
baby’s tussen 6 tot 24 maanden oud. Er belanden
gemiddeld 3.500 kinderen per jaar in het ziekenhuis om
dehydratie te behandelen en te voorkomen.
Over het algemeen presenteren geïnfecteerden zich met
plotseling opkomende waterige diarree zonder bloed.
Hierbij kan men last hebben van misselijkheid, braken
en/of koorts. Ernstige diarree kan leiden tot dehydratie.
Het rotavirus produceert een enterotoxine, een eiwit
dat schade aanbrengt aan de darmcellen. Wanneer
de darmen besmet raken met het rotavirus, zullen
darmcellen beschadigd raken en afsterven. Hierdoor
zal de functie van deze darmcellen verloren gaan. De
darmcellen nemen minder water en elektrolyten op,
wat leidt tot diarree. De genoemde symptomen houden
ongeveer een week aan. Het beloop van het rotavirus
varieert per persoon. Het gros van de mensen met het
rotavirus heeft milde klachten en voldoende afweer
om te herstellen. Echter presenteert het rotavirus
zich bij sommige personen op een ernstige manier
en is klinische behandeling nodig. Via persoonlijk
contact, voedsel, water en ontlasting kan het rotavirus
verspreid worden. Wanneer iemand besmet raakt,
zal het gemiddeld vier tot zes dagen duren, voordat
diegene klachten krijgt. De tijd tussen besmetting
en het presenteren van de eerste klachten, wordt de
incubatietijd genoemd. Om besmetting te voorkomen
is het toepassen van goede hygiëne van belang door
bijvoorbeeld na een toiletbezoek de handen te wassen
en te desinfecteren (afbeelding 4). Daarbij kunnen
baby’s vanaf 6 maanden gevaccineerd worden tegen het
rotavirus.
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Afbeelding 4: Handen wassen vormt een belangrijk onderdeel
om de verspreiding van een virus te verminderen

Het norovirus
Het norovirus is, net zoals het rotavirus, een verwekker
van gastro-enteritis. Het virus is zeer besmettelijk en
bevindt zich in het braaksel en de ontlasting van een
besmet persoon. Nadat een ziek persoon hersteld is, kan
het virus nog aangetroffen worden in de ontlasting en
is deze persoon dus nog besmettelijk. Het virus is ook in
staat om te overleven buiten het lichaam (bijvoorbeeld
op oppervlakken, in water, op voedsel). Dit draagt ook bij
aan de besmettelijkheid van het norovirus.
Symptomen die bij het norovirus horen zijn: heftig
braken, diarree, misselijkheid, koorts, hoofdpijn, buikpijn
en buikkrampen. De symptomen verdwijnen na twee tot
drie dagen bij volwassenen en na een week bij kinderen.
Het lichaam ruimt het virus zelf op en bij gezonde
mensen leidt het virus niet tot langdurige klachten.
Ouderen, kleine kinderen, immuungecompromitteerden
en mensen met nieraandoeningen lopen een verhoogd
risico op een ernstig beloop van het norovirus. Het virus
veroorzaakt dan ernstige ziekteverschijnselen, zoals
uitdroging door het braken en/of de diarree.
Het norovirus veroorzaakt tijdelijke afwijkingen in de
dunne darm, waardoor de functie van de dunne darm
verminderd wordt. De dunne darm dient normaliter
voor opname van moleculen uit de voeding, maar
tijdens een infectie met het norovirus worden er juist
veel moleculen uitgescheiden. Het exacte mechanisme
waardoor braken en diarree ontstaan, is verder niet
bekend.
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6. Waterpokken

Waterpokken of varicella is een ziekte die met name bij
kinderen voorkomt door een infectie met het varicella
zoster virus. Door niezen, hoesten of direct huidcontact
kan een besmet persoon andere mensen besmetten.
Na infectie duurt het ongeveer 10 tot 21 dagen voordat
de eerste klachten ontstaan. Klachten die men vaak
ziet zijn: koorts, griepachtige verschijnselen en rode
vlekjes op de huid. Deze rode vlekjes kunnen later een
soort blaasjes vormen met een heldere vloeistof erin. Na
ongeveer vijf dagen drogen de blaasjes in en ontstaan er
korstjes op de huid. Deze korstjes vallen binnen twaalf
weken weer van de huid.

