Hand-voet-mondziekte Richtlijn
Samenvatting
Verwekker: De belangrijkste verwekkers zijn coxsackievirus A16 en enterovirus type 71
Besmettingsweg: Via aanhoesten of (in)direct contact.
Incubatietijd: Meestal 3-6 dagen.
Besmettelijke periode: Begin 3-7 dagen vóór acute ziekte tot maanden erna.
Maatregelen: Meldingsplicht art. 26 bij 2 of meer gevallen in een instelling.
Hygiënemaatregelen, vooral op scholen en kindercentra.
Symptomen: Slechts bij 10-20% klinische verschijnselen. Kleine blaasjes in en rond de
mond, op handpalmen en voetzolen.

Let op: de geldigheidstermijn van deze richtlijn is verlopen. De richtlijn zal worden
herzien.
Dit betekent niet dat de inhoud van deze richtlijn incorrect is. Wel bestaat er een kleine kans dat
een deel van de informatie verouderd is. Belangrijke wijzigingen worden altijd zo spoedig
mogelijk verwerkt en naar het veld gecommuniceerd. Mocht u onjuistheden tegenkomen in een
richtlijn dan stellen we het zeer op prijs als u daarover contact opneemt met de LCI.

Versiebeheer
Maart 2012: goedgekeurd door de Gezondheidsraad.
Wijzigingen:
12 februari 2018: Duidelijker onderscheid beschreven dat de verwekkers van hand-voetmondziekte nagenoeg nooit complicaties tijdens de zwangerschap geven en het andere
enterovirusinfecties zijn die in de zwangerschap en/of bij neonaten ernstig kunnen
verlopen. [66,67]
Oktober 2017: uitgebreid literatuuronderzoek vond geen wetenschappelijke onderbouwing
dat pasgeborenen een verhoogd risico op een ernstig beloop hebben, daarom geen
speciale vermelding van deze groep meer. Wel blijft aandacht voor dehydratatie bij baby's
bij pijnlijke blaasjes in en rond de mond belangrijk.
Maart 2016: n.a.v. correcties van enkele virologen van het RIVM zijn de tabel ‘Verwekker
HVM' en de tekst van paragraaf Verwekker aangepast.
Oktober 2014: onder Ziekteverschijnselen is aanvullende informatie opgenomen over
onychomadesis (loslating van de nagels) ten gevolge van hand-, voet- en mondziekte.

Ziekte & Besmettelijkheid
Verwekker
De belangrijkste verwekkers van hand-voet-mondziekte zijn coxsackievirus A16 (CA16) en
enterovirus type 71(EV71).
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De relatie tussen hand-voet-mondziekte en CA16 kon voor het eerst in 1957 tijdens een
epidemie in Toronto worden aangetoond. [13]
In 1974 bleek dat het nieuw ontdekte EV71 ook HVM kon veroorzaken. Dit virus kon worden
geïsoleerd uit feces van patiënten met hand-voet-mondziekte met ook neurologische
verschijnselen. [8] Incidenteel worden ook enkele andere enterovirussen beschreven als
veroorzaker van hand-voet-mondziekte: CA4, CA5, CA9, CA10, CB2 en CB5. [14-19]
EV71 en CA16 zijn kleine RNA-virussen zonder een enveloppe, en behoren tot de familie der
Picornaviridae (genus Enterovirussen). [20] Het genus Enterovirussen is verdeeld in vier
genetisch bepaalde species (EV-A- tot D), die weer onderverdeeld zijn in vele
enterovirusserotypen. EV71- en CA16-virus behoren samen met nog tien andere coxsackie-Avirussen tot de EV-A. [20-22, 53]
Van EV71 zijn zes genotypen (A t/m F) en verschillende subgenotypen beschreven. [56] De
genotypen B en C komen wereldwijd endemisch voor en veroorzaken regelmatig grote
epidemieën.
Sinds de jaren 80 worden in de Aziatisch-Pacifische regio grote epidemieën van hand-voetmondziekte gerapporteerd met soms ernstige complicaties. Uit een continu
surveillanceprogramma in Taiwan is gebleken dat deze worden veroorzaakt door verschillende
(sub-)genotypen van EV71 (subgenotype B4, B5 en C4) met een wisselende virulentie en
intensiteit. [7, 23, 24-28, 32] De infecties met dodelijke afloop worden soms in plaats en tijd
geclusterd gezien, wat een rol voor superinfectie met een ander virus suggereert. Buiten de
Aziatisch-Pacifische regio worden deze epidemieën met ernstige complicaties niet gezien,
mogelijk vanwege de aanwezigheid van andere circulerende subgenotypes (C1 en C2) in
Europa. [28, 57]

Pathogenese
Voor alle enterovirussen vormen de epitheliale cellen van de mond, neus en keel, waar het virus
zich in eerste instantie vermenigvuldigt, de porte d’entrée. Later vindt ook vermeerdering plaats
in de plaques van Peyer. In deze fase kan een viremie ontstaan. Via het bloed bereikt het virus
de cellen in de huid, de slijmvliezen van de mond en soms ook de hersenvliezen.

