
HCV 



 Flaviviridae family 

 Genus Hepacivirus 

 Diameter 50 nm 

 11 genotypes (1-11), verschillende subtypes 
(a,b,c,…) 

 Reservoir: mens 

 ssRNA + virus (9600b) 

 Icosahedraal capside 

 Lipidenbilayer enveloppe met 2 verschillende 
glycoproteines 

 

HCV 





Transmissie  

 180 miljoen mensen geïnfecteerd 
wereldwijd 

 Percutane blootstelling aan bloed 
en plasma derivaten (naalden) 

 Moeder op kind 5/100 

 (Risico stijgt bij co-infectie HIV (viral 
load HCV zeer hoog) 

 ‘household’ contacten en sexueel zeer 
laag 

 





 Zeer muteerbaar: 

 Replicatie: geen proofreading 

 Variabiliteit:  
 Niet volledig genoom 

 In  het hypervariabel domein coderend voor de 
envelop proteinen (N terminus E2 – surface 
loop B cell epitoop bevattend) 

 

-> Immuun escape 

-> Chronische infectie 

HCV 





Acute hepatitis: 
 
 Incubatie 2 tot 26 weken na blootstelling 
  (gemiddelde 7-8 weken) 
 
 Duur symptomen 2-12 weken  
   (meestal asymptomatisch!) 
  icterus 
  nausea 
  donkere urine 
  abdominale pijn (re boven kwadrant) 
 
 (fulminant verloop zeer zelden) 
   



Diagnose 

 Transaminasewaarden 
 Viremie parallel serum 

 

 Serologie 
 (Antigenen:  veel te laag in concentratie om te detecteren) 

 Antistoffen 

 

 HCV RNA 

 Zeer lage concentratie aanwezig in serum 

 100  tot  10 000 /ml (kan oplopen tot 106/ml) 

 Duidt op actieve virale replicatie 



HCV:  acute infectie 

 

HCV RNA:  positief na enkele dagen en binnen 8 weken 
HCV antistoffen: positief vanaf 8 weken na blootstelling 
                             kan tot jaren bij subklinische infectie 



HCV: Chronische infectie 

 



HCV 

 2 staps-proces 

 Aantonen van antistoffen 

 - negatief:  geen HCV infectie   
 (meerderheid) 

 - positief: HCV PCR 

 Aantonen van HCV PCR (kwalitatief) 

 - negatief:  oude infectie 

 - positief: opvolging 



HCV serologie 

 Negatief resultaat sluit een infectie 
niet uit  
 
1.  Windowfase: ~8 weken  

Klinisch of biochemisch vermoeden van hepatitis: 
30% serologisch negatief 

 

2. Antistoffen patiënt reageren niet met antigenen van 

de testkit 
 

3.  Onvoldoende antistofvorming 
Hemodialysepatiënten 
HIV patiënten 
Transplantpatiënten 



 

 Positief resultaat: 
 

 Acute infectie 

 Doorgemaakte infectie 

 Chronische infectie 

 Aspecifieke reactie 

 

HCV serologie 



HCV serologie 

 Aspecifieke reactie 

 

 Lage prevalentie Vlaanderen (1%) 

 Confirmatie van positief resultaat 
noodzakelijk 

 Andere serologische test (UZ Leuven) 

 PCR HCV (vanaf 2013) 



 Actieve infectie:  PCR 

 

 Cave  

 Viremie transiënt onder de detectielimiet 

 -> herhaling PCR 

HCV PCR 



 
HCV Artus Kit (Qiagen) 
 
 
  - 240 bp Fragment van 5‘-UTR 
  
  - alle 6 genotypes gedetecteerd 
 
  - EDTA plasma  
 
  - detectielimiet : 100 IU/mL 
 
  - Lineaire range: 100 – 1 900 000 IU/mL  
   
  

HCV PCR 
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 556710-556721 Opsporen op kwalitatieve wijze van Hepatitis 
C virus 
 1. Vermoeden HCV infectie bij kind van bewezen HCV positieve moeder 

(85041). 

 2. Aantonen HCV bij bewezen HCV As positieve patiënt (85042). 

 3. Aantonen HCV bij immuungecompromitteerde patiënten (inclusief dialyse 
patiënten) (85043). 

 4. Prikaccident met HCV positieve persoon (85044). 

 

 556732-556743 Opsporen op kwantitatieve wijze van hepatitis 
C virus 
 5. Om een therapie op te starten (85050). 

 6. 12 weken na de start van de behandeling (85051). 

 

 

HCV PCR indicaties (~ RIZIV) 



HBV 



HBV 

 Genetisch materiaal  2/3 ds   -   1/3 ss 
 3200 nucleotide (Herpes 100 000) 

 Capsides assembleren spontaan = 
capside eiwitten 

 Envelop:  Surface Ag 3verschillende 
grotes: 
 Large –small medium 
 (hangt af van het stuk dat afgeschreven 

wordt) 
 Polymerase voorverpakt klaar waardoor 

vliegende start mogelijk is 

 



Parenteraal (besmette naalden , (transfusie)) 
 
Sexueel contact 

Sperma 106/ml bij chronisch actieve hepatitis 
 

Speeksel deze methode is onderschat 
Speeksel 108 tot 109 kopies/ml 

 

Transmissie 



Zeer infectieus 
 

Intrinsieke eigenschappen 
 

Zeer hoge viremie 
109-1013/ml bij patiënten  
  met chronisch actieve hepatitis 
1/1000 ml is voldoende voor besmetting 

 

Transmissie 



Hepatitis B virus is NIET direct cytopatisch voor 
de hepatocyt. 
 
