
Cijfers wereldwijd tonen aan dat het 
aantal overlijdens door chronische 
hepatitis B-virusinfectie is gestegen 
van 520 000 doden in 1990 naar 
690 000 in 2013. Deze ziekte wordt 
veroorzaakt door het hepatitis B-virus 
en kan zich manifesteren als een lichte 
tot agressieve ontsteking van de lever. 
Een patiënt met chronische hepatitis 
B-virusinfectie heeft meestal geen 
klachten totdat er sprake is van ernsti-
ge leverbeschadiging of leverkanker. 
De diagnose van een hepatitis B-virus-
infectie wordt dan ook regelmatig over 
het hoofd gezien. De Wereldgezond-
heidsorganisatie heeft opgeroepen om 
hepatitis B te elimineren tegen 2030.

Inactief dragerschap
In deze context beoordeelde docto-
randus Özgür Koc de veronderstelde 
gunstige prognose van patiënten 

met een inactief dragerschap van 
het hepatitis B-virus. Inactief drager-
schap werd vroeger gedefinieerd als 
maximum 20 000 eenheden virus 
in het bloed. In dit doctoraat werd 
aangetoond dat patiënten met < 2000 
viruseenheden een zeer lage kans 
hadden op ernstige gevolgen door 
chronische hepatitis B-virusinfectie, 
terwijl patiënten met een hoeveelheid 
van 2000 – 20 000 viruseenheden in 
het bloed wel een degelijk risico had-
den op ernstige leverbeschadiging.

Belgische situatie
Bij een inschatting van de situatie in 
België werd - in lijn met de rest van Eu-
ropa - een daling van het aantal nieuwe 
gevallen vastgesteld. 1 op de 100 Bel-
gen is geïnfecteerd met het hepatitis 
B-virus. Mensen die geboren zijn in een 
land waar hepatitis B vaker voorkomt 

(vb. Turkije, Afrika) hebben een hoger 
risico op chronische hepatitis B-virusin-
fectie, namelijk 4 op de 100 individuen.

Beschermingsgraad nieuw HBAI20 
hepatitis B vaccin
Tot slot werd de beschermingsgraad 
van het beloftevolle, nieuw HBAI20 he-
patitis B vaccin onderzocht bij gezonde 
hepatitis B vaccin non-responders. Uit 
het onderzoek blijkt dat het HBAI20 
vaccin zorgt voor een grotere bescher-
mingsgraad dan het standaard hepa-
titis B vaccin, terwijl de veiligheid ver-
gelijkbaar is. Aangezien enkel gekeken 
werd naar de rol van het nieuw HBAI20 
vaccin bij gezonde non-responders, 
dienen de toekomstmogelijkheden van 
dit nieuwe vaccin ook verder onder-
zocht te worden in andere groepen als 
bijvoorbeeld transplantatiepatiënten.
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