Incubatieperiode
De incubatieperiode duurt meestal 3 tot 6 dagen. [29, 30]

Ziekteverschijnselen
De meeste infecties verlopen subklinisch. Slechts bij 10-20% van de infecties treden klinische
verschijnselen als hand-voet-mondziekte op, die meestal mild en van voorbijgaande aard zijn.
Het klinisch beeld kan zich ook beperken tot enkele speldenknopgrote laesies in en rond de
mond of op de billen, of tot alleen enantheem of alleen exantheem.
Hand-voet-mondziekte begint kenmerkend: na een korte prodromale fase (12-36 uur) met lichte
koorts, misselijkheid en klachten van algehele malaise (keelpijn, anorexie, hoesten,
neusverkoudheid, braken, hoofdpijn, spierpijn, buikpijn, diarree) ontstaat eerst een enantheem.
Dit bestaat uit rode maculae op de tong en/of op het mondslijmvlies, farynxboog, palatum molle
die overgaan in blaasjes gevuld met helder vocht (2-5 mm). De blaasjes conflueren en leiden tot
een blaar (4-8 mm). Wanneer de blaren barsten, geven ze aanleiding tot pijnlijke zweertjes van
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het mondslijmvlies. Ook zwelling en gevoeligheid van halslymfeklieren kunnen voorkomen. [30]
Kort hierna ontstaat bij ongeveer twee derde van de patiënten een exantheem in de splijtlijnen op
de handpalmen en voetzolen, met karakteristieke, niet-jeukende, erythemateuze, ellipsvormige
papels met gele vesikels (3-7 mm) omringd door een rode hof (halo). [15, 31] De handen zijn
vaker aangedaan dan de voeten. Het meest opvallend is de lokalisatie van de uitslag op de
laterale rand van de vingers en de ulnaire zijde van de handpalm, identiek gelokaliseerd op de
voeten. Ook de nagels kunnen hierbij meedoen, gepaard gaand met vorming van karakteristieke
dwarse lijnen (lijnen van Beau) in en loslating van de nagel (onychomadesis). De exacte oorzaak
hiervan is nog onbekend (type virus, tijdelijke stopzetting groei nagel) en een volledig herstel van
de nagel treedt in het algemeen binnen een aantal maanden op. Bij een derde van de patiënten
komt bovendien een huiduitslag op de billen voor, vrijwel altijd papuleus van aard. Ook komt
huiduitslag voor op de genitalia externa en soms in het gezicht. De huidafwijkingen genezen
meestal spontaan in 8 tot 10 dagen, maar er kunnen kleine littekentjes blijven bestaan. [17-19]
In minder ontwikkelde landen vindt blootstelling op een jongere leeftijd (kinderleeftijd) plaats dan
in meer ontwikkelde landen. Bij neonaten komt vooral diarree vaak voor, met kans op dehydratie
en sepsis.
Meestal vindt een spontane genezing plaats binnen 1 tot 2 weken. In zeldzame gevallen kunnen
neurologische complicaties voorkomen, vooral tijdens de grote epidemieën geassocieerd met
EV71 in Zuidoost-Azië en China. [57]. Bij infectie met de in de Aziatisch-Pacifische regio
circulerende subgenotypen van EV71 kunnen soms ernstige complicaties optreden als
aseptische meningitis, hersenstamencefalitis en/of slappe paralyse. Ook myocarditis,
longbloedingen, longoedeem door hersenstamontregeling en hepatitis komen voor. Vooral bij
kinderen jonger dan 3 jaar, maar ook bij oudere overlevenden kunnen ernstige polio-achtige
complicaties optreden. [26, 34-40]
In Europa komen ernstige complicaties van hand-voet-mondziekte vrijwel niet voor. [41, 42,
45,48, 58]

Ziekteverschijnselen in relatie tot arbeid
Gezien het subklinische tot milde verloop van de ziekte in West-Europa zijn er geen specifieke
beperkingen in de belastbaarheid van werknemers.
Wering van het werk vanuit arbeidsgezondheidskundig oogpunt is niet zinvol. In het bijzonder bij
werkzaamheden met jonge kinderen zijn goede hygiënemaatregelen altijd noodzakelijk, omdat
besmetting van anderen al in de incubatieperiode kan plaatsvinden. Adviezen aan werknemers
met een infectie moeten zich richten op de maatregelen om verspreiding te voorkomen (zie
'Maatregelen ten aanzien van patiënten en contacten').