Afbeelding 5: Waterpokken

Pathologie
Het varicella zoster virus is dus verantwoordelijk voor
het ontstaan van waterpokken. Het is een DNA-virus
dat hoort bij de herpesvirus groep. Het virus kan
verspreid worden via de lucht en komt binnen in de
luchtwegen. Het vestigt zich met name in het slijmvlies
van de bovenste luchtwegen. In de klieren gevuld met
weefselvocht, ook wel lymfeklieren genoemd, gaan de
virussen zich vermeerderen. Ongeveer een week na de
infectie verspreidt het virus zich naar de huid en zorgt
voor de kenmerkende rode vlekjes op de huid. Ook kan
het virus zich verspreiden naar de longen en het centrale
zenuwstelsel. Dit kan bijvoorbeeld een ontsteking van de
longen veroorzaken (pneumonie).
Epidemiologie
In Nederland krijgt vrijwel ieder kind ooit te maken met
waterpokken. Waterpokken komen dan ook het meest
voor bij kinderen tussen de 0 en 4 jaar. Op 12-jarige
leeftijd heeft meer dan 95% van de opgroeiende
kinderen waterpokken gehad. Waterpokken kunnen
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bij volwassenen optreden, maar dit is erg zeldzaam.
In de (sub)tropen kan dit wel het geval zijn aangezien
men daar op jonge leeftijd vaak geen last krijgt van
waterpokken.
Diagnostiek
De meeste personen met waterpokken zoeken geen
hulp van een arts. Wanneer wel contact gezocht wordt
met een arts, zou aan de hand van een gesprek en
lichamelijk onderzoek de diagnose gesteld kunnen
worden. Eventueel zou nog direct en indirect aanvullend
onderzoek plaats kunnen vinden. Met de indirecte
bepaling wordt naar de specifieke IgG-antistoffen in
het serum van die persoon gekeken. Met de directe
bepaling wordt het DNA in de vloeistof van de
blaasjes vermenigvuldigt en bekeken middels PCR
(polymerasekettingreactie).
Behandeling
Vaak is er geen behandeling nodig voor waterpokken.
Wel kan geadviseerd worden om krabben zoveel
mogelijk te voorkomen en de nagels zo kort mogelijk
te houden. Door het koelen van de huid kan de jeuk
afnemen. Als dit niet helpt zou eventueel een crème
van zinksulfaatvaseline of carbomeerwatergel kunnen
helpen.

7. Baarmoederhalskanker

Ieder jaar krijgen zo’n 800 vrouwen
baarmoederhalskanker. Hiervan overlijden
ongeveer 200 vrouwen. De grootste veroorzaker van
baarmoederhalskanker in Nederland is het HPV ofwel
het Humaan papillomavirus. Dit virus draagt namelijk
voor 70% bij aan de jaarlijkse baarmoederhalskanker
gevallen.
Wat is HPV?
HPV is een DNA-virus, dit betekent dat het virusdeeltje
uit DNA bestaat. Van dit virus bestaan meer dan
honderd verschillende soorten. Deze verschillende
soorten zijn niet allemaal even gevaarlijk. Er bestaan
types die een laag risico hebben en genitale wratten
veroorzaken, maar ook types die hoog risico zijn en deze
kunnen zorgen voor kanker. Er zijn dertien hoog risico
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varianten die kunnen zorgen voor
baarmoederhalskanker, maar ook kanker in de vagina,
schaamlippen, anus, penis, mondholte, keel en slokdarm.
Besmetting
HPV is seksueel overdraagbaar, maar het kan ook
overgedragen worden door het aanraken van de vagina
of penis, of door orale seks. Veel mensen dragen HPV
bij zich. Dit betekent niet dat al deze mensen een
vorm van kanker ontwikkelen. In veel gevallen ruimt
het afweersysteem dit virus binnen twee jaar weer
op. Wanneer dit niet zo is kan er kanker ontstaan. Bij
baarmoederhalskanker duurt dit proces tien tot vijftien
jaar.
Pathologie
Baarmoederhalskanker ontstaat in de baarmoederhals,
waar 2 soorten cellen in elkaar overgaan. Dit zijn
cilindercellen en plaveiselcellen (zie afbeelding 6). Als dit
overgangsgebied wat meer buiten de baarmoederhals
ligt, is het gevoeliger voor HPV. HPV zorgt voor dysplasie
van de cellen in en rondom dit gebied. Hierdoor kan
baarmoederhalskanker ontstaan.

