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Hfdst 7: Humane herpesvirussen – humane 

papillomavirussen 
 

• Geven meest frequent huidafwijkingen 

 

1. Humane herpesvirussen 
± 70 types 
 

• Herpes simplex virus type 1 

• Herpes simplex virus type 2     belangrijke huidpathologie 

• Varicella zoster virus 

• Epstein-Bar virus 

• Cytomegalovirus 

• Humaan Herpes virus type 6 

• Humaan Herpes virus type 7 

• Humaan Herpes viru type 8 of KSHV 

 

1.1.Inleiding 
1.1.1 Gemeenschappelijke eigenschap 

stress 

• Primaire infectie � blijven latent aanwezig � reactivatie � recidief infectie 

 

zenuwstelsel (HSV, VZV) 

(lymfoïd weefsel (EBV, CMV, HHV6 en 7)) 

 

 

1.1.2 Herpes vesikel 

 

• Infectie vh epiderm met het herpesvirus resulteert in intra-epidermale 

vesikelvorming door acantholyse (loslating cellen onderling) 

 

Invasie keratinocyt 

 

 

 

 

1.1.3 Besmetting 

 

• Geïnfecteerde secreties 
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1.2. Herpes simplex virus 
1.2.1 HSV type1 

 

• Primaire infectie dr contact met besmet speeksel 

� asymptomatisch (90-95%) 

� gingivostomatitis (1-5 jaar) 

� pharyngitis (jonge volwassenen) 

• Reactivatie: herpes labialis (meestal) 

� stress, koorts, premenstrueel, zonexpositie 

 

• Als primaire infectie symptomen geeft � ook algemene S/: koorts, onwelzijn 

• Na primaire infectie � terugtrekken in ggl dorsalis 

 

1.2.1.1 Primaire infectie 

 

• Herpetische ginigivostomatitis 

� incubatie 4 à 5dagen 

� vesikels (snel kapot) � oppervlakkige ulceraties, erg pijnlijk 

� algemene symptomen: koorts, onwelzijn, klierzwelling 

� restitutio binnen de 2 weken -> terugtrekking in lichaam 

� foetor ex ore 

� interfereert met eten en drinken 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.2 Reactivatie 

 

• Herpes labialis 

� reactivatie virus ~ UV, infecties, premenstrueel 

� prodromale symptomen: pijn, jeuk, tintelingen � snel R/ 

� kleine gegroepeerde vesikels op een erythemateuze basis (koortsblaasjes) 

� restitutio na ongeveer 7 dagen 

� evt uitbreiding nr de neus 
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1.2.2 HSV type2 

 

• Primaire infectie (SOA) 

� kan vanaf eerste seksueel contact 

� vaker asymptomatisch (vaker dan HSV-1) 

- als S/ zwaarder, dan reactivatie ook ~ algemene S/: koorts en onwelzijn) 

� balanopostitis, vulvovaginitis, proctitis 

• Reactivatie 

� minder ernstig en korter verloop 

 

• Als primaire infectie symptomen geeft � ook algemene S/: koorts, onwelzijn 

• Na primaire infectie � terugtrekken in ggl dorsalis 

 

1.2.2.1 Primaire infectie 

 

• Herpetische balanopostitis 

� incubatie: 2-20 dagen 

� prodromale fase: pijn, jeuk, dysurie 

� regionale klieren (klierzwelling in de liezen) 

� erythemateuze macula � vesikel � pustel � ulceratie 

� algemene S/: koorts, onwelzijn 

� restitutio na 2 tot 3 weken 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Herpetische vulvovaginitis 

� blaasjes � stuk: redelijk diepe ulceraties 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Proctitis 
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1.2.2.2 Reactivatie 

 

• Herpetische balanopostitis 

� gelijkaardige kliniek 

� minder ernstig en korter verloop 

� letsels zijn soms zeer beperkt zodat de patiënt het niet merkt � patiënt 

besmettelijk zonder het te weten 

- deze situatie is vooral bij de vrouw bron van nieuwe infecties 

� patiënt kan ook buiten periodes van zichtbare afwijkingen de infectie doorgeven 

