Gordelroos Richtlijn
herpes zoster

Samenvatting
Verwekker:Varicellazostervirus
Besmettingsweg:slijmvliescontact met blaasjesvocht.
Incubatietijd:geen (het betreft een reactivatie).
Besmettelijke periode: blaasjes zijn tot ze zijn ingedroogd besmettelijk leidende tot
waterpokken bij personen die nog geen waterpokken hebben gehad.
Symptomen: blaasjes in groepjes bij elkaar (dermatomen). Hevige pijn.
Overig:vaccinatie op indicatie.
Zie ook LCI-richtlijn Waterpokken.
Let op: de geldigheidstermijn van deze richtlijn is verlopen. De informatie is mogelijk
verouderd. De richtlijn zal worden herzien.

Versiebeheer
De richtlijn is vastgesteld door het LOI op 23 september 2014.
Wijzigingen:
22 maart 2018: risicolopers en risicovormers (arbo) toegevoegd.
Op 21 juli 2017 gedeelten Waterpokken losgehaald en naar aparte richtlijn verplaatst op
verzoek van gebruikers.
Op 4 juli 2016 is in onderdeel Gordelroos 'Actieve immunisatie' toegevoegd:
informatie voor professionals over gordelroosvaccinatie.

Ziekte & Besmettelijkheid
Verwekker
Varicella (waterpokken) wordt veroorzaakt door het varicellazostervirus (VZV): een
dubbelstrengs DNA-virus met een lipide envelop. Het behoort tot de familie der herpesviridae.
De weinig gangbare officiële naam is humaan herpesvirus 3 (HHV3). Deze groep van virussen
blijft na een infectie latent aanwezig in de non-neuronale cellen van de sensibele ganglia
(Harper 1998).

Pathogenese
Na een infectie met het varicellazostervirus trekt het virus zich via de sensibele zenuwbanen
terug in de sensibele ganglia. waar het latent aanwezig blijft. Het precieze mechanisme van
deze latente aanwezigheid is niet duidelijk (Harper 1998). Bij een verminderde cellulaire (en/of
humorale) immuniteit kan het virus worden gereactiveerd, waarbij het zich in één of meerdere
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dermatomen manifesteert als herpes zoster (gordelroos).
Waterpokken tijdens de tweede of derde trimester van de zwangerschap kan bij de neonaat (na
een intra-uteriene VZV-infectie) leiden tot gordelroos in het 1e of 2e levensjaar (Smith 2009). Bij
kinderen die waterpokken in het 1e jaar hebben doorgemaakt, wordt gordelroos soms al op
jonge leeftijd gezien (Baba 1986). Dit heeft dan niets te maken met immuundeficiëntie.

Incubatieperiode
Het virus wordt gereactiveerd bij een verminderde cellulaire (en/of humorale) immuniteit.

Ziekteverschijnselen
De blaasjes staan in groepjes bij elkaar in het verzorgingsgebied van één of meer sensibele
zenuwen, met name van romp, hals, schouder en arm, maar ook van de hersenzenuwen:
nervus trigeminus, nervus facialis. De lokalisatie is dus unilateraal. Gewoonlijk heeft de patiënt
hevige pijn in datzelfde gebied, dit geldt met name voor volwassenen.

Natuurlijke immuniteit
Geen. Dit ziektebeeld treedt juist op bij een verminderde immuniteit.

Reservoir
De mens.

Besmettingsweg
Gordelroos krijgt men niet via directe besmetting omdat het een lokale endogene reactivering
van het eigen latent aanwezige virus betreft.

Besmettelijke periode
De herpesblaasjes zijn, totdat ze zijn ingedroogd, besmettelijk voor niet-immune personen
(leidend tot varicella/waterpokken).

Besmettelijkheid
Herpes zoster (gordelroos) is het recidief van varicella (waterpokken). Transmissie verloopt via
direct contact met blaasjesvocht. Transmissie via de lucht van nosocomiale varicella is
sporadisch beschreven vanuit een gelokaliseerde zoster.

Gordelroos tijdens de zwangerschap
Herpes zoster tijdens de zwangerschap levert geen risico op congenitaal varicellasyndroom
(Enders 1994). Neonaten van wie de moeder rond de bevalling gordelroos heeft, hebben in
verband met de hoge antistoftiters bij de moeder geen risico op perinatale varicella (Enders
1994, Nathwani, 1998, Remington 2006).
Zie ook Gordelroos en zwangerschap op RIVM.nl.

