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Het hepatitis B-virus wordt overgedragen door bloed, seksueel contact of contact met besmette naalden. 
Tijdens de bevalling kan de baby van een besmette moeder hepatitis B oplopen. De incubatieduur bedraagt 
2 tot 6 maanden. De ziekte komt het meest voor in Azië en Afrika. De presentatie is zeer wisselend, van een 
besmetting die zonder symptomen voorbijgaat, tot een ernstige leverontsteking zoals bij het hepatitis A-virus. 

 

Diagnose 

Om de diagnose te stellen wordt het bloed getest op de aanwezigheid van antilichamen tegen hepatitis B.  
De meerderheid (90 procent) van de patiënten met acute hepatitis geneest binnen drie maanden. In zeer 
zeldzame gevallen ontstaat een acuut leverfalen.  

 

Preventie en behandeling 

In de acute fase van hepatitis B zijn relatieve bedrust en een alcoholverbod aangewezen. Ook belangrijk zijn 
preventieve maatregelen om andere personen niet te besmetten. Het is raadzaam om mensen die onder 
hetzelfde dak wonen of frequent met de patiënt in contact komen te vaccineren tegen hepatitis B. Ook nabije 
familie en seksuele contacten moeten – als dat nog niet is gebeurd – tegen het hepatitis B-virus worden 
gevaccineerd. Intussen maakt het hepatitis B-vaccin in Vlaanderen deel uit van het standaard 
vaccinatieschema.  

Een minderheid van de patiënten blijft chronisch (= permanent) besmet met het hepatitis B-virus. Dat kan in 
verschillende stadia en met verschillende graden van activiteit gebeuren. Afhankelijk daarvan wordt een 
patiënt gewoon opgevolgd of krijgt hij of zij een therapie met virusremmers voorgeschreven, zoals tenofovir 
(Viread) of entecavir (Baraclude). Soms wordt ook het oudere lamivudine (Zeffix) nog gebruikt. Deze 
geneesmiddelen dienen in principe levenslang te worden genomen. Indien een chronische hepatitis B-
virusinfectie niet correct wordt behandeld kan ze leiden tot levercirrose en hepatocellulair carcinoom (zie 
hoofdstuk « levercirrose »).  

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

 

Het OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove is eigenaar van de kennisdocumenten die intern 
gepubliceerd worden. Het is niet toegelaten deze informatie zonder toestemming van directie / 
zorgzonemanager / leidinggevende te verspreiden buiten het ziekenhuis. 

 
 
 

Einde document 


