Enterovirussen (4
types) (nonpolio)

2

Ontsteking van maag en darm,
hartafwijkingen, hersenvliesontsteking

Hantaanvirus

3

Longontsteking met bloeding en shock

Hepatitis A

2

Hepatitus B

3

Hepatitis E

2

De incubatietijd is twee tot zes maanden. Door
een infectie kan men zich erg ziek voelen,
echter soms merkt men, ondanks dat men
besmettelijk is voor anderen, er niets van.
Vermoeihied, lichte koorts, pijn in de buik en
misselijkheid. Geelzucht. Het virus verdwijnt in
de meeste gevallen binnen een half jaar.
Het ziektebeeld lijkt op Hepatitus A. De
verschijnselen van acute hepatitis B zijn:
plotseling opkomende moeheid, gebrekkige
eetlust, spier- en gewrichtspijnen, koorts
(grieperig gevoel), geelzucht (verkleuren van
huid, oogwit, ontlasting en urine) en soms
jeuk. Sommige mensen krijgen helemaal geen
ziekteverschijnselen. Bij ernstig verlopende
hepatitis (minder dan 1%) kan sufheid en
eventueel coma (bewusteloosheid) optreden.
Dit kan tot de dood leiden.
echter met een ernstiger vorm van
leverontsteking

Parvovirus

2

Datum: woensdag 5 december 2007

Algehele malaise. Aansluitend
ziekteverschijnselen als huiduitslag en
gewrichtsklachten. Deze duren in de regel
enkele dagen tot twee weken.
Patiënten die niet in staat zijn antistoffen tegen
het virus te maken, zullen een chronische
bloedarmoede ontwikkelen.

Via aanhoesten of direct contact
met neus- en/of keelslijm, vocht uit
blaren en ontlasting van besmette
personen
beet, waarschijnlijk ook contact
met urine, speeksel
Hepatitis-A wordt overgebracht
door het eten en drinken van
voedsel of water dat verontreinigd
is met uitwerpselen

Onbekend

Rioolwerkers,
Plantsoenwerkers

MiddelHoog
Hoog

Rioolwerkers,
Muskusratvangers
Rioolwerkers,
Muskusratvangers

Het hepatitis B-virus (HBV) wordt
voornamelijk overgebracht via
bloed-bloedcontact, via seksueel
verkeer en 'verticaal' tijdens de
geboorte van moeder op kind.

Hoog

Huis- en
zwerfvuilbeladers

Hepatitis-E wordt overgebracht
door het eten en drinken van
voedsel of water dat verontreinigd
is met uitwerpselen
De ziekte is erg besmettelijk en
wordt via druppelinfectie van mens
op mens overgedragen

Laag

Rioolwerkers

Hoog

Rioolwerkers
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