Diagnostiek
Zie ook het Diagnostisch Vademecum Varicellazostervirus
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Microbiologische diagnostiek
Indirect: aantonen doorgemaakte infectie
Direct: aantonen primo-infectie (waterpokken) of reactivatie (gordelroos)

Indirect: aantonen doorgemaakte infectie
De aanwezigheid van virusspecifieke IgG-antistoffen in serum toont een doorgemaakte infectie
aan (Saiman 2001, Williams 1974). Er zijn diverse serologische technieken en testen
beschikbaar waarmee VZV-IgG antistoffen in het serum kunnen worden aangetoond. Een aantal
van deze testen is geijkt aan een VZV-IgG-standaardserum. Afhankelijk van het gebruikte
standaardserum en de gebruikte test is de gehanteerde afkapwaarde voor immuniteit tegen VZV
100 IU/l of 150 IU/l (Tischer 2000, Maple 2009).

Direct: aantonen primo-infectie (waterpokken) of reactivatie (gordelroos)
In de meeste gevallen is waterpokken of gordelroos een klinische of visuele diagnose. In geval
van twijfel is PCR-diagnostiek op blaasjesvocht uit een huidvesikel de eerste keuze. Informeer
eventueel bij het microbiologisch laboratorium over de afname-instructies.

Risicogroepen
Verhoogde kans op infectie
Gordelroos komt vaker voor bij ouderen en patiënten met immuunsuppressie.

Verhoogde kans op ernstig beloop
Personen met immuunsuppressie, in het algemeen ook de oorzaak voor het ontstaan van dit
ziektebeeld, hebben verhoogde kans op een ernstig beloop. (Dit betreft in het bijzonder
orgaantransplantatiepatiënten, patiënten met leukemie, de ziekte van Hodgkin of een andere
maligniteit. Zij hebben een verminderde immuunrespons ten gevolge van behandeling met
corticosteroïden, cytostatica, biologicals, radiotherapie, et cetera.)

Medisch kwetsbare werknemers
Het risico op infectie speelt hoofdzakelijk (bij niet immune personen) na direct of indirect contact
met blaasjesvocht (COUT, WIP).
Risicolopers: Seronegatieve personen met een verminderde afweer en seronegatieve
zwangeren lopen een gezondheidsrisico.
Risicovormers: bij een gelokaliseerde herpes zoster is het niet aannemelijk dat werknemers de
aandoening overdragen als de laesies afgedekt kunnen worden (COUT, WIP). Echter een
algemeen werkverbod tot de blaasjes zijn ingedroogd kan geïndiceerd zijn bij werknemers die
contact hebben met kwetsbare groepen (bijvoorbeeld personen met immuunsuppressie of
prematuren van seronegatieve moeders) (CDC).

Epidemiologie
Verspreiding in de wereld
Exacte gegevens ontbreken.

Voorkomen in Nederland
Gordelroos komt meestal voor bij ouderen of mensen met een lagere weerstand. In 2014 gingen
in Nederland ongeveer 530 per 100.000 inwoners naar de huisarts vanwege gordelroos (Nivel).

23/02/2021

Pagina 3 van 8

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 375 patiënten met gordelroos opgenomen in het
ziekenhuis, deze patiënten zijn meestal 50 jaar of ouder (Dutch Hospital Data).
De gemiddelde jaarlijkse incidentie bedroeg 320-330 per 100.000 op basis van NIVELpeilstationregistratie in de periode 1998-2001. De incidentie was hoger voor vrouwen (355 per
100.000) dan voor mannen (290 per 100.000). De incidentie nam toe met de leeftijd. Voor
personen jonger dan 5 jaar bedroeg de incidentie minder dan 100 per 100.000. Voor oudere
leeftijdsgroepen nam de incidentie toe en bedroeg tussen 720 en 835 per 100.000 voor ?70jarigen. Voor 40-79-jarigen was de incidentie voor vrouwen iets hoger dan voor mannen, terwijl
voor deze voor de overige leeftijdsgroepen vergelijkbaar was.
Het CBS registreerde 26 sterfgevallen wegens herpes zoster in 2002. De gemiddelde jaarlijkse
incidentie van ziekenhuisopnamen wegens herpes zoster (alleen hoofddiagnose) bedroeg 2.7
per 100.000 in de periode 1998-2001. De incidentie was hoger voor vrouwen dan voor mannen
2.2 en 3.1 per 100.000. De incidentie was vooral hoger bij vrouwen van 80 jaar en ouder (Van
Lier et al. 2013). Zie ook op Varicellazostervirus op www.rivm.nl.

Preventie
Immunisatie
Zie informatie voor professionals over gordelroosvaccinatie.

