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summary 

“EPIDEMIOLOGY AND DIAGNOSIS OF ACUTE HEPATITIS C VIRUS INFECTION”

This thesis focuses on acute HCV infection among risk groups in the Netherlands and consists 

of three main subjects: epidemiology, risk factors for sexual transmission and diagnosis of 

acute HCV infection. chapter 1 is an introduction on the topics addressed in this thesis, 

and provides an overview of the history, and epidemiological and virological aspects of HCV 

infection. Recent incidence estimates among people who inject drugs (PWID) and men who 

have sex with men (MSM) are discussed in part I; part II addresses risk factors for sexual 

transmission of HCV; natural history, and tools for diagnosis of acute infection are discussed 

in part III of this thesis. 

chapter 2 focuses on the incidence of recurrent HCV infection among PWID successfully 

treated for chronic HCV infection in a multidisciplinary setting. An earlier study (the DUTCH-C 

project) showed that HCV testing and treatment uptake and response among HCV mono-

infected PWID was high. With this follow-up study we showed that during a median follow-

up of 2.5 years following successful treatment, the incidence of HCV reinfection was low 

at 0.8/100 person years of follow-up. HCV treatment should therefore be accessible for 

active drug users, including PWID. In chapter 3, the incidence of primary HCV infection was 

estimated among MSM between 1984 and 2012, based on serological evidence. No HCV 

seroconversions were documented among HIV-uninfected MSM. Among HIV-infected MSM, 

the incidence of primary HCV increased significantly between 2000 and 2005. After 2005, the 

incidence appears to have stabilized at around 1.2/100 person years of follow-up. The HCV 

incidence was highest among MSM that were 35 years of age.

In chapter 4, results from the baseline questionnaires of the MOSAIC study are presented. 

Risk factors for HCV infection were compared between HIV-infected MSM with acute 

HCV infection (cases) and HIV-infected MSM without HCV infection (controls). Receptive 

unprotected anal intercourse, sharing sex toys, unprotected fisting, injecting drugs, sharing 

straws when snorting drugs, lower CD4 cell count, and recent diagnosis of ulcerative sexually 

transmitted infection had significant effects on acquisition of HCV infection. chapter 5 

presents data from the MSM network study, in which we investigated whether HCV circulated 

in identifiable high-risk MSM subcultures. Seropositivity was associated with leather, rubber/

lycra, and jeans subcultures. Phylogenetic analysis did not reveal separate epidemiological 

transmission networks. In chapter 6 we investigated whether HCV transmission among HIV-

infected MSM is restricted to specific HIV transmission networks, which would suggest that 

a core group of high-risk MSM is driving the ongoing transmission of both HIV and HCV. 

However, using phylogenetic methods of both HIV and HCV, we did not find evidence that 

HCV predominately circulates among specific HIV transmission clusters, which suggests that 
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HIV/HCV-coinfected MSM are not the sole drivers of the current HIV-epidemic.

chapter 7 evaluates longitudinal anti-HCV measurements among MSM with acute HCV 

infection. The median time from HCV infection to seroconversion interval was 74 days. 

Furthermore, we found that loss of antibodies, i.e., ‘seroreversion’, is quite common among 

HIV-infected MSM that were treated for HCV infection (cumulative incidence: 37% within 

3 years after seroconversion). Moreover, while this assay is commonly used as a qualitative 

test, partial seroreversion was present among all that cleared a previous infection (including 

reinfection). In chapter 8, an HIV-infected MSM was found to have a long lasting HCV 

infection without developing IgG antibodies, and no signs of hepatic inflammation (indicated 

by elevated ALT concentrations), stressing the need to use RNA testing when suspicion of an 

HCV infection exists. In chapter 9, an assay that targets the HCV core protein was evaluated 

as a screening tool for diagnosis of HCV infection at a large STI clinic in Amsterdam. Despite 

a somewhat lower sensitivity compared to commercial RNA assays, all acute and chronic HCV 

infections were detected. Addition of ALT testing to standard (anti-HCV) screening did not 

improve sensitivity.

