Hepatitis A onder homomannen toegenomen
Sinds 2016 komt hepatitis A (geelzucht) vaker voor bij mannen die seks hebben
met mannen (MSM). In Nederland komen ongeveer 100 gevallen van hepatitis A
per jaar voor. In 2016 is er bij meer dan 50 mannen met homoseksuele contacten
hepatitis A vastgesteld. Een besmetting met hepatitis A gebeurt normaliter zelden
door seks met mannen. Ook in andere landen is een toename te zien onder deze
groep.

Zeer besmettelijk
Hepatitis A is een besmettelijke leverziekte, ook wel ‘geelzucht’ genoemd. Het hepatitis
A-virus draag je over via ontlasting. Soms is voedsel of drinkwater met het virus besmet,
waardoor mensen ziek kunnen worden. Hepatitis A komt veel voor in de tropen. Je kunt
ook besmet raken met het virus via anale seks. En zelfs al bij het aanraken van de anus
van je sekspartner.

Welke ziekteverschijnselen veroorzaakt hepatitis A?
Hepatitis A geeft:








Buikpijn
Misselijkheid
Koorts
Vermoeidheid
donkere urine
lichtgekleurde ontlasting
en gele verkleuring via de ogen en huid.

De vermoeidheidsklachten kunnen maanden duren. Bij mensen die de infectie op
volwassen leeftijd doormaken kunnen er ernstigere complicaties ontstaan. Dit is wel
zeldzaam. De meeste mensen genezen zonder restverschijnselen. Een medicijn tegen
hepatitis A bestaat niet, er is wel een goed werkend vaccin.

Er is een vaccinatie tegen hepatitis A
Tegen hepatitis A kun je je ook laten vaccineren. Deze vaccinatie is niet gratis. Het kan
zijn dat je zorgverzekering deze wel (deels) vergoedt. Je kunt je via de reizigersafdeling
van de GGD laten vaccineren tegen hepatitis A. (0900-8222467)
Heb je nog geen vaccinatie gehad voor hepatitis B? Dan is er ook een speciaal vaccin dat
beschermt tegen hepatitis A én B. Het heet Twinrix.

Ga je naar de Gay Pride?
Spanje is één van de meest getroffen landen als het gaat om hepatitis A. In juni/juli is er
zowel de Sitges Pride als ook de World Pride. Daarom adviseren wij de MSM die deze
Prides gaan bezoeken zich tegen hepatitis A te laten vaccineren.

Vragen?
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de afdeling infectieziektenbestrijding
op telefoonnummer 088-1447126

