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Zika virus 





•ARBO-virus (arthropod borne) 

 

 

 

 

 

Aedes Aegypti    Aedes Albopictus 

 



Zika virus – ziekte (RIVM) 

• Ongeveer 20% van mensen met infectie 
heeft symptomen (dus 80% met infectie heeft 
geen ziekteverschijnselen!) 

• Incubatietijd 3-12 dagen 

• Indien ziek  ziekteduur 2-7 dagen 

• Ernstige complicaties zeldzaam (zwangeren, 
neurologische complicaties). 

• Bijna nooit lethaal 



•20% ontwikkelt symptomen 



Zika virus 



 



 



Kans op Zika in Europa (ECDC) 

 



Kans op Zika in Europa (ECDC) 

 



Zika virus en zwangerschap  
(NEJM 2016) 

 



Zika virus en zwangerschap – meer vragen 
dan antwoorden… 

• Hoeveel kans op complicaties bij infectie? 

• Meer kans op complicaties indien zwangere 
symptomen heeft bij infectie? 

 

• Algemeen advies: indien zwanger, ga niet 
naar gebied met Zika epidemie! 



• Behandeling: geen   

• Vaccinatie: geen 

• Algemeen advies bij bezoek endemisch land: 
algemene anti-muggen maatregelen, mn 
overdag.   



 



 



Influenza 

 



Influenza (Nature 2010) 

 



Influenza A-C: 

• Type A (bij mens, varken, vogel, ..) 

• Type B (uitsluitend mens) 

• Type C (zeer zeldzaam, zeer mild beloop) 



Influenza A 

 



Influenza 

• Koorts, meerdere dagen (ernstig) ziek, malaise, 
hoofdpijn etc 

• Tevens lokale symptomen: hoesten, keelpijn, 
neusverkouden 



Antigene drift vs antigene shift 

‘Het influenza virus verandert continu’ 



Antigene drift vs antigene shift 

Drift: 

• kleine genetische veranderingen, leidend tot kleine 
wijzigingen in HA en NA 

• ‘Ontsnapping’ aan eerdere immuunrespons 

• Reden voor ieder jaar nieuw/aangepast influenza-
vaccin (‘griepprik”) 



Antigene drift vs antigene shift 

Shift: 

• Grote genetische veranderingen 

• Uitwisseling van genen tussen mens en dier 

• Nieuwe HA en/of NA eiwitten 

• Grote kans op grote epidemieën 

• Alleen bij influenza A  



Antigene Drift 



Antigene Shift 

 



Vaccinatie 

 



 



Influenza A – Antigene Shift 

 



‘Spaanse griep’, 1918, Influenza A (H1N1) 

 



‘Griepprik’ 

 



Grieppriek/Influenza vaccinatie in 
Nederland (RIVM) 



 



HIV 

 



AIDS epidemie (MMWR 1981) 



Pneumocystis Jiroveci Pneumonie 



Kaposi Sarcoom 

 



Mogelijke besmettingsroutes 

 









AIDS: 

• Acquired Immuno Deficiency Syndrome 

• Lage weerstand = CD4 cellen < 200 

• En/of ‘AIDS geassocieerde ziekten’  



AIDS: Kaposi sarcoom, PJP, candida, CMV-
retinitis 

 



Toxoplasmose - cerebraal 

 



HIV behandeling – HAART (highly active 
antiretroviral therapy) 

 



HIV behandeling – HAART (highly active 
antiretroviral therapy) 

 





Effect behandeling 

 



Genezing HIV? 



Tim, ‘the Berlin-patient’ 

• Sinds jaren HIV waarvoor therapie (HAART) 

• Kreeg acute leukemie (AML) 

• Door chemotherapie voor leukemie 
‘vernietigen’ van eigen afweercellen (dus incl. die 
cellen die nog HIV kunnen bevatten) 

• Vervolgens beenmergtransplantatie gekregen 
van donor die ‘resistent/immuun’ is voor HIV-
infectie (homozygoot delta 32 mutatie) 

• Tot op heden (8 jaar later) nog HIV-vrij zonder 
HIV-medicatie! 



Waarom geen genezing? 
 

• Verborgen infectie in ‘rustende’ 
afweercellen (memory T-cellen) 

• HIV geïnfecteerde cellen ‘verstopt’ in 
bepaalde anatomische compartimenten 
(centraal zenuwstelsel, darm, etc) 

• Verstoring van immuunsysteem door 
HIV/HAART? 



 



Extra dia’s 

 



Zika en microcefalie (RIVM) 

•  



 



 