Immunisatie tegen waterpokken: effect op gordelroos
Er zijn aanwijzingen dat waterpokkenvaccinatie beschermt tegen de ontwikkeling van herpes
zoster, doordat het vaccinvirus minder snel een reactivatie in de vorm van een herpes zoster
geeft dan het wildtypevirus (Edm02). De incidentie van herpes zoster na vaccinatie bij gezonde
kinderen in de Verenigde Staten is 18 per 100.000; dit is minder dan de natuurlijke ontwikkeling,
waarvan de incidentie 77 per 100.000 is. Hier staat tegenover dat epidemiologisch onderzoek
heeft aangetoond dat invoering van universele varicellavaccinatie aanvankelijk zou leiden tot
toename van het aantal gevallen van herpes zoster bij ouderen. De kans op ontwikkeling van
herpes zoster wordt namelijk gereduceerd door blootstelling aan kinderen met waterpokken
(Brisson 2002). Dit natuurlijk boostereffect valt weg bij massale vaccinatie. Pas na 50 jaar wordt
een afname van herpes zoster verwacht, omdat dan een groot deel van de bevolking
gevaccineerd is (Brisson 2002).
Tot nu toe lijkt dit fenomeen zich in de Verenigde Staten, waar op grote schaal gevaccineerd
wordt, nog niet te hebben voorgedaan, hoewel er een discussie gaande is over de interpretatie
en betrouwbaarheid van onderzoeksresultaten (Goldman 2013). Wel heeft het CDC in 2007
besloten herpes zostervaccinatie te adviseren aan personen van 60 jaar en ouder (CDC 2007).
Herpeszosterinfectie in personen die varicella hebben doorgemaakt of die antistoffen tegen
varicellazostervirus hebben, wordt niet voorkomen door toediening van VZIG. Het verloop van
een herpeszosterinfectie wordt ook niet beïnvloed door VZIG.

Algemene preventieve maatregelen
Algemene maatregelen om verspreiding te voorkomen zijn overbodig. Gevaarlijk is gordelroos
alleen voor patiënten met een gestoorde afweer (leukemie, gebruik van immuunsuppressiva of
aids) die daardoor waterpokken kunnen oplopen.
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Desinfectie
Conform de richtlijn Reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidszorg.

Maatregelen
Meldingsplicht
Geen.

Bronopsporing
Niet van toepassing.

Contactonderzoek
Nagaan of zich onder de contacten personen bevinden met een verhoogd risico op een ernstig
beloop varicella-infectie.

Maatregelen ten aanzien van patiënt en contacten
Alleen nodig voor contacten met een verhoogd risico op een ernstig beloop varicella-infectie. De
patiënt kan gevraagd worden donor te worden ten behoeve van de VZIG-productie.

Wering van werk, school, kinderdagverblijf of consultatiebureau
Wering is vanuit volksgezondheidsperspectief niet zinvol.

Profylaxe & Behandeling
Profylaxe
Voor contacten die een bijzonder risico lopen: zieProfylaxe in richtlijn Waterpokken.

Behandeling
Herpes zoster kan worden behandeld met (val)aciclovir of famciclovir oraal. Het is geïndiceerd
bij locatie in het trigeminusgebied, bij ernstige pijn, bij prodromale pijn langer dan een week voor
het ontstaan van de huidafwijkingen, bij herpes zoster oticus, en bij personen ouder dan 50 jaar.
Bij complicaties als herpeszosterpneumonie wordt aciclovir intraveneus geprefereerd (Gee97,
Pey98, Sha99, Wor95).
Aciclovir voorkomt postherpetische pijn niet.

Historie
Varicella (waterpokken) wordt veroorzaakt door het varicellazostervirus (VZV), één van de
herpesvirussen. Het ziektebeeld waterpokken is pas in de negentiende eeuw duidelijk
gedifferentieerd van pokken (variola). In 1875 werd de besmettelijkheid van het blaarvocht
aangetoond. In 1888 werd een relatie gelegd met herpes zoster (gordelroos). In 1953 werd het
virus voor het eerst geïsoleerd. In 1958 werd definitief vastgesteld dat waterpokken en
gordelroos dezelfde verwekker hebben (Weller 1997).
Waterpokken ontstaat bij primaire infectie met het varicellazostervirus en is een zeer
besmettelijke, maar in het algemeen onschuldige kinderziekte, hoewel ook daarbij complicaties
kunnen optreden. Bij volwassenen en vooral bij zwangeren zijn de ziekteverschijnselen heviger.
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Gordelroos ontstaat als lokale reactivering van latent aanwezig VZV bij een persoon die ooit
varicella doorgemaakt heeft.
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Andere protocollen en richtlijnen
NVMM-richtlijn varicella 2010
WIP-richtlijnen Handhygiëne medewerkers, Melding infecties bij medewerkers, Infecties in
het verpleeghuis en het woonzorgcentrum (anders dan MRSA en scabiës), Veilig werken
in de jeugdgezondheidszorg, Indicaties voor isolatie, Veilig werken in de neonatologie,
Waterpokken - preventie van verspreiding.

Landelijk beschikbaar voorlichtings- en informatiemateriaal voor patiënten
Thuisarts gordelroos
Vragen en antwoorden Gordelroos
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