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1.3. Varicella zoster virus (VZV) 
 

• Varicella 
� primaire infectie varicella zoster virus: 90% voor de leeftijd van 10jaar ~ heel 

besmettelijk 

� op kinderleeftijd minder S/ 

• Latente fase ih zenuwweefsel: dorsale ganglia 

• Herpes zoster 

� reactivatie VZV: via sensibele zenuwen � huid 

� acute unilateraal gelokaliseerde vesiculeuze eruptie, beperkt tot een soms 
meerdere, aan elkaar grenzende dermatomen 

� 20% vd volwassenen (vooral bij >50j) 

� komt meer voor bij immuungedeprimeerden 

 

1.3.1 Herpes zoster 

1.3.1.1 Lokalisatie 

 

• Thoracaal   53% 

• C2, 3, 4   20% 

• Nervus trigeminus 15% 

• Lumbosacraal   11% 

 

1.3.1.2 Kliniek 

 

• 3 hoofdsymptomen 

� Vesikuleuze eruptie: blaasjes � pustuleus � crusteus 

� Segmentaire rangschikking 

� Neuralgische pijnen (voor, tijdens en na eruptie) � in dermatoom, soms 

uitstraling 

 

• Eerst pijn: � kinderen (eruptie eerste symptoom, geen pijn) 

• Erythemateuze rash (maculopapuleus) � vesikuleus � pustuleus � crusteus 

• Herstel na 2 tot 3 weken 

• Ouderen 
� vaak zona ophtalmica (V1) 

� vesikels buiten getroffen dermatoom 

� meer verwikkelingen 
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Beginnende maculopapuleuze letsels 

Unilateraal 

 

 

 

 
� 

Vesiculeuze letsels 
Kleine blaasjes 

Unilateraal 

Vlgs dermatoom 

 

 
� 

 

Vesiculo-pustuleuze letsels 
WBC bijmenging 

 

 

 

 

1.3.1.3 Trigeminus 

a Zona ophtalmica 

 

• Herpes zoster in gebied bezenuwd door n. ophtalmicus (V1). 

• Aanwezigheid van letsels op de neustop (positief teken van Hutchinson) wijst op n. 

ophtalmicus distributie en kan wijzen op oculaire aantasting (meestal conjunctivitis 
en keratitis) 

• Verwijzen nr ophtalmoloog 

 

Erytheem 

Blaarvorming 

Korstvorming 

 

 

 

 

Oogaantasting 

Unilateraal 
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b Zona maxillaris en mandibularis 

 

• Herpes zoster in gebied bezenuwd door n. maxillaris (V2) en n. mandibularis (V3). 

• Orale aantasting kan voorkomen 
• Unilateraal 

 

 

 

 

 

Erytheem 

Vesikels 

Erosies 

Unilateraal 

 

 

1.3.1.4 Abnormale verloopsvormen en complicaties 

a Herpes zoster disseminatum 

 

• Vooral in immuungecompromitteerde patiënten 
� aantasting ≠ dermatomen 
� hematogene verspreiding 

� !Cave: systeemaantasting (encefalitis, hepatitis, pneumonitis), potentieel fataal 
� pijn 

 

b Necrotische zoster 

 

• ���� Littekenvorming 

 

Inflammatie dieper id huid 

Overschrijding vd middellijn 

 

 

 

 

c Aantasting motorische zenuwvezels 

 

• Vb herpes zoster trigeminusgebied 

� oculaire paralyse 

� facialisparalyse 
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d Post-herpetische neuralgie 

 

• Pijn na wegtrekken van herpes zoster die meer dan 1 maand persisteert 

• Vooral bij oudere patiënten (>60j) 
• Ernstige prodromale pijn 

• Ernstig verloop, zeer inflammatoir 

• R/ 

� teleurstellend 

� adequate pijnstilling in de acute fase 

� antivirale therapie: voldoende en zo snel mogelijk 

� preventie is belangrijker 

 

1.4. Anti-herpes medicatie 
1.4.1 Symptomatische therapie 

 

1.4.2 Antiviraal 

1.4.2.1 Standaardtherapie: aciclovir (Zovirax®) 

 

• Zo snel mogelijk 

 

• Indicaties 

� HSV-1   � zeer gunstig, 5 X 200mg/d 

� HSV-2   � zeer gunstig, 5 X 200mg/d 

� HZV   � matig gevoelig, hoge dosering: 5 X 800mg/d 

 

• Beperkingen 
� Perorale absorptie: 15% (zeer laag) � hoge dosis per os 

- IV toediening bij: ernstige vormen, immuungecompromitteerden 

� t1/2 ACV trifosfaat (Zovirax®) <1u 

� frequente toedieningen: po 5X/dag (5 X 200mg herpes simplex) 

      (5 X 800mg zona) 

 

1.4.2.2 Nieuwere anti-herpes medicatie 

 

• Famciclovir (Famvir®) 

• Valaciclovir (Zelitrex®) 

 

• Vgl met aciclovir 

� zelfde werkingsmechanisme 

� betere perorale absorptie � orale therapie 

� betere cellulaire t1/2 � minder frequente dosering 

� duurder 
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1.4.2.3 Indicaties antivirale therapie 

 

• Lokaal 

� herpes labialis (ASAP � Zovirax® altijd op zak) 

• PO 

� genitale herpes (primair en recidief) 

� primaire HSV-1 

� herpes zoster (trigeminusgebied, ouderen, …) (jong, thoracaal, immuuncompetent 

� enkel S/ R/) 

• IV 

� HSV/VZV immuungedeprimeerden 

� neonatale HSV          

 

2. Humane papillomavirussen 
2.1. Verrucae (wratten)  
 

• Zeer frequent voorkomende goedaardige tumortjes 
• Door infectie van het epiderm (huid, mucosa) met humaan papilloma virus (HPV) ~ 

ectodermotroop 

• Infectie gebeurt door directe inoculatie  

� huid tot huid contact 

� zwembaden 

� seksueel contact igv genitale wratten 

• HPV: >70 types, sommigen oncogene eigenschappen 

• HPV kan niet in bloed ~ geen algemene S/, geen orgaanaantasting 
• Frequent bij schoolgaande kinderen ~ nog geen immuniteit 
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2.1.1 Cutaan 

2.1.1.1 Verrucae vulgares: HPV-2 (57, 1, 4) 

 

Papillomatose bedekt met hyperkeratotisch stratum 

corneum 

 

 

 

 

Koilocyten: viraal (HPV) geïnfecteerde cellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Vooral jongeren 

• Overal, vooral handen en vingers 

• Eén tot vele wratten 

• Meestal < 1 cm ~ als samensmelten 
• Huidskleurig – geelachtig 

• Wratachtig (papillomateus) oppervlak 

 

Grote wratten kunnen barsten (kloven) en pijn veroorzaken 
 

 

 

 

Speciale problemen: 

- subunguale wratten 

- periunguale wratten 

Moeilijk te R/ 

!Cave nagelmatrix niet vernietigen 

 