Natuurlijke immuniteit
Direct na besmetting vormt de immuuncompetente gastheer neutraliserende antistoffen. Deze
zijn na ongeveer 4 dagen in het bloed aantoonbaar. Tegen het specifieke virus kan een
immuniteit van onbekende duur optreden. Tegen de overige typen coxsackievirus A en voor de
enterovirussen bestaat geen kruisimmuniteit.
Indien de moeder antistoffen heeft, is de neonaat direct na de geboorte passief beschermd. [45]
Infecties bij ouderen (> 65 jaar) komen zelden voor. [46]
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Reservoir
De mens.

Besmettingsweg
Via aanhoesten of direct contact met neus en/of keelslijm, vocht uit blaren en ontlasting van
besmette personen (die zelf asymptomatisch kunnen zijn).
Indirect via besmette handen of voorwerpen als speelgoed. Omdat huidlaesies kwetsbaar zijn,
kan verspreiding waarschijnlijk ook plaatsvinden door het delen van handdoeken, handschoenen,
kleding of beddengoed.

Zwangerschap / perinatale overdracht
Verticale transmissie (pre- of perinatale infectie) van enterovirussen is mogelijk. Er zijn weinig
ziektegevallen beschreven bij neonaten (< 1 maand). [46, 59]

Besmettelijke periode
De besmettelijke periode begint 3 tot 7 dagen vóór het acute stadium van de ziekte en duurt
mogelijk lang, in ieder geval maanden. Enterovirussen worden tot 2 weken na infectie nog
uitgescheiden via de keelholte en 3 tot 11 weken (gewoonlijk 4 tot 8 weken) na de infectie via de
ontlasting. [47, 52] Uit een Schotse PCR-studie bij bloeddonoren bleek dat 1 op de 4000 donoren
op het moment van de donatie een enterovirusviraemie had. [53]

Besmettelijkheid
De hoeveelheid virus die uitgescheiden wordt, is het grootst aan het eind van de incubatietijd en
het begin van de ziekte. Enterovirussen zijn stabiel bij een pH van 3-9. Ze blijven bij lage
temperatuur (0C) weken tot maanden en bij kamertemperatuur dagen infectieus.

Diagnostiek
Zie ook het Diagnostisch Vademecum.

Microbiologische diagnostiek
De virussen kunnen gekweekt worden uit de blaasjes. Indien er geen blaasjes (meer) aanwezig
zijn, kan er gekweekt worden uit de keel en feces. [47] In Nederland wordt dit onderzoek gedaan
door alle laboratoria die enterovirusdiagnostiek verrichten.
Aanwezigheid van virus uitsluitend in keel en feces is veelal niet bewijzend voor een recente
infectie. [27] Detectie in huidlaesies is dat uiteraard wel. Zowel klassieke en real-time PCR direct
op feces, serum en/of liquor is voor enterovirusdiagnostiek sterk in opkomst: de sensitiviteit
hiervan is meestal superieur aan die van virale kweek en wordt nog verder ontwikkeld. [48, 49].
Ook zijn (en worden) typespecifieke testen voor CA16 en EV71 ontwikkeld die in epidemische
tijden directe typering mogelijk maken vanuit patiëntenmateriaal. [49]
In Nederland voldoet de normale EV-diagnostiek via celkweek of EV-PCR, gevolgd door typering
van isolaten of RNA-preparaten via serumneutralisatie en/of sequentie-analyse. Blaasjesvocht of
feces zijn het meest geschikt voor diagnostiek. Bij patiënten met neurologische afwijkingen ten
gevolge van HVM bleek in minder dan 20% van de gevallen zich daadwerkelijk virus in het liquor
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te bevinden. Ook dan is feces en/of blaasjesvocht meer geschikt voor het stellen van de
diagnose EV71-infectie. [50]

Overige diagnostiek
Het bepalen van typespecifieke antistoffen is wel mogelijk, maar wordt niet routinematig gedaan,
aangezien het een geringe specificiteit heeft door de vele kruisreacties die optreden. Diagnose
wordt voornamelijk op het klinische beeld gesteld, hoewel het klinische beeld geen zekerheid
geeft en de diagnose gemakkelijk gemist kan worden.
Differentiaaldiagnostisch moet gedacht worden aan waterpokken, mazelen, herpetiforme
gingivostomatitis, herpangina, mononucleosis infectiosa, recidiverende afteuze stomatitis,
erythema multiforme major (Stevens-Johnson-syndroom), ziekte van Behçet (vooral bij migranten
uit het Middellandse Zeegebied), lichen planus, scabiës, insectenbeten of vesiculaire tinea pedis.
[30, 51]

Risicogroepen
Verhoogde kans op infectie
Hand-voet-mondziekte wordt vaker gezien bij jongere kinderen (0-10 jaar) dan bij oudere
kinderen of volwassenen. Binnen de groep jonge kinderen komt hand-voet-mondziekte vooral
voor bij kinderen in de leeftijd van 1-5 jaar.

