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Capita selecta

Opkomende virusinfecties
j.m.d.galama
Nobelprijswinnaar Sir Mcfarlane Burnet, viroloog-immunoloog, geroemd om zijn visie, meende in het midden
van de 20e eeuw dat infectieziekten op korte termijn tot
de beheersbare medische problemen zouden behoren.
Hij stapte daarom over van de virologie naar de immunologie. Vaccinatie had volgens hem de toekomst.
Inderdaad zijn nadien de pokken uitgeroeid (1978), is
poliomyelitis nagenoeg verdwenen en is mazelen in grote delen van de wereld onder controle. Maar vervolgens
verschenen nieuwe virussen en is langzamerhand het inzicht gegroeid dat infecties bij het leven horen en slechts
ten dele beheersbaar zijn. Klassieke preventiemaatregelen zoals quarantaine en ontsmetting vormen nog steeds
de basis voor bestrijding, met incidenteel draconischer
maatregelen zoals destructie van de veestapel (momenteel vanwege het risico op de nieuwe variant van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob door gekkekoeienziekte).
Universitair Medisch Centrum St Radboud, afd. Medische Microbiologie, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.
Prof.dr.J.M.D.Galama, arts-viroloog (j.galama@mmb.azn.nl).
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Samenvatting: zie volgende bladzijde.

Geleidelijk groeit het inzicht in factoren die bepalend
zijn voor de opkomst van nieuwe virusinfecties. Daarbij
spelen zowel eigenschappen van virussen als menselijk
handelen een rol. Zo kunnen RNA-virussen door een
hoge mutatiesnelheid en door genetische recombinatie
snel veranderen en zich aan gewijzigde omstandigheden
aanpassen en bijvoorbeeld de mens of de veestapel besmetten.1 De mens heeft echter ook zelf een belangrijk
aandeel. Waar de verstedelijking in vroeger eeuwen
heeft geleid tot omstandigheden waarbij rat en mens
dicht opeen leefden en de pest een kans kreeg,2 wordt nu
het kappen van tropische regenwouden aangewezen als
een verstorende factor. Hierdoor worden dieren gedwongen te migreren naar gebieden die reeds door de
mens en zijn veestapel bezet zijn.3 Deze ontheemde dieren, vaak apen, worden gejaagd, gegeten (‘bush-meat’)
of als huisdier gehouden. Daarbij is de kans op over-

samenvatting
– Virusinfecties zijn van alle tijden en zullen altijd blijven bestaan.
– Door massale vaccinatie zijn enkele virale infecties in de afgelopen eeuw onder controle gebracht of zelfs verdwenen,
maar er verschijnen ook steeds weer nieuwe virussen.
– Door het vele reizen worden wij in toenemende mate geconfronteerd met import van exotische infecties zoals dengue en
hepatitis E, maar ook van hepatitis A, welke ziekte zich inmiddels gedraagt als een importziekte.
– Naast importziekten zijn er ook nieuwe virussen (Nipah-virus
en ‘transfusion-transmitted’ virus).
– Bestaande virussen kunnen plotseling ernstiger ziektebeelden veroorzaken, bijvoorbeeld infectie door enterovirus 71.
– Het verspreidingsgebied van een virus kan veranderen, zoals
bij het West-Nijl-virus, een Egyptisch encefalitisvirus dat zich
in de VS lijkt te hebben gevestigd.
– Volstrekt nieuw is een virus daarbij nimmer. Altijd gaat het
om ofwel een virus dat zich aanpast aan een andere gastheer
ofwel om een virus dat al lang bij de mens voorkomt, maar dat
nu pas ontdekt is.
– Een aantal factoren bevordert het ontstaan van nieuwe infectieziekten, waaronder de intensieve veeteelt en het transport van dieren. Dit laatste is mogelijk de oorzaak geweest dat
het West-Nijl-virus in de VS is beland.