Een gezond idee
van het
Maastricht UMC+

kwastje over de baarmoedermond gehaald. Dit
uitstrijkje kan dan onderzocht worden en hiermee kan
dan HPV aangetoond worden.
Sinds kort bestaat er een vaccinatie tegen HPV. Meisjes
van 12/13 jaar kunnen deze vaccinatie krijgen. Vanaf
2021 kunnen ook jongens deze vaccinatie krijgen. Dit is
een prik die voor 75% beschermt tegen HPV. Het vaccin
beschermt namelijk niet tegen alle varianten van HPV en
is daarom dan ook niet 100% beschermend.

8. Virale oogontsteking

Er zijn verschillende ziekteverwekkers die voor een
ontsteking van het oog kunnen zorgen. Dit kunnen
zowel bacteriën als virussen zijn. In dit onderdeel gaan
we dieper in op de virale ontstekingen. Daarvoor is het
handig om eerst de anatomie van het oog te bekijken
(afbeelding 7).

Afbeelding 6: De overgang van cilindercellen naar
plaveiselcellen in de baarmoederhals

Behandeling
De behandeling van baarmoederhalskanker bestaat
uit een operatie. Dit kan bestaan uit het verwijderen
van een deel of de gehele baarmoederhals en/of het
verwijderen van de baarmoeder, eileiders, eierstokken en
lymfeklieren in het bekken. Ook kan er chemotherapie of
bestraling worden toegepast.
Omdat baarmoederhalskanker zo veel voorkomend
is, is er een bevolkingsonderzoek opgezet. Dit houdt
in dat vrouwen tussen de 30 en 60 jaar om de vijf
jaar een uitnodiging krijgen om mee te doen aan het
bevolkingsonderzoek. Hierbij wordt er een uitstrijkje
gemaakt. Er wordt dan een paar keer een soort rubberen
Avond 2