Virale replicatie leidt op zichzelf niet tot 
leverbeschadiging 

 
Deze onstaat wanneer het immuunsysteem de 
geïnfecteerde hepatocyten vernietigd 
    (na expressie van virale antigenen op het membraan) 

 

HBV 



Incubatie:   
 

min 6 weken  
gemiddeld 10 weken  
max 5 maand 

Incubatie fase 





Diagnose 

 Transaminase waarden 

 Serologie 

 Antigenen 

 Antistoffen 

 HBV  DNA ( NAT) 
 109-1013/ml bij patiënten  

   met chronisch actieve hepatitis 

 1/1000 ml is voldoende voor besmetting 

 







Hepatitis surface antigeen 
 

 

Oppervlakte antigeen 
 

Verschijnt na 1 tot 10 weken 
 
Verdwijnt na 4- 6 maanden 
 
Indien persisteert na 6 maanden: CHRONISCHE infectie 
 

Wijst op aanwezigheid van het virus 
 

Bij gezonde dragers in overmaat gesynthetiseerd 
 wijst niet op ‘volledige viruspartikels’ 



Hepatitis B Surface antistoffen (Anti-HBs) 
 

Doorgemaakte infectie (immuniteit) 
 
Na vaccinatie 
 

 

Indicatie voor passief verkregen antistoffen of 

immuunrespons na doorgemaakte HBV-infectie of 
vaccinatie; verdwijnt sneller uit het bloed  
dan anti-HBc na doorgemaakte infectie.  

Hepatitis surface antistoffen 

 



Hepatits Be antigeen  (HBeAg): 
 
     Secretie proteïne (precore proteïne) 
 

Merker van virale replicatie 
  (continue virale vermenigvuldiging) 

 
      Verhoogde mate van besmettelijkheid.  
 

Cave 
HBeAg kan negatief zijn ondanks  
er toch virale replicatie plaatsgrijpt 
(hepatitis B DNA bepaling) 

Hepatitis Be antigeen 
 



Hepatitis Be Antistoffen (anti-Hbe): 
 

Bij genezing     (HBs As positief) 
 

Bij chronische hepatitis     (HBs Ag positief) 
 

 
Seroconversie naar anti-HBe sleutelgebeurtenis in 
behandeling chronische dragers: overgang naar 
lagere virusreplicatie en lagere besmettelijkheid 
(uitzonderingen komen regelmatig voor).  
 
Duidt meestal op afwezigheid van replicatie. 

Hepatitis Be antistoffen 



 
Hepatitis Core antistoffen (Anti-HBVc) 
 

Na acute infectie (bij genezing) 
 
Chronische hepatitis  

 (door continue immuunstimulatie) 
 

Niet na vaccinatie 
 

 

  

Hepatitis B Core  antistoffen 

 



 
 Veel voorkomend (rond de 10%) is een geïsoleerde anti-HBc 
(anti-HBc-positief; andere HBV-markers negatief). (Lok88) Bij 
dit patroon kan sprake zijn van:  
 
 

• doorgemaakte HBV-infectie in ver verleden  
 anti-HBs en Anti-HBe zijn weggezakt 
 

• recent geklaarde HBV-infectie  
 nog geen anti-HBe en anti-HBs respons 
 

• fout-positieve anti-HBc-test 

Hepatitis B Core antistoffen 
 



Hepatits B DNA 
 

Meest directe merker van virale replicatie 
 
Indien gecombineerd positief samen met HBsAg 
 duidt op intacte virus partikels in het serum 

 
 
*wordt vooral gebruikt voor monitoring van behandeling  
  mate van besmettelijkheid.  

Hepatitis B DNA (NAT) 



Tevens kan gelijktijdig anti-HBs en 
HBsAg aantoonbaar zijn in bijna 5% 
van de chronische infecties. Het is 
mogelijk dat dit percentage hoger ligt 
omdat de aanwezigheid van anti-HBs 
kan worden gemaskeerd door de 
aanwezigheid van HBsAg.  

Hepatitis surface antigeen 
 





Beleid IVF 



Syphilis 

Serologie     Interpretatie 

Screening TPHA 

(titer) 

RPR   

negatief / / Geen besmetting 

Vroege fase van infectie  (herhaling serologie - wissers 

mucocutane letsels) 

positief negatief negatief Aspecifieke reactie  (geen besmetting) 

Vroege fase van infectie  (herhaling serologie - wissers 

mucocutane letsels) 

positief positief  

   

positief       Actieve infectie (belang van hoge titers)* 

positief positief negatief Behandelde infectie 

Syphilis in laat stadium  (30% RPR negativeert) 

Aspecifieke reactie (geen besmetting) 



Chlamydia trachomatis/ 
Neisseria gonorrhoeae 

2 testen in één 
Niet meer in batch 
Resultaat na twee uur bekend 
Goede afname van wissers 
 
 * cervicale afname m.b.v eSwab: 
       - steriel speculum zonder glijmiddel 
       - verwijder mucus t.h.v exocervix  
       - plaats de eSwab in het endocervicaal kanaal 
          tot de tip niet meer zichtbaar is 
       - roteer de wisser 15-30 sec (goed schrapen). 
       - verwijder wisser zonder contact met vaginale mucosa 



        Afnamewissers voor Gynaecologie   

 

Transportwisser:     

 

eSwab:  
  

 

Viruswisser: 

 