dracht van virussen naar mens of vee reëel. Ebola-virus
en HIV zijn hiervan treffende voorbeelden.3 4
Van recenter datum zijn encefalitis door Nipah-virus
in Maleisië en de uitbraak van West-Nijl-virus in New
York. Door het vele reizen worden infecties vaak als
importziekte vanuit exotische gebieden meegenomen,
waarna ze tot diagnostische problemen leiden. Om snel en
adequaat te kunnen inspelen op uitbraken door pathogenen die een groot risico vormen, is het aantal speciale
zogenaamde P4-laboratoria waar veilig met dergelijke
pathogenen gewerkt kan worden, wereldwijd verveelvoudigd. Opkomende infecties en surveillance waren dan
ook de termen waarmee de 20e eeuw werd afgesloten.
In dit artikel worden enkele voorbeelden van geïmporteerde virusinfecties besproken en wordt op enkele
onlangs ontdekte virussen ingegaan. Verder bespreek ik
het vermogen van virussen om zich aan te passen aan
veranderende omstandigheden, waardoor de virulentie
kan toenemen of onverwacht een uitbraak ontstaat.
importziekten
Als voorbeeld geef ik een casus.
Een studente in de antropologie maakte een studiereis naar
India. Zij was ingeënt tegen de gebruikelijke infecties, nam
nauwgezet haar profylaxe en kwam vol nieuwe indrukken terug in Nederland. Een week na terugkeer werd zij plotseling
ziek en kreeg een fulminante hepatitis die leidde tot een acuut
leverfalen. Hiervoor moest zij een levertransplantatie ondergaan. Patiënte bleek in India een infectie met hepatitis-E-virus
(HEV) te hebben opgelopen. Uit haar voorgeschiedenis bleek
dat zij een – weliswaar goed ingestelde – ziekte van Addison
had, die mede een verklaring bood voor het ernstige beloop
van de infectie.

Hepatitis E. Hepatitis E is overdraagbaar via de fecaalorale weg, is endemisch in India en andere tropische lan-

den, waar omvangrijke epidemieën voorkomen die in
korte tijd vele duizenden slachtoffers maken. De ziekte
veroorzaakt 25% sterfte onder zwangere vrouwen. In
geïndustrialiseerde landen is hepatitis E een importziekte.5 Onlangs is echter gebleken dat HEV onder ratten en varkens endemisch is, ook in geïndustrialiseerde
landen zoals de VS.6 Mogelijk berustten de sporadische
gevallen waarbij het niet ging om import en waarbij de
transmissieweg onduidelijk was, dus op een zoönose.
Een verslechtering van leefomstandigheden, zoals te verwachten valt bij verpaupering in sloppenwijken, zou zo
onverwachte gevolgen kunnen hebben met HEV als opkomend pathogeen in een ontwikkeld en welvarend land.
Hepatitis A. Naast exotische ziekten wordt ook regelmatig hepatitis A geïmporteerd, een ziekte die voorheen
in Nederland endemisch was, maar door toegenomen
hygiëne nu niet meer. Bij de import speelt de veranderde samenleving met een uitgebreide allochtone populatie een bijzondere rol. Tijdens de zomervakantie gaan
veel allochtone inwoners van Nederland naar hun familie in het land van herkomst waar hepatitis A vaak nog
endemisch is. Zij nemen hun in Nederland geboren kinderen mee. Die volwassenen zijn doorgaans immuun
omdat zij hepatitis A in hun jeugd hebben doorgemaakt.
Voor de in Nederland geboren kinderen geldt dat niet.
Zo kan een opmerkelijk epidemiologisch patroon ontstaan. Bij jonge kinderen (< 6 jaar) verloopt hepatitis A
meestal subklinisch, waardoor ze onopgemerkt de infectie na terugkomst kunnen verspreiden, ook onder autochtone speelkameraadjes. Deze kunnen eveneens de
infectie subklinisch doormaken en overbrengen op hun
Nederlandse ouders, van wie het merendeel niet immuun is en een klinische hepatitis zal doormaken. Zo
kan enige maanden na de vakantieperiode hepatitis A
ontstaan onder niets vermoedende volwassenen. In de
grote steden, waar meerdere gevallen te verwachten
zijn, zal een uitbraak doorgaans eerder opgemerkt worden.7 Andere importziekten die regelmatig voorkomen,
zijn hemorragische koortsen, meestal veroorzaakt door
dengue en soms door Japanse encefalitis. Al jaren bestaat de angst voor import van ernstige hemorragische
ziekten zoals Ebola- en Lassa-koorts.
