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Muggen 

Aziatische tijgermug 

Gelekoortsmug 

Denguemug 

Bron: ECDC 
Zikavirus 





Muggen in Nederland 

 Vóórkomen 30-tal soorten steekmuggen, met name inheemse 

soorten 

 Geen ziekten overgebracht door muggen 

 

 Introductie invasieve exotische muggen via met name 

risicobedrijven 

 

 Muggenbestrijding 

 NVWA: Muggenvallen mrt-okt, bestrijding, monitoring risicobedrijven 

 Europese samenwerking aanpak exotische                                

muggen 
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Zikavirus 
Verwekker 

 Arbovirus 

 

 1947: Isolatie bij wilde resusmakaken in Zika Forest Oeganda 

 1952: Eerste isolatie bij de mens 

 

 Door muggen overgebracht van het Aedes geslacht 



Zikavirus 
Besmettingsweg via muggen van het Aedes-geslacht 

 Steken met name overdag en vooral 

rond zonsopgang en –ondergang 

 Leggen uitjes in kleine, kunstmatige 

waterpoeltjes 

 Geürbaniseerde gebieden 

 

 Belangrijkste vector Aedes aegypti 

 Aedes albopictus potentiële vector 

 

Aedes albopictus 

Aziatische tijgermug 

Aedes aegypti 

Gelekoortsmug 



Zikavirus 
Reservoir 



1. Perinatale transmissie 
 

2. Anders 

1. Seksueel: Semen 

 “Levend” virus aangetoond tot ruim 2 wkn na begin van infectie 

2. Bloedtransfusie 
 

3. Theoretisch: 

1. Speeksel 

2. Moedermelk 
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Zikavirus 
Andere mogelijke transmissieroutes 



Zikavirus 
Epidemiologie 

 Sinds isolatie in 1947 circulatie van zikavirus in: 

 West Afrika (Nigeria, Sierra Leone,….) 

 Centraal Afrika (Gabon, Oeganda, ….) 

 Azië (Thailand, Cambodja, ….) 
 

 Geen uitbraken tot 2007 (slechts 15 casussen wereldwijd) 
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Zikavirus 
Uitbraken 

 2007: Uitbraak Yap eiland (Micronesië)  

 Okt 2013 - april 2014 Frans Polynesië 

 8.750 suspected cases, 383 confirmed cases 

 17 foetussen/neonaten met congenitale neurologische 

afwijkingen  

 Febr 2014: Eerste autochtone casus op Paaseiland (Chili) 
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Zikavirus 
Huidige uitbraak: Brazilië  

 Febr 2015: Noordoost Brazilië casussen met acuut exantheem 
 

 Mei 2015: Bevestiging autochtone transmissie zikavirus Bahia 

en Rio Grande do Norte  

 

 >165.000 bevestigde en verdachte zikavirusinfecties  
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 Okt 2015: Eerste autochtone casus Colombia 

 Okt 2015: Sinds aug 2015 toename van aantal microcefalie in 

(noordoosten) Brazilië 
 

 Nov 2015: Suriname, El Salvador, Guatamala, Venezuela, Mexico …. 
 

 Jan 2016: Autochtone casussen op Curaçao  
 

 Febr 2016: WHO verklaart uitbraak zikavirus als Public Health  

     Emergency of International Concern (PHEIC)  

 Febr 2016: VS rapporteert eerste seksuele transmissie zikavirus  
 

 Mei 2016: WHO verklaart “annuleren Olympische Spelen in Brazilië zal 

internationale verspreiding van zikavirus niet veranderen” 
 

 Juli 2016: Autochtone casussen in Florida en Guinea Bissau (Afrika)  
 

 Aug 2016: Autochtone casussen in Singapore (Azië) 

 

Zikavirus 
Huidige uitbraak: Verspreiding over de wereld 



 



Zikavirus 
Ziekteverschijnselen 

 Incubatieperiode 3-12 dgn 

 1 op de 4-5 krijgt symptomen 

 Milde, koortsende ziekte gedurende 

2-7 dgn 
 Een enkel case-report overlijden tgv 

zikavirusinfectie 

 

 Klinisch beeld lijkt op dengue, 

chikungunya 

 

 Geen re-infecties beschreven 
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Guillain-Barrésyndroom (GBS) 

 Immuunstoornis waarbij perifere 

zenuwstelsel wordt aangetast 

 Infectie 

 Vaccinatie 

 Operatie 
 

 Zeldzame aandoening 
 

 Meestal volwassenen 
 

 3-5% van GBS patiënten overlijdt 

tgv complicaties 
 

 Behandeling is symptomatisch Bron: cpreplab.weebly.com 



 Mogelijke relatie zikavirusinfectie en GBS 

 

 Aantal landen melden verhoogde incidentie GBS 

 

 Risico op GBS: 2,4 per 10.000 zikavirusinfecties 

 

Zikavirus 
Causale relatie GBS 

WHO 

Coa-Lormeau VM. Guillain-Barre syndrome outbreak associated with zikavirus infection in French Polynesia: a case control study. The Lancet 2016.  