An overview of the results of the studies included in this thesis and how this work adds 

to current knowledge is given in chapter 10. Also, recently published literature and new 

developments in the field are discussed in order to give recommendations for future directions 

for research and prevention.
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“EPIDEMIOLOGIE EN DIAGNOSE VAN ACUTE HEPATITIS C VIRUS INFECTIE”

Het hepatitis C virus (HCV) is in 1989 ontdekt als de veroorzaker van leverontsteking (Lat. 

hepatitis) die niet veroorzaakt werd door hepatitis A of B, of andere (toen) bekende virussen. 

Hepatitis kan ontstaan door hepatitis virussen, maar ook door bijvoorbeeld druggebruik, 

alcoholmisbruik, of andere virale infecties zoals het Epstein-Barr virus of het gele koorts 

virus. Twee a drie procent van de wereldbevolking is geïnfecteerd met HCV. Dit komt neer 

op 169-202 miljoen mensen. Nederland heeft een relatief lage prevalentie: de meest recente 

schatting is dat er ongeveer 0.2% van de Nederlandse bevolking geïnfecteerd is met HCV, 

wat overeenkomt met 28.000 mensen. HCV infectie komt in Nederland het meest voor 

bij migranten uit endemische landen (d.w.z. landen waar een HCV relatief veel voorkomt), 

injecterende druggebruikers, en mannen die seks hebben met mannen (MSM). Bij de laatste 

groep komt HCV infectie vooral voor bij mannen die éérst geïnfecteerd zijn met het humaan 

immuundeficiëntie virus (hiv). Bij hiv-negatieve MSM lijkt HCV infectie (vooralsnog) niet méér 

voor te komen dan bij de algemene populatie.

De overdracht van HCV verloopt het meest efficiënt via bloed-bloed contact. Voordat het virus 

bekend was en er op getest kon worden, konden daarom bijvoorbeeld bij bloedtransfusies 

mensen geïnfecteerd raken. Een tragisch voorbeeld is de vaccinatie campagne tegen bilharzia 

(een infectie veroorzaakt door de parasiet Schistosoma mansoni) in Egypte die tot de jaren ’80 

duurde. Hierbij werden veel mensen geïnfecteerd met HCV vanwege hergebruik van naalden 

tijdens de vaccinatie. Als gevolg hiervan zijn er gebieden in Egypte waar meer dan 20% van 

de bevolking geïnfecteerd is met HCV. 

In de jaren ’60 nam in Nederland het (injecterend) druggebruik toe. Door het delen van naalden 

en andere spuitattributen circuleerde HCV binnen deze groep. Het percentage injecterend 

druggebruikers dat (ooit) een HCV infectie had gehad was ongeveer 85% in 1985. Wereldwijd 

zijn injecterende druggebruikers de grootste risicogroep. In Nederland neemt het injecterend 

druggebruik en risicogedrag echter al jaren af, waardoor de huidige HCV incidentie (het aantal 

nieuwe infecties per tijdseenheid) fors is gedaald.

Sinds het jaar 2000 is door verschillende landen een toename van HCV infectie gezien bij 

hiv-geïnfecteerde MSM. HCV kan dus seksueel overgedragen worden, iets wat nauwelijks 

voorkwam in studies bij heteroseksuele koppels waarvan één van de partners HCV-positief 

was. Vrijwel alle studies die volgden toonden aan dat een HCV infectie geassocieerd is met 

het hebben van onbeschermde anale seks, vuistseks (fisting), groepsseks en het gebruik 

van seksspeeltjes. Ook het gebruik van harddrugs en het hebben gehad van één of meer 

(andere) seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) zijn markers voor een verhoogde 
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kans op het hebben van een HCV infectie. De toename in de incidentie van HCV infectie bij 

hiv-geïnfecteerde MSM hangt waarschijnlijk samen met de introductie van succesvolle hiv-

medicatie in 1996. Er is sinds deze introductie ook een toename gezien in risicogedrag, SOA 

en hiv infecties bij MSM.