Lassa-koorts. In de zomer van 1999 was de onrust
groot, toen een Duitse journalist direct na terugkeer uit
West-Afrika een ernstige hemorragische ziekte kreeg.
Het bleek ‘slechts’ om een geval van gele koorts te gaan.
De man was te lang geleden ingeënt. In het afgelopen
jaar deden zich in Europa echter meerdere gevallen voor
van Lassa-koorts, waaronder een fataal geval in Nederland. De patiënt was als arts werkzaam in West-Afrika
waar Lassa-koorts voorkomt. Het stellen van de diagnose bleek niet eenvoudig te zijn. Omdat Nederland niet
langer over een P4-laboratorium beschikt, werd uiteindelijk de hulp ingeroepen van een P4-laboratorium in
Hamburg. Hoewel de besmettingsweg niet precies bekend is, kan Lassa-virus via aërosolen van mens op mens
overgaan. Zo heeft het geval van Lassa-koorts tot een
omvangrijke operatie geleid om alle contacten van de
patiënt te traceren en te volgen op het ontstaan van secundaire ziektegevallen. Deze deden zich niet voor.
Ned Tijdschr Geneeskd 2001 31 maart;145(13)
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Ebola-koorts. In tegenstelling tot Lassa-koorts wordt
de nog ernstiger verlopende Ebola-koorts niet via de
lucht verspreid, maar alleen via contact met bloed en excreta. De kans op verspreiding is daardoor geringer.
Onzekerheid is echter ontstaan door het zogenaamde
Reston-incident in 1989.3 In Reston (VS) was een zending apen afkomstig uit de Filipijnen kort na aankomst
ziek geworden. De apen gingen de een na de ander dood
aan een hemorragische koorts met aanwijzing voor een
respiratoire verspreiding. Achteraf bleek dat ook enkele
verzorgers respiratoir waren besmet, echter zonder veel
verschijnselen. Het virus bleek een subtype van het
Ebola-virus dat voor de mens minder pathogeen was dan
voor apen. De respiratoire verspreiding deed beseffen
dat Ebola-virus zich mogelijk zou kunnen aanpassen en
een respiratoire verspreidingswijze zou kunnen ontwikkelen. De Filipijnen en de VS liggen ver van ons land,
maar achteraf bleek dat de apen op doorreis enige tijd op
Schiphol hadden vertoefd, waar het grootste dierenhotel
ter wereld is gevestigd.3 Voorzover na te gaan waren op
Schiphol geen mensen besmet, maar de voorzorgen zijn
naar aanleiding van het voorval wel aangescherpt.
opkomst van (nieuwe) virussen
Nieuwe virusziekten kunnen zich op verschillende manieren aandienen:
– met het virus als verwekker van een geheel nieuwe
ziekte die voorheen niet bestond (aids);
– met een nu pas ontdekt virus dat hoort bij een al lang
bekend ziektebeeld, bijvoorbeeld het humaan herpesvirus-6 als veroorzaker van exanthema subitum,8 of als
een virus waarvan het ziektebeeld nog onbekend is
(bijvoorbeeld door transfusie overgedragen virus (‘transfusion-transmitted’ virus).
– met een bekend virus dat (tijdelijk) een ernstiger ziektebeeld veroorzaakt (Spaanse griep, infectie door enterovirus 71);
– bij verandering van het verspreidingsgebied van een
bekend virus (West-Nijl-virus).
Volstrekt nieuw is een virus daarbij nimmer. Altijd zal
het gaan om ofwel een virus dat zich aanpast aan een andere gastheer ofwel een virus dat al lang bij de mens
voorkomt, maar dat nu pas ontdekt is. Hierna volgen
voorbeelden van deze 4 manieren.
