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Ieder jaar overlijden 125.000 Europeanen aan de gevolgen van aan hepatitis 

gerelateerde ziektes. In Europa zijn er 23 miljoen mensen met hepatitis, de meesten zijn 

dragers zonder het te weten. Daardoor vormen ze een hoog risico voor de verspreiding 

van de infectie. Een nieuwe studie vergelijkt de behandelingen en het beleid rond 

hepatitis in 30 Europese landen, om zo de meest succesvolle voorbeelden te lokaliseren 

en een best practice voor geheel Europa bij hepatitis te vormen. Frankrijk staat boven 

aan de lijst, gevolgd door Slovenië en Duitsland, en zij bieden andere landen een best 

practice. Nederland, meestal een mededinger aan de top van de gezondheidszorg, eindigt 

op een middelmatige 14e plaats, met 716 punten van de maximale score van 1.000. 

 

Virale hepatitis is een zwaar verwaarloosde epidemie in Europa, ondanks dat er een geschatte 

23 miljoen mensen rondlopen met chronische hepatitis B (HVB) en/of hepatitis C (HVC). 

Deze cijfers moeten worden beschouwd tegen een achtergrond van een lage getraceerde ratio 

van geïnfecteerde mensen. Zelfs in landen met een nationale strategie is minder dan 40% 

getraceerd. In landen als het VK en Duitsland zijn tussen 14-18% gevallen getraceerd. In de 

meeste andere landen varieert de ratio van 0,3% (Griekenland) tot 3% (Polen). Dit betekent 

dat er miljoenen Europeanen zijn, die zich niet bewust zijn van hun hepatitis. 

 

Actieve actie tegen hepatitis wordt door de overheden niet als een hoge prioriteit gezien. De 

grote uitzonderingen hierop zijn het VK (Schotland en, steeds meer, Engeland) en Frankrijk. 

Dit betekent dat er nog veel gedaan moet worden, ook in de landen die hoog staan in de 

Hepatitis Index! 

 

Rond 14 miljoen mensen zijn drager van HVB, hoofdzakelijk verspreid door blootstelling aan 

geïnfecteerd bloed of lichaamssappen (sperma, vaginaal vocht, moedermelk en speeksel). 

 

Nog eens 9 miljoen zijn geïnfecteerd met HVC, hoofdzakelijk door gedeelde spuiten onder 

drugsgebruikers. Voor 1992 waren bloedtransfusies onveiliger en veroorzaakten infecties. 

 

Niet alleen patiënten met een bloeddialyse, mensen die intraveneuze injecties gebruiken, 

kinderen van geïnfecteerde moeders, sexuele professionals, gedetineerden en mannen die sex 

bedrijven met andere mannen lopen een hoog risico op het oplopen en verspreiden van de 

ziekte, maar ook medewerkers in de gezondheidszorg en migranten. Vooral HVB kan zonder 

duidelijke symptomen bestaan en de drager is zich vaak onbewust van de ziekte. Dit brengt de 



 

bevolking in gevaar en daarom is een publiek bewustzijn belangrijk. Omdat chronische 

hepatitis vaak onbehandeld blijft, minder dan 20% van de patiënten wordt ervoor behandeld, 

is dit een van de hoofdoorzaken van levercirrose en leverkanker. 

 

Europese hepatitisstrategie redt levens 

De Euro Hepatitis Index (EHepI), die het ziektebeleid en -behandeling onder 30 Europese 

landen vergelijkt, werd vandaag in Brussel gepresenteerd door de Europese 

Leverpatiëntenorganisatie (ELPO, die ook informatie over de Index onder de pers heeft 

gedistribueerd), samen met de denktank Health Consumer Powerhouse (HCP). De studie 

geeft een aantal suggesties voor verbeteringen, die een hepaptitisstrategie kunnen vormen 

voor Europa: 

 

 Efficiënte vaccinatieprogramma's tegen hepatitis B 

 Toegankelijke en gratis screenprogramma's voor de hele bevolking en voor 

risicogroepen. 

 Bewustzijnscampagnes voor een betere detectie en vermindering van ricicogedrag 

onder de bevolking en de belangrijkste groepen van infectiedragers.  

 Beschikbaarheid van behandeling indien nodig, en niet alleen van gesubsidieerde 

medicatie, maar ook van persoonlijke behandeling door middel van aanwijzingen 

voor een betere gezondheid en sociale ondersteuning.  

 Gekwalificeerde deskundigen om de behandeling van de ziekte volgens best practice 

uit te voeren. 

 Nationale registers voor een adequaat databeheer, om te analyseren hoe de 

beschikbare toepassingen op de beste manier kunnen worden gebruikt, en zo ruimte 

voor verbetering te ontdekken en herzien. 

 Betrokkenheid van de EU door het nemen van een leidersrol in publieke 

gezondheidszorg. Nationale strategie is nodig om de inspanningen in ieder land te 

coördineren. 

 

  



 

Een Nederlandse teleurstelling 

Sommige landen, die hoog op de Euro Hepatitis Index staan, hebben deze cruciale 

voorzieningen al geïmplementeerd. Nederland laat hier een zwakke kant zien, wat vreemd is, 

gezien de algemene staat van de Nederlandse gezondheidszorg.  

 

- Nederland doet het meestal erg goed in de HCP-indexen, en wat betreft hepatitis geldt 

dat ook voor de beschikbaarheid van de voorzieningen, zegt Dr. Beatriz Cebolla, de 

projectmanager van EHepI. Maar naar onze verwachtingen is de Nederlandse 

hepatitiszorg enigszins teleurstellend! 

 

Er zijn zwakke punten in de vaccinatie van risicogroepen; twee nationale programma's zijn 

geannuleerd. Spuitende drugsgebruikers worden niet langer geïnjecteerd en ook het 

programma van HVB-vaccinatie voor gedetineerden is geannuleerd. Het afnemen van een test 

is alleen gratis voor sommige risicogroepen, wat leidt tot minder mogelijkheden om te 

worden getest. De overheid zou hepatitis als een prioriteit moeten gaan beschouwen, bijv. 

door het verstrekken van financiële ondersteuning bij een nationale hepatitisstrategie.  

Leverkanker wordt geregistreerd in een een kankerregister - het probleem is, dat de 

onderliggende oorzaak niet wordt geregistreerd. Een Nederlands waarmerk zijn de 

gespecialiseerde verpleegsters in hepatitis, die een continuïteit van voorzieningen voor de 

patiënt verzorgen. 

 

EHepI, gebaseerd op 27 indicatoren, bestrijkt de hele EU, en Zwitserland, Noorwegen en 

Kroatië. 

 

  



 

De Index is vervaardigd door de Health Consumer Powerhouse Ltd, die sinds 2004 de 

prestaties van de gezondheidszorg in 35 landen opmeet vanuit het oogpunt van de consument. 

De EHepI wordt ondersteund door een ongelimiteerde bijdrage van de ELPO (Europese 

Leverpatiëntenorganisatie) 

 

Het gehele verslag, de Index-matrix, grafieken en nationale persberichten zijn beschikbaar op 

www.healthpowerhouse.com 

 

Voor vragen: info@healthpowerhouse.com, of 

Dr. Arne Bjornberg: +46705848451   

Dr. Beatriz Cebolla: +34620783383            
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