
 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding 

• Hepatitis A-IgM (HAV-IgM) assays beschikken over een 
goede sensitiviteit en specificiteit (1,2), maar in de praktijk 
kan onzekerheid bestaan over de waarde van een positieve 
uitslag (3,4). Resultaten van hepatitis A-PCR (HAV-PCR) ter 
bevestiging van de diagnose zijn niet direct beschikbaar. 

• Deze diagnostische onzekerheid vormt een uitdaging 
binnen de infectieziektebestrijding (IZB). Het is mogelijk 
secundaire gevallen van hepatitis A te voorkomen door 
tijdige immunisatie van risico-contacten (5). Het toedienen 
van deze post-expositie profylaxe kost echter tijd en geld en 
brengt een minimaal risico op nevenwerkingen mee.  

• We onderzochten hoe vaak er aanwijzingen zijn voor een 
fout positief HAV-IgM en wat de toegevoegde waarde zou 
kunnen zijn van het vroegtijdig kennen van PCR-resultaten 
voor het post-expositie beleid. 

Methode 

• Retrospectieve analyse van de meldingen van positieve 
HAV-IgM aan de dienst IZB, GGD West-Brabant tussen 
01/01/2013 en 31/07/2018.  

• Aanwijzing voor een fout positief HAV-IgM werd 
gedefinieerd als een negatief PCR-resultaat indien PCR tijdig 
(binnen 21 dagen na eerste ziektedag (EZD)) werd 
afgenomen (6). Anders gold ‘klinisch beeld niet compatibel 
met een acute hepatitis A’ als definitie.  
 

 

CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

• In de praktijk IZB  blijken in bijna de helft van de meldingen aanwijzingen te bestaan voor een fout positief HAV-IgM. 
• Het vroegtijdig beschikbaar zijn van PCR-resultaten, optimaal binnen 14 dagen na EZD, kan over- en onder-behandeling 

m.b.t. post-expositie maatregelen voorkomen.  

 

Resultaten  

 

Aanwijzing voor een fout positief HAV-IgM resultaat  
In 49% van de geïncludeerde meldingen (n=71) was er 
aanwijzing voor een fout positief HAV-IgM. (figuur 1) 

Toegevoegde waarde moleculaire diagnostiek  
In 51 % van de meldingen werden post-expositie maatregelen 
genomen. In 4 (13 %) van de meldingen met tijdig afgenomen 
PCR (n=32) was er geen overeenkomst tussen PCR-resultaat en 
de post-expositie maatregelen. (figuur 2) In 3 meldingen 
werden onterecht maatregelen genomen, in 1 melding werden 
geen maatregelen genomen en bleek het PCR-resultaat 
positief. Tijdige kennis van het PCR-resultaat zou voor deze 
meldingen het post-expositie beleid hebben veranderd. PCR-
resultaten die de GGD bereikten (n=40), deden dit gemiddeld 
20 dagen na afname.  
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KLINISCHE AANWIJZING VOOR 
FOUT + IGM 

Figuur 1: Aantal meldingen met aanwijzing voor een fout positief IgM   Figuur 2: Overeenkomst tussen genomen post-expositie maatregelen en PCR resultaat voor  meldingen met tijdig 

afgenomen PCR (binnen 21 dagen na EZD)  