Nieuw virus, nieuwe ziekte. Het Nipah-virus is genoemd naar de plaats in Maleisië waar het tijdens een
epidemie in 1998 werd ontdekt. Het virus is verwant aan
het mazelenvirus en aan het Hendra-virus, dat is het
equine morbillivirus dat in 1994 in Australië sterfte door
encefalitis veroorzaakte onder paarden en onder enkele
paardenfokkers. Beide virussen zijn waarschijnlijk afkomstig van vleermuizen. Het Nipah-virus heeft in diverse Aziatische landen varkens besmet. Deze dieren
kregen slechts een lichte aandoening met respiratoire
verschijnselen. Nadat varkens ermee waren besmet,
heeft het virus voornamelijk infecties veroorzaakt onder
varkenshouders en in slachthuizen.9 Het virus veroorzaakte bij de mens een encefalitis met een sterfte van
10-40%. Er vond geen verspreiding van mens naar mens
plaats. Pas nadat anderhalf miljoen varkens waren ver618
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nietigd en de slachthuizen waren gesloten, stopte de epidemie. Vleermuizen bleken niet ziek te worden van het
virus, wat ervoor pleit dat ze de natuurlijke gastheer vormen. Mochten vleermuizen inderdaad een belangrijke
bron voor de verspreiding zijn, dan zijn nieuwe uitbraken moeilijk te voorkomen en moet men overgaan tot
vaccinatie, bijvoorbeeld van varkens. Verder bleek dat
ook de kat gevoelig is voor infectie met het Nipah-virus
en mogelijk een verspreidingsbron kan zijn.
Nieuw virus zonder een bekende ziekte. Met de hepatitisvirussen A tot en met E en het onlangs ontdekte zogenaamde hepatitis-GB-virus (dat echter geen hepatitis
blijkt te veroorzaken), zijn nog niet alle potentiële verwekkers van door bloed overdraagbare hepatitis (posttransfusiehepatitis) gevonden. Bij een verdere speurtocht werd in 1997 het ‘transfusion-transmitted’ virus
gevonden. Dit is een klein DNA-virus dat lijkt op parvovirus. Het komt vrij algemeen voor en veroorzaakt een
chronische infectie waarbij het virus in de bloedbaan circuleert zonder aantoonbare verschijnselen. Uit nader
onderzoek bleek dat er tal van genotypen bestaan en dat
men met meerdere typen tegelijk besmet kan zijn.10
Gelet op de verspreiding en het bestaan van vele subtypen is het waarschijnlijk dat dit virus al lang voorkomt
bij de mens en dus niet nieuw is. Een relatie met hepatitis is niet vastgesteld en er is evenmin duidelijkheid over
een eventueel ander ziektebeeld. Over de transmissieroute is nog weinig bekend. Een belangrijke route lijkt
die via bloedproducten te zijn. Werkers in de gezondheidszorg bleken echter niet vaker geïnfecteerd dan de
bevolking in het algemeen.11
Bekend virus, nieuw ziektebeeld. Influenzavirus kan
door mutatie en door uitwisseling van genen met stammen die alleen bij vogels of varkens voorkomen zodanig
veranderen dat een nieuw virus ontstaat waartegen de
menselijke populatie nog geen weerstand heeft. Zo kunnen pandemieën ontstaan, zoals de Spaanse griep van
1918 en de Aziatische griep in 1956.12 Dankzij moleculaire technieken is onze kennis van influenzavirus en de
evolutie daarvan zodanig toegenomen dat men nu zelfs
in staat is om die evolutie te voorspellen.13 Of deze modellen werken, moet uiteraard nog blijken.
Subtieler en minder goed begrepen zijn incidentele
uitbraken van een eveneens bekend virus, het enterovirus 71. In 1997 en 1998 heerste in Taiwan een epidemie met enterovirus 71, welke opviel door het uitzonderlijk aantal van 1,5 miljoen slachtoffers en door een
agressief beloop met longoedeem, longbloedingen en
encefalitis. Dergelijke uitbraken hebben zich wel eerder
voorgedaan, maar nog altijd is niet duidelijk waardoor
de tijdelijke verandering in virulentie ontstaat. Er wordt
zelfs rekening mee gehouden dat er een tweede virus in
het spel is.14 Hoewel enterovirussen zich lenen voor de
ontwikkeling van een vaccin, zal eerst duidelijk moeten
zijn of meerdere virussen in het spel zijn.