Afbeelding 7: Anatomie van het oog

Het hoornvlies is het doorzichtige gedeelte van je oog,
dit wordt ook wel de cornea genoemd. De harde oogrok,
oftewel de sclera, is het witte gedeelte van het oog. De
conjunctiva is de slijmvliesbekleding van de binnenzijde
van de oogleden en van de buitenzijde van de oogbol.
Het oogwit van het oog wordt dus ook bedekt met
slijmvlies. Achterin het oog ligt de fovea, beter bekend
als de gele vlek. Dit is het gedeelte van het netvlies
(retina) waar je het scherpst mee kunt zien.
Op verschillende plekken in het oog kunnen
ontstekingen voorkomen die door een virus worden
7
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veroorzaakt. Het wordt teveel om alle ziektes te
behandelen, vandaar dat we alleen het adenovirus en
herpes-simplexvirus bespreken.
Ooginfecties met het adenovirus
Het adenovirus is een gewoon verkoudheidsvirus,
maar het oog is erg gevoelig voor dit virus. Het
adenovirus kan verschillende ooginfecties geven,
zoals een conjunctivitis. Dit is een ontsteking van de
conjunctiva. Een conjunctivitis is dus een ontsteking van
deze slijmvliesbekleding. Hier lopen veel bloedvaten
doorheen. Bij een ontsteking is er daarom sprake van
een rood oog. Klachten die je hierbij kunt hebben zijn
jeuk, branderig gevoel in het oog en/of het gevoel
alsof er iets in het oog zit. Er kan verder sprake zijn van
een tranend oog en eventueel lichtschuwheid. Vaak
treden deze klachten op aan beide ogen. De klachten
verdwijnen meestal vanzelf, al kan dit wel enige tijd
duren.
Het adenovirus kan ook een keratitis geven. Bij een
keratitis is er sprake van een ontsteking van het
hoornvlies (cornea). Een keratitis en een conjunctivitis
komen vaak samen voor. Dit wordt dan ook wel een
keratoconjunctivitis genoemd.
De huisarts of oogarts kan met een speciale lamp
naar het oog kijken en puntvormige afwijkingen zien
op het hoornvlies. Deze afwijkingen worden ook wel
infiltraatjes genoemd. Oogontstekingen met het
adenovirus kunnen erg vervelend zijn en het kan lang
duren voordat het geneest. Bij een keratoconjunctivitis
kunnen dezelfde klachten ontstaan als bij een
conjunctivitis. Daarbij kan het zo zijn dat er een
tijdelijke vermindering van het zicht is. Net zoals bij een
conjunctivitis verdwijnen de klachten meestal vanzelf.
Ooginfecties met het herpes-simplexvirus
Het herpes-simplexvirus is een virus dat op verschillende
plekken in het lichaam ontstekingen kan geven, zoals de
huid, slijmvliezen en zenuwen. In het oog kan het ook
ontstekingen geven. Meestal zijn de conjunctiva en het
hoornvlies dan ontstoken en is er dus sprake van een
conjunctivitis of een keratitis. De eerste keer dat je een
herpes infectie in het oog hebt, is dit meestal maar in
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één oog. Vaak gaat het dan om een conjunctivitis.
Deze eerste infectie gaat in principe vanzelf over. Bij
een heractivatie van het virus worden als het ware
de ‘slapende’ virusdeeltjes, die zich nog in de buurt
bevinden, wederom actief gemaakt. Er ontstaat dan
een terugkerende infectie die zich op meerdere plekken
in en rondom het oog kan uiten. Er kan opnieuw een
conjunctivitis ontstaan, maar er kan daarbij ook een
keratitis ontstaan.
Om vast te stellen dat de keratitis door het herpessimplexvirus wordt veroorzaakt, doet een arts onderzoek
met een speciale oranje kleurstof die fluoresceïne wordt
genoemd. Deze kleurstof wordt op het oog aangebracht
en lost op in de traanvloeistof, waardoor de kleurstof
over het hele oog wordt verspreid. Het oog wordt
daarna met blauw licht bekeken. Als er sprake is van een
herpes-simplexinfectie dan zijn er een soort takachtige
structuren zichtbaar. In de onderstaande afbeelding zie
je een voorbeeld van hoe dat eruit kan zien (de groene
kleur rond de oogleden is normaal).
Anders dan bij een infectie met het adenovirus (wat
vanzelf uiteindelijk over gaat), kun je bij een herpessimplexinfectie wel een behandeling met medicijnen
krijgen. Dit is afhankelijk van de omvang van de
ontsteking. Bij een milde ontsteking van het oog kan er
gekozen worden voor antivirale oogzalf of oogdruppels.
Als de ontsteking ernstiger is, kan er gekozen worden
voor antivirale tabletten.

Afbeelding 8: Overzicht van de verschillende infecties. 1: Beeld
van een ontstoken conjunctiva 2: Infiltraatjes in het hoornvlies
door het adenovirus 3: Herpes simplex keratitis
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Stellingen
1. Waterpokken en gordelroos worden door hetzelfde virus
veroorzaakt.
2. Indien een persoon met HIV zijn medicatie zorgvuldig
inneemt, kun je geen HIV krijgen door onveilig seksueel
contact met hem/haar.
3. Als je gevaccineerd bent voor influenza (griepprik), dan
ben je volledig beschermd tegen influenza.
4. De ziekte van Pfeiffer wordt veroorzaakt door het
Epstein-Barr-virus. Dit virus wordt doorgegeven via het
speeksel.
5. Het norovirus is de belangrijkste oorzaak van virale
gastro-enteritis bij jonge kinderen, voornamelijk bij
baby’s tussen 6 tot 24 maanden oud.
6. Waterpokken komen alleen bij kinderen voor.
7. Alle types HPV hebben een even groot aandeel in het
ontwikkelen van baarmoederhalskanker.
8. Alle oogontstekingen die door een virus worden
veroorzaakt, moeten met medicijnen worden behandeld.