(‘viral shedding’) ~ virus afscheiden zonder S/ 

� geen algemene S/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ���� Herpetische vulvovaginitis 

� gelijkaardige kliniek 

� minder ernstig en korter verloop 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2.3 Onderschatte (onbekende) problemen 

 

• Psychisch impact ~ niet altijd weten wanneer besmettelijk 

• Talrijke niet herkende opstoten 

• Asymptomatische vrijzetting van HSV-2 

• Zwangerschap (seronegatieve moeder, a terme, met seropositieve partner) 

� primo-infectie einde ZS � baby veralgemeende HSV infectie 

� seropositieve moeder met reactivatie � baby minder kans op infectie 

� beiden reden voor keizersnede 
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1.2.3 Herpes simplex: abnormale verloopsvormen en complicaties 

 

• Herpetische keratoconjunctivitis 

• Eczema herpeticum 

• Herpes gladiatorum 

� infectie met type 1 bij worstelaars 

• Herpetische witvinger 

 

• Herpetische encefalitis 

� lethaal als te laat R/ 

� bij herpes neonatorum 

• Herpes neonatorum 

• Herpes in immuungedeprimeerden 

� in bloedbaan � wordt systemisch � orgaanaantasting 

• Erythema exsudativum multiforme (EEM) (zie verder) 

� huidreactie met blaarvorming als reactie op herpes infectie (mstl herpes labialis) 

 

1.2.3.1 Herpetische keratoconjunctivitis 

 

• Unilaterale of bilaterale keratoconjunctivitis met ooglidoedeem 

• Tranen, fotofobie en preauriculaire lymfeadenopathie 

• Complicaties: ulceratie cornea met verlittekening 

• Auto-inoculatie: bijvoorbeeld kind met gingvostomatitis 

• Herpes gladiatorum: rechtstreeks contact 

 

 

 

 

 

1.2.3.2 Eczema herpeticum 

 

• Verspreide infectie (niet noodzakelijk primair) bij voorafbestaande 

huidaandoeningen (meestal atopisch eczeem) ~ barrière aangetast 

• Incubatie ongeveer 10 dagen 

• Vesikels worden snel pustuleus of hemorragisch 

� diffuus verspreid � snel stuk � erosies 

• Koorts, algemeen onwelzijn, regionale klierzwelling, faciaal 

oedeem 

• Bij atopici: astma, eczeem, hooikoorts 

• Auto-inoculatie of rechtstreeks contact 

• Afhankelijk vd ernst: opname voor antivirale R/ iv of po 
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1.2.3.3 Herpes gladiatorum 

 

1.2.3.4 Herpetische witvinger 

 

• Door rechtstreeks contact met besmet secreet (vb secreet) 

• Trauma � barrière aangetast 

• Vooraal aangetroffen bij medisch en paramedisch personeel (bv. 

tandarts) 

• Primaire gingivostomatitis en duimzuigen 

• Zeer pijnlijk 

• Erytheem, zwelling 

• Gegroepeerde blaasjes 

 

1.2.3.5 Herpetische encefalitis 

 

1.2.3.6 Herpes neonatorum 

 

• Bij vaginale bevalling en moeder primo-infectie 

• Risico hoog bij primaire infectie van de moeder op het moment van de geboorte 

• Gelokaliseerde of gedissemineerde (mstl) cutane letsels (ulceraties en erosies) 

• Oculaire aantasting 

• Multi-orgaan aantasting 

� Risico encefalitis ~ kan lethaal aflopen 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.7 Herpes in immuungedeprimeerden 

 

• Ernstig en chronisch (sleept langer aan) verloop 

• Cutane afwijkingen vaak atypisch: diepe ulceraties, pustulaire letsels en verruceuze 

letsels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3.8 Erythema exsudativum multiforme (EEM) 

 