Bekend virus, nieuw verspreidingsgebied. Het WestNijl-virus is een flavivirus en behoort tot een complex
van verwante encefalitis-veroorzakende virussen waaronder Japanse encefalitis en St.-Louis-encefalitis. WestNijl-virus komt voor in grote delen van Afrika, rond de

Middellandse Zee en incidenteel ook in landen als
Spanje, Frankrijk, Portugal en een aantal Oost-Europese landen. Verder strekt het verspreidingsgebied zich
uit tot grote delen van Azië. Vogels, vooral in broeklanden, vormen de natuurlijke gastheer van het virus.
Geïnfecteerde vogels worden nauwelijks ziek, maar
kunnen het virus langdurig bij zich dragen. Het virus verspreidt zich via muggen, die behalve op vogels, ook op
de mens en op zoogdieren een bloedmaal kunnen nemen. Op het westelijk halfrond is het virus tot voor kort
nooit waargenomen. In 1999 werd New York echter opgeschrikt door een epidemie van encefalitis die aanvankelijk werd toegeschreven aan St.-Louis-encefalitis,
maar die uiteindelijk bleek te berusten op het West-Nijlvirus.15 Opvallend was daarbij dat veel vogels stierven,
wat duidt op een voor de inheemse vogels nieuw virus.
Moleculair onderzoek toonde aan dat het virus sterk
verwant was aan een Egyptische virusvariant.16 Over hoe
het virus in New York is beland, valt slechts te speculeren. Paarden kunnen geïnfecteerd raken, maar worden
niet beschouwd als bron van verspreiding. Verdwaalde
trekvogels zouden de oorzaak kunnen zijn, maar waarom vond de epidemie dan niet millennia eerder plaats?
Bovendien is dat niet te rijmen met de gevonden
Egyptische, maar eerder met een West-Afrikaanse variant. De waarschijnlijkste verklaring is transport van
vogels. Via de luchthaven J.F.Kennedy waren in 1999
2770 vogels geïmporteerd en bijna 13.000 vogels doorgevoerd naar andere bestemmingen.17 De gebruikelijke
quarantaine in de VS hield geen rekening met het WestNijl-virus, wel met andere besmettingen. De spannende
vraag of het virus zich nu definitief in de VS heeft genesteld, lijkt voorlopig met ‘ja’ beantwoord te moeten
worden, nu in 2000 opnieuw gevallen van West-Nijlencefalitis zijn gerapporteerd en geïnfecteerde vogels
verspreid langs de gehele oostkust zijn teruggevonden.
tot slot
Import van infectieziekten uit alle delen van de wereld
zal in de 21e eeuw een belangrijk onderwerp blijven.
Ook zullen nieuwe infecties blijven ontstaan, maar wel
zal door technische vooruitgang steeds sneller een verwekker worden gevonden. Adequate surveillance, waarvoor P4-laboratoria onmisbaar zijn, zal hierbij een belangrijke rol spelen. Niet alleen zal de kennis van virussen toenemen, ook die van de achterliggende biologische processen. Dit zal ertoe leiden dat antivirale middelen straks met de computer ontwikkeld worden (‘drug
design’), zoals het voorspellen van virusevolutie voor influenza nu al realiteit lijkt te zijn.13

– Large-scale vaccination programmes led to the eradication or
control of some viral infections in the last century, but new
viruses are always emerging.
– Increased travel is leading to a rise in the importation of
exotic infections such as dengue and hepatitis E, but also of
hepatitis A, which is no longer endemic.
– Apart from import diseases new viruses have appeared
(Nipah-virus and transfusion-transmitted virus).
– Existing viruses may suddenly cause more severe diseases,
e.g. infection by enterovirus 71.
– The distribution area of a virus may change, e.g. in case of
West Nile virus, an Egyptian encephalitis virus that appears to
have established itself in the USA.
– Furthermore, there is no such thing as a completely new
virus; it is always an existing virus that has adapted itself to
another host or that was already present in humans but has only
recently been discovered.
– A number of factors facilitate the emergence of new infectious diseases. These include intensive animal husbandry and
the transport of animals. The unexpected appearance of West
Nile virus in the western hemisphere was possibly due to animal transportation.
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De informatie in dit artikel werd eerder gepubliceerd in
Bijblijven (2000;16:56-61) met als titel ‘Virusinfecties in de
21ste eeuw: zijn we er klaar voor?’.
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abstract
Emerging viral infections
– The emergence and re-emergence of viral infections is an ongoing process.
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