HCV infectie kan gediagnosticeerd worden met behulp van verschillende testen. Meestal 

wordt getest of er antistoffen tegen HCV aanwezig zijn in het bloed. Om bij een positief 

testresultaat vast te stellen of het om een chronische infectie gaat, wordt een HCV RNA test 

gedaan. Als er geen HCV RNA aanwezig is in het bloed van een persoon die nooit behandeld 

is voor HCV is de infectie hoogstwaarschijnlijk door de persoon zelf geklaard (dit komt in 

ongeveer 25% van de gevallen voor). Het kan ook zo zijn dat er wel HCV RNA aanwezig is, 

maar geen antistoffen tegen HCV. In dat geval is er waarschijnlijk sprake van een acute of 

recente infectie. De duur van het ontwikkelen van HCV antistoffen (seroconversie) verschilt per 

individu, en duurt ongeveer 10 weken. Er zijn echter ook uitschieters tot een jaar, of langer. 

Een andere test die gebruikt wordt om HCV infectie vast te stellen is de HCV antigeen test. 

Deze kan de aanwezigheid van bepaalde eiwitten van het virus zelf aantonen. Bij mensen die 

onder behandeling zijn voor een hiv infectie wordt regelmatig de concentratie van het enzym 

alanine-aminotransferase (ALT) gemeten in het bloed. Wanneer de ALT concentratie verhoogd 

is, kan dit indicatief zijn voor een ontsteking van de lever, mogelijk veroorzaakt door HCV.

De meerderheid (>70%) van de personen die een infectie oplopen rapporteert geen 

symptomen. Dit maakt het erg lastig om de ziekte vroegtijdig op te sporen. Wanneer een HCV 

infectie onbehandeld blijft, kan in 10-20% van de personen met een chronische infectie en 

over een periode van 20-30 jaar, fibrose van de lever uiteindelijk leiden tot cirrose. De structuur 

van de lever is dan zodanig veranderd dat deze zijn functie niet meer goed kan uitoefenen. 

Bovendien is de kans op leverdecompensatie en leverkanker verhoogd bij een levercirrose: 

respectievelijk 3-6% en 1-5% per jaar. 

Er bestaat geen vaccin tegen HCV infectie. Een HCV infectie is wel goed te behandelen. 

Tot voor kort werd een HCV infectie behandeld met een wekelijkse injectie gepegyleerd 

interferon en dagelijks ribavirine. De duur van de behandeling en het percentage dat succesvol 

behandeld werd, was afhankelijk van o.a. het HCV genotype (de behandeling van genotype 

1 en 4 duurt 24 tot 48 weken, van genotype 2 en 3 duurt deze 12 tot 24 weken) en de duur 

tussen infectie en start behandeling, en de aanwezigheid van een hiv coinfectie. Een acute 

infectie is maximaal 6 maanden geleden opgelopen en wordt in de regel korter behandeld dan 

een chronische infectie. Behandelmethoden die sinds kort beschikbaar zijn (zgn. direct-acting 

antivirals) hebben een kortere duur (8 tot 12 weken), minder bijwerkingen en een hogere kans 

van slagen (>90%) in vrijwel alle patiënten met HCV infectie.
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Dit proefschrift is ingedeeld in drie delen die betrekking hebben op acute HCV infectie in 

risicogroepen in Nederland, te weten: de epidemiologie, risicofactoren voor seksuele transmissie 

en diagnose van HCV infectie.

deel i

De incidentie van acute HCV infectie in Nederland

hoofdstuk 2 bespreekt de incidentie van HCV herinfectie bij druggebruikers die in een 

multidisciplinaire setting succesvol behandeld zijn voor chronische infectie met HCV. Een eerdere 

studie (het DUTCH-C project) liet al zien dat de uptake van HCV testen en behandeling hoog 

was in deze groep. Met deze follow-up studie hebben we laten zien dat gedurende een mediane 

follow-up van 2,5 jaar na succesvolle behandeling de incidentie van HCV herinfectie laag was, 0,8 

per 100 persoonsjaren follow-up. HCV behandeling zou daarom toegankelijk moeten zijn voor 

actieve (en ook injecterende) druggebruikers. In hoofdstuk 3 is de incidentie van primaire HCV 

infectie geschat bij MSM tussen 1984 en 2012, op basis van serologie (HCV antistoffen). Bij hiv-

negatieve MSM werden geen HCV seroconversies gedocumenteerd. Bij hiv-geïnfecteerde MSM 

nam de incidentie van primaire HCV significant toe in de periode 2000-2005. Na 2005 leek de 

incidentie te stabiliseren rond de 1.2 per 100 persoonsjaren follow-up. MSM van rond de 35 jaar 

hadden de hoogste incidentie.

deel ii

Risicofactoren voor seksuele transmissie van HCV

In hoofdstuk 4 zijn resultaten van de inclusievragenlijsten van de MOSAIC studie gepresenteerd. 

