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België
Hepatitis C – De ziekte kan uitgeroeid worden
Een onderzoek van Sciensano geeft aan dat er in België minder mensen besmet zijn met het hepatitis C-virus (HCV) dan eerder werd
beschreven. Het onderzoek werd uitgevoerd op 3.209 stalen die representatief zijn voor de algemene Belgische bevolking, en geeft een
prevalentie aan van 0,12% (95% IC: 0,03–0,41), terwijl deze eerder geraamd werd op 0,6% (95% IC: 0,2–0,7). De laatste jaren is grote
vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van geneesmiddelen voor hepatitis C, dat momenteel relatief goed genezen kan worden, ook al blijft
de behandeling duur. Tot januari 2019 kwamen alleen patiënten in een vergevorderde staat van de ziekte in aanmerking voor terugbetaling
van hun behandeling. Nu heeft de federale regering beslist om deze terugbetaling uit te breiden tot alle personen die besmet zijn met het
HCV. De conclusies van het onderzoek bieden hoop voor het behalen van de doelstelling van de WGO om hepatitis C tegen 2030 uit te roeien.
Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) – Nieuwe aanbevelingen voor de behandeling van gonorroe en syfilis
In april publiceerde het KCE een richtlijn met betrekking tot de diagnose en behandeling van gonorroe en syfilis. Deze richtlijn is de eerste in
zijn soort voor huisartsen en bundelt al de recente evidentie en expert opinie. In de komende maanden zal er voor huisartsen een praktisch
hulpmiddel met betrekking tot seksuele gezondheid beschikbaar worden gesteld. Domus Medica was verantwoordelijk voor de chlamydiarichtlijn. Dit zal weldra afzonderlijk worden gepubliceerd op https://www.ebpnet.be. Deze richtlijnen moeten de huisartsen ondersteunen
in het managementvan SOA's. Hun rol is immers zeer belangrijk in het inperken van de voortdurende toename van SOA's en de opkomende
resistentie van gonorroe.

Vaccinatie – Basisschema, advies van de Hoge Gezondheidsraad
De Hoge Gezondheidsraad heeft een aanbeveling gedaan met betrekking tot het basisvaccinatieschema voor gezonde kinderen die ‘à terme’
geboren zijn, maar ook voor adolescenten en volwassenen. Daarbij wordt voorgesteld om de tweede vaccinatie tegen mazelen, bof en rubella
(MBR) te vervroegen tot de leeftijd van 7-9 jaar. Momenteel blijft het tweede vaccinatiemoment voor Vlaanderen ongewijzigd in het vijfde
leerjaar of op de leeftijd van 10 jaar. Zorg en Gezondheid bekijkt wanneer we een vervroeging zouden doorvoeren en op welke leeftijd.
Verder, zijn er ook veranderingen in de vaccins voor het vaccinatieprogramma in Vlaanderen op basis van nieuwe overheidsopdrachten door
Zorg en Gezondheid voor de leveringen van de vaccins. Veranderingen zijn: vervanging vanaf 1 juli 2019 van Synflorix® door Prevenar 13®
voor vaccinatie van baby’s (jonger dan 2 jaar) tegen pneumokokken en uitbreiding vanaf september 2019 van de vaccinatie tegen HPV voor
jongens in met het vaccin Gardasil 9®. Voor informatie over vaccinaties en de vaccinatieweek, zie https://www.laatjevaccineren.be/.

Wereld
Dengue – Epidemie op het eiland La Réunion
Sinds begin 2018 woedt op het eiland La Réunion een dengue-epidemie van ongebruikelijke omvang. In 2018 werden in totaal 6.770 gevallen
gemeld. De circulatie van het virus werd in de winter niet onderbroken en het aantal gevallen is sinds begin 2019 terug beginnen stijgen, met
per 31 maart ongeveer 5.000 gevallen, waaronder vijf doden. Deze trend zal zich naar verwachting de komende weken voortzetten. DENV-2
is het serotype dat de ronde doet. Er werden echter ook vier inheemse gevallen van het serotype DENV-1 gedetecteerd. De co-circulatie van
deze twee serotypen kan de intensiteit van de epidemie en het aantal gevallen van hemorragische koorts verhogen, aangezien de bevolking
niet immuun is voor het serotype DENV-1. In Europa is het risico van overdracht gekoppeld aan de invoer van het virus door viremische
reizigers naar landen waar de competente virusvectoren (Ae. albopictus in het Middellandse Zeegebied en Ae. aegypti op het eiland Madeira)
aanwezig zijn. Met deze ziekte moet rekening worden gehouden bij de differentiaal diagnose indien compatibele symptomen zich voordoen
bij mensen die terugkeren van een reis naar het eiland La Réunion.
Ebola – Epidemiologische update van de Ebola-epidemie in de DRC
Op 23 april 2019 waren er 1.367 gevallen bekend, waarvan er 885 zijn overleden. Dit maakt van deze epidemie de tweede grootste Ebolaepidemie. 90 van deze gevallen zijn professionals uit de gezondheidszorg (6,6%). Meer dan 100.000 mensen werden gevaccineerd en de
voorlopige resultaten met betrekking tot de vaccinale efficiëntie van het rVSV-ZEBOV-GP duiden op een efficiëntie van het vaccin van 97,5%
op 10 dagen. Het vaccin heeft ook geleid tot een daling van het wereldwijde sterftecijfer bij gevaccineerde personen die de ziekte hebben
ontwikkeld. De situatie in de DRC blijft alarmerend want het aantal gevallen blijft stijgen. Momenteel zijn er 22 gezondheidszones in twee
provincies getroffen, waaronder Butembo, een grote stad in Noord-Kivu met meer dan een miljoen inwoners. Het Noodcomité voor de
Internationale Gezondheidsregeling, dat door de WGO op 12 april werd bijeengeroepen, stelt dat de huidige epidemie geen internationale
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid vormt, omdat het risico op invoering en verspreiding van het virus op wereldniveau laag
is, ook al is het potentiële risico van verspreiding naar de buurlanden (Rwanda, Zuid-Soedan en Oeganda) groot. Volg hier de meest recente
cijfers met betrekking tot de epidemie.
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