
 
 
 

Uitbraak hepatitis A onder mannen die seks hebben met mannen 
 
Sinds een aantal maanden zien we in Amsterdam een toename van hepatitis A onder mannen die seks 
hebben met mannen (MSM). Ook in de rest van Nederland en Europa is er sprake van een verhoogde 
incidentie binnen deze groep. 
 
Aan MSM wordt aangeraden zich te laten vaccineren tegen hepatitis A. 
 
Inleiding 
Nadat er jaren geen acute hepatitis A meer in Amsterdam is gemeld onder MSM (de laatste melding 
dateerde van 2011), zijn er sinds september 2016 elf meldingen geweest van acute hepatitis A waarbij  
homo- en biseksueel contact de bron is. Sinds februari 2016 melden diverse landen in Europa (Engeland, 
Duitsland, Italië en Spanje) een toename van hepatitis A onder MSM. De verwachting is dat deze 
uitbraak voorlopig nog voortduurt. 
 
Hepatitis A 
Hepatitis A is een acute leveronsteking en wordt  overgedragen via de fecale-orale route. De overdracht 
vindt plaats door besmet voedsel, water of via mens-op-mens contact inclusief seksueel contact. De 
gemiddelde incubatietijd is 28 dagen (range 15-50 dagen). 
Bij volwassenen gaat de infectie vaak gepaard met ziekteverschijnselen. Er is dan een plotseling begin 
met algemene malaise, griep, koorts, gebrek aan eetlust, misselijkheid en buikklachten. Na enkele 
dagen kan icterus met donkere urine en soms stopverfkleurige feces ontstaan. Vermoeidheid en 
vermagering komen vaak voor. Het acute beeld duurt 1 à 2 weken. Voornamelijk bij volwassenen is er 
soms een langdurige herstelperiode van maanden, gekenmerkt door moeheid en lusteloosheid. 
Er is een verhoogde kans  op ernstig beloop bij personen met chronische hepatitis B of C. 
 
Hepatitis A vaccinatie 
Mannen die seks hebben met mannen kunnen gratis gevaccineerd worden tegen hepatitis B in het kader 
van het Hepatitis B Vaccinatieprogramma voor risicogroepen. In dit programma wordt het 
gecombineerde hepatitis A/B vaccin tegen gereduceerde prijs aangeboden (€25 per vaccinatie, €75 voor 
3 vaccinaties). Mannen die nog nooit tegen hepatitis B zijn gevaccineerd kunnen hiervoor online een 
afspraak maken via: mantotman.nl of telefonisch: 020-5555 464. 
Mannen die wel al een volledige hepatitis B serie gehad hebben kunt u zelf vaccineren met  
een geïnactiveerd hepatitis A-vaccin dat tweemaal toegediend wordt met een minimum interval van 6 
maanden. Een volledige serie van twee hepatitis A vaccinaties geeft bij gezonde mensen een 
beschermingsduur van 30-40 jaar. Indien u niet zelf de vaccinatie wilt toedienen kunt u mannen 
verwijzen naar het Reizigersadvies- en Vaccinatiebureau van de GGD Amsterdam. Mannen kunnen 
hiervoor online een afspraak maken. 
 
Intercollegiaal overleg 
De afdeling Infectieziekten van de GGD Amsterdam is tijdens kantoortijden telefonisch bereikbaar op 
020 555 5105. Voor vragen buiten kantoortijden die niet tot de volgende werkdag kunnen wachten: 020 
555 5555 (7x5), vragen naar de dienstdoende arts infectieziekten. 
 
Meer informatie over hepatitis A is beschikbaar op de website van het RIVM. 

https://mantotman.nl/nl/alles-over-mannenseks/hiv-en-soas/bescherm-jezelf-en-anderen/beschermd-door-vaccinatie/hepatitis-vaccinatie
http://www.ggd.amsterdam.nl/infectieziekten/reizigersvaccinatie/afspraak/
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Hepatitis_A