Risicofactoren voor HCV infectie werden vergeleken tussen hiv-geïnfecteerde MSM met acute HCV 

infectie (cases) en hiv-geïnfecteerde MSM zonder HCV (controles). Het hebben van onbeschermde 

receptieve anale seks, delen van seksspeeltjes, onbeschermd vuistneuken (fisten), het injecteren 

van drugs, een lagere concentratie CD4 cellen in het bloed, en een recente diagnose met een 

ulceratieve seksueel overdraagbare aandoening zoals bijv. syfilis of LGV, hadden een significant 

effect op het oplopen van HCV infectie. In hoofdstuk 5 wordt data van de MSM netwerkstudie 

gepresenteerd, waarin werd bestudeerd of HCV circuleerde in identificeerbare hoog-risico MSM 

subculturen. Anti-HCV positief zijn was geassocieerd met een zelf gerapporteerde affiniteit 

met de leer, rubber/lycra, en/of jeans subculturen. Analyse van gedeeltelijke HCV sequenties 

maakte duidelijk dat er geen afzonderlijke epidemiologische transmissienetwerken bestonden. 

In hoofdstuk 6 hebben we onderzocht of HCV transmissie bij hiv-geïnfecteerde MSM zich 

beperkt tot specifieke hiv transmissienetwerken. Indien dit het geval is, zou dat suggereren dat 

de aanhoudende transmissie van hiv en HCV wordt gevoed door een groep MSM met verhoogd 

risico op infectie. Echter, na analyse van zowel hiv als HCV sequenties hebben we geen bewijs 

gevonden voor transmissie van HCV binnen specifieke hiv transmissieclusters. Dit suggereert dat 

MSM met hiv en HCV infectie niet de enige bijdragers zijn aan de huidige hiv epidemie.
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deel iii

Diagnose van acute HCV infectie bij hiv-geïnfecteerde MSM

hoofdstuk 7 bespreekt longitudinale anti-HCV metingen bij hiv-geïnfecteerde MSM 

met een acute HCV infectie. Het mediane interval tussen infectie en seroconversie 

werd geschat op 74 dagen. Ook vonden we dat het verliezen van antistoffen tegen 

HCV (zgn. seroreversie), relatief vaak voorkwam bij hiv-geïnfecteerde MSM die succesvol 

behandeld waren voor hun HCV infectie. Bovendien bleek dat ondanks het feit dat 

deze assay voornamelijk gebruikt wordt als een kwalitatieve test, ook gedeeltelijke 

seroreversie zichtbaar was bij alle MSM die een eerdere (her-)infectie hadden geklaard. 

In hoofdstuk 8 wordt een casus besproken van een hiv-geïnfecteerde MSM die een 

langdurende HCV infectie bleek te hebben, zonder dat hij ooit anti-HCV positief was 

getest. Bovendien waren er in die tijd ook de ALT concentraties, een indicatie voor het 

testen op HCV, nooit verhoogd. In hoofdstuk 9 werd een assay geëvalueerd die de 

concentratie van HCV core antigeen meet in het bloed. Ondanks dat de sensitiviteit (dit is 

een maat voor de gevoeligheid van een test) van deze test enigszins lager is dan die van 

commerciële RNA assays, werden alle acute en chronische HCV infectie gedetecteerd in 

deze studie. Deze assay zou daarom een bruikbare toevoeging zijn aan het beschikbare 

pakket screeningsmethoden. Het toevoegen van ALT testen aan de standaard (anti-HCV) 

screening verbeterde de sensitiviteit van deze screeningsmethode niet. 

In hoofdstuk 10 worden de bevindingen in dit proefschrift besproken in het licht van 

recente literatuur en ontwikkelingen in het veld. Ook worden aanbevelingen gegeven 

voor toekomstig onderzoek en preventie.
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kom nog een keer verse eitjes rapen bij je. Udi, Maarten, Ineke, Ronald, Henry, bedankt voor 

de discussies die we gehad hebben tijdens de OTO overleggen, als ik binnenwandelde, of 
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