Microcefalie 

 Klinische bevinding van een klein hoofd  

 Representatief voor intracraniaal hersenvolume 

 Spectrum van: overlijden, lichamelijke en geestelijke beperkingen, 

epilepsie, doofheid, slecht zien tot normale ontwikkeling met geen 

beperkingen 

 Mechanismen: 

 Primair: abnormale ontwikkeling (genetisch) 

 Secundair: door stoppen of destructie van normaal vormend hersenweefsel 

(infectie, intoxicatie) 

 Moeilijke surveillance ivm                                                                            

inconsistente terminologie 
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 Wetenschappelijke onderbouwing van zikavirus als een oorzaak 
van microcefalie  

 Met name infectie tijdens 1e en 2e trimester 

 Aanwijzingen voor zikavirus als oorzaak van andere (cerebrale) 
congenitale afwijkingen 

 Hydrocefalus 

 Cataract, lens subluxatie 

 N. opticus atrofie 

 Klompvoet 

 …….. 

 “Congenitaal zikasyndroom” 

 “TORCHZ” 

 

Rasmussen SA. Zika virus and birth defects – Reviewing the evidence for causality. N Eng J Med april 2016 

Zikavirus 
Causale relatie microcefalie 

Bron: NOS.nl 



 Diagnostiek alleen mogelijk in Erasmus MC en RIVM 

 Diagnostiek bij elke zwangere (onafhankelijk van klachten) die is 

teruggekeerd uit zikavirus epidemisch gebied of op een andere 

wijze is blootgesteld aan zikavirus 

 

1. Moleculaire diagnostiek 

 PCR op serum, urine, semen 

2. Serologie 

 Serumpaar (>2 wkn tussen afnames) IgM/IgG 

Zikavirus 
Diagnostiek 



Tijdens zwangerschap 

 Geavanceerd Ultrageluid 

Onderzoek (GUO) 

 Follow-up in perinatologisch 

centrum 

 

Binnen 2 dgn na geboorte 

 Diagnostiek zikavirus bij neonaat 

op serum en urine, evt liquor 

 Echo cerebrum en z.n. MRI 

cerebrum 

 

Zikavirus 
Diagnostiek bij infectie tijdens zwangerschap 

Follow-up onderzoek neonaat 

 Fundoscopie binnen 1 mnd na 
geboorte 

 Brainstem Auditory Evoked 
Response (BAER) test binnen 1 
maand, bij 6 mnd en 1 jr 

 Neurologisch onderzoek incl 
schedelomtrek en neurocognitieve 
ontwikkeling tot leeftijd van 1 jaar  
 

 

 

Indien zikavirus infectie vastgesteld bij zwangere of indien echoscopische foetale 

afwijkingen passende bij zikavirus 

LCI richtlijn. Zikavirus en zwangerschap 



Bron: PAHO 

Zikavirus 
Behandeling 



Zikavirus 
Preventie 

1. Lokale muggenbestrijding 

 Weggooien kleine waterpoeltjes 
 

2. Voorkómen van muggenbeten 

 Muggenwerende maatregelen met name van zonsopgang tot 

schemering, vooral vroege ochtend en namiddag 

 Voor reizigers en inwoners 

 Ook voor (viremische) patiënten 
 

3. Zwangerschap uitstellen 
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Zikavirus 
Zwangerschap en reizen 

 Zwangeren: 

 Geen officieel “negatief  reisadvies” voor zwangeren door BuZa 

 Niet noodzakelijke reizen naar endemisch gebied uitstellen 
 

 Vrouw met zwangerschapswens: 

 Tijdens de reis en tot minstens een maand na terugkomst niet 

zwanger worden 
 

 Mannen met zwangere partner of partner met 

zwangerschapswens: 

 Gedurende minstens twee maanden na                                      

terugkomst een condoom gebruiken bij                                       

seksueel contact 
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Zikavirus 
Betekenis voor Europa 

 Reis gerelateerde casussen 

 Aedes albopictus met name rondom Mediterrane zee 

 Kans op autochtone transmissie:  

 Is Europese Aedes albopictus effectieve vector? 

 Winterseizoen 

 Cave eilanden Madeira, La Réunion, Azoren, Canarische 

eilanden vanwege aanwezigheid Aedes aegypti 
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 Autochtone transmissie in Caribisch Nederland 
 

 Reis gerelateerde casussen 

 95 bevestigde zikavirusinfecties, onder wie een aantal zwangeren 

 Eén casus mogelijk besmet via seksueel contact 

 Eén casus GBS na zikavirus infectie 
 

 Aedes albopictus wel geïntroduceerd, maar niet gevestigd 

 Kans op autochtone transmissie in (continentaal) Nederland 

onwaarschijnlijk  
 

 Per 1 nov 2016 meldingsplichtig 

 Gecompliceerde zikavirusinfecties  

 Zikavirusinfectie tijdens zwangerschap 

 

 

Zikavirus 
Betekenis voor Nederland 



Zikavirus 
Betekenis voor GGD Zuid Limburg, unit IZB 

 Per 1 nov 2016 meldingsplichtig 

 Bronopsporing en contactonderzoek niet nodig (tenzij geen 

reisanamnese) 

 Informeren 

 Burgers/reizigers  

 Informeren van professionals 

 Vragen beantwoorden burgers/professionals 

 

 



Zikavirus 
Betekenis voor u 

 Kinderen met congenitale afwijkingen tgv zikavirusinfectie  

2e lijn 

 

 Kind met microcefalie 

 Zikavirus in de differentiaal diagnose? 
 

 Vragen in de spreekkamer 

 



Conclusie 
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Vragen? 