Begrippenlijst
1. Soa’s
- Ganglion: een zenuwknoop van een gevoelszenuw naast
het ruggenmerg.
- Repliceren: proces waarbij het erfelijk materiaal (DNA/
RNA) wordt verdubbeld.
- Recidief: een herhaling van de ziekte.
- Genitaliën: vrouwelijke of mannelijke geslachtsdelen.
- Virale infectie: infectie veroorzaakt door een virus.
- Immuun: niet meer vatbaar zijn voor een bepaalde
ziekte.
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2. HIV (AIDS)
/
3. Griep (influenza)
- Incubatietijd: de tijd tussen de infectie met een
virus of ander pathogeen en het ontstaan van
ziekteverschijnselen.
- Complicaties: problemen die naast het normale
ziektebeeld van een aandoening opspelen.
- Mutatiesnelheid: de snelheid waarmee een virus in staat
is zijn genetische structuur te veranderen.
- WHO: World Health Organisation, de
wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties,
die een coördinerende rol heeft op het gebied van
gezondheid en welzijn.
4. Ziekte van Pfeiffer
- Epstein-Barr-virus: virus dat valt onder de groep
herpesvirussen, veroorzaker van de ziekte van Pfeiffer.
Het virus is vernoemd naar de ontdekkers patholoog
Epstein en studente Barr.
5. Diarree
- Dehydratie: uitdroging.
- Geïnfecteerde: iemand die besmet is.
- Enterotoxine: eiwit dat schade toebrengt aan de
darmcellen.
- Incubatietijd: de periode tussen het moment dat iemand
besmet raakt en dat iemand klachten krijgt.
- Gastro-enteritis: ontsteking van het maagdarmkanaal.
- Immuungecompromitteerden: mensen met een
verzwakt afweersysteem.
- Elektrolyten: ionen (atomen/moleculen) die zich in het
bloed bevinden.
6. Waterpokken
- Varicella zoster virus: een virus dat behoort tot de
herpes virus groep die waterpokken kan veroorzaken.
- DNA-virus: virussen waarbij het erfelijk materiaal uit
DNA bestaat.
- Lymfeklier: klein boonvormig orgaantje in de
lymfebanen, dat witte bloedcellen en antistoffen
aanmaakt en de witte bloedcellen filtert.
- Pneumonie: een ontsteking van de longen.
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- IgG-antistoffen: specifieke eiwitten die gevormd worden
als reactie op een infectie.
- Serum: de vloeistof die overblijft wanneer bloed gestold
is en daarna gecentrifugeerd.
- PCR (polymerasekettingreactie): manier om uit zeer
kleine hoeveelheden DNA specifiek een of meer
gedeeltes te vermenigvuldigen tot er genoeg van zijn
om het te analyseren.
7. Baarmoederhalskanker
- HPV (humaan papillomavirus): virus wat
baarmoederhalskanker kan veroorzaken.
- Cilindercellen: cellen in de baarmoeder, eileider en
bronchiolen(deel van de bronchiën in de longen). Ze
hebben een cilindrische vorm.
- Plaveiselcellen: cellen in de huid, mondholte, slokdarm
en vagina. Ze zijn plat en liggen op elkaar gestapeld.
- Dysplasie: misvorming van cellen wat uiteindelijk kan
lijden tot kanker.

-

8. Virale oogontsteking
Cornea: hoornvlies, het doorzichtige gedeelte van het
oog.
Sclera: oogwit.
Fovea: gele vlek, het punt op het netvlies waarmee je het
scherpst ziet.
Retina: netvlies.
Conjunctiva: slijmvliesbekleding van de binnenzijde van
de oogleden en van de buitenzijde van de oogbol.
Conjunctivitis: ontsteking van de slijmvliesbekleding.
Keratitis: ontsteking van het hoornvlies.
Keratoconjunctivitis: ontsteking van zowel de
slijmvliesbekleding als van het hoornvlies.
Infiltraatjes: puntvormige afwijking op het hoornvlies
Heractivatie: opnieuw activeren van een virus.
Fluoresceïne: oranje kleurstof die wordt gebruikt om
onder blauw licht afwijkingen op het oog zichtbaar te
maken.
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