Verhoogde kans op ernstig beloop
Immuungecompromitteerde patiënten.
Bij jonge kinderen bestaat een verhoogde kans op dehydratie, aangezien de blaasjes in en
rond de mond pijnlijk zijn bij eten en drinken [30].

Arbeidsgerelateerde risicogroepen
Omdat de meeste vrouwen al immuun zijn lijkt het niet aannemelijk dat werken met jonge
kinderen een risicofactor voor infectie vormt. Voorlichting, ook over het belang van een goede en
consequente hand-, hoest-, en toilethygiëne is ook hier van belang.

Risico bij zwangerschap
Het risico dat een verwekker van hand-voet-mondziekte complicaties tijdens de zwangerschap of
bij de neonaat veroorzaakt wordt verwaarloosbaar klein geacht. De meeste vrouwen zijn al
immuun, en in de literatuur zijn slechts sporadisch gevallen beschreven van pre- of perinatale
infecties met verwekkers van hand-voet-mondziekte [43, 60-65]
Andere enterovirusinfecties kunnen in de zwangerschap en/of bij neonaten wel ernstig verlopen.
[66,67]

Epidemiologie
Verspreiding in de wereld
hand-voet-mondziekte komt wereldwijd voor en wordt in de verschillende werelddelen
veroorzaakt door verschillende typen. Zie Verwekker.
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Voorkomen in Nederland
In Nederland komt hand-voet-mondziekte komt vooral bij kinderen (0-10 jaar) met een piek
tussen 1 en 5 jaar, in het bijzonder in de zomer en het vroege najaar. [54]

Meldingen van beroepsgerelateerde infecties
De incidentie van hand-voet-mondziekte veroorzaakt door beroepsmatige blootstelling is
onbekend.

Preventie
Immunisatie
Geen.

Algemene preventieve maatregelen
Vooral op scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven is standaard een strikte hoest- en
toilethygiëne (zoals handenwassen en gebruik van papieren hand- en zakdoekjes) en een goede
ventilatie nodig wanneer HVM wordt gesignaleerd. Door nasale of orale secreties bevuild
speelgoed moet goed worden schoongemaakt.

Preventieve maatregelen op het werk
Medewerkers die werken met kinderen dienen de algemene hygiënemaatregelen goed in acht te
nemen (zie LCHV-richtlijn voor kindercentra). Algemene informatie over preventieve maatregelen
in een tandartspraktijk is te vinden in de KNMT-richtlijn ‘Infectiepreventie in de
mondzorgpraktijken’. Informatie over hygiënerichtlijnen in ziekenhuizen is te vinden in de WIPrichtlijnen voor ziekenhuizen.
De besmettelijke periode vanuit de keel is 2 weken. Omdat besmetting ook kan plaatsvinden
zonder dat een patiënt klinische symptomen vertoont, dienen altijd goede hygiënemaatregelen in
acht te worden genomen.

Desinfectie
Naar standaardmethoden reiniging, desinfectie en sterilisatie in de openbare gezondheidzorg

Maatregelen
Meldingsplicht
Als zich in een instelling (excl. verpleeg- en verzorgingshuizen en ziekenhuizen) twee of meer
gevallen binnen 2 weken met klachten en symptomen passend bij de ziekteverwekker uit deze
richtlijn voordoen, is er sprake zijn van meldingsplicht op basis van de Wet publieke gezondheid
(artikel 26).

Melden als beroepsziekte
Indien de ziekte (waarschijnlijk) is opgelopen tijdens de beroepsuitoefening moet de casus door
een geregistreerde bedrijfsarts worden gemeld bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.
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Inschakelen van andere instanties
Niet nodig.

Bronopsporing
Niet nodig.

Contactonderzoek
Niet nodig.

Maatregelen ten aanzien van patiënten en contacten
Goede hoest- en toilethygiëne dient gehandhaafd te worden, vooral na het verwisselen van luiers
en toiletbezoek en voor het bereiden van een maaltijd. Handhygiëne kan worden uitgevoerd met
water en zeep. Isopropylalcohol heeft geen effect op enterovirussen.

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

Profylaxe & Behandeling
Profylaxe
Geen.

Behandeling
Er bestaat (nog) geen specifieke behandeling voor hand-voet-mondziekte. De algemene
behandeling is dan ook symptomatisch en bestaat uit dehydratiebestrijding en pijnstilling.
Hiervoor wordt paracetamol of ibuprofen geadviseerd en zo nodig lidocaïnemixtura 2% viskeus
(orale lidocaïnegel) bij zeer pijnlijke laesies in de mond.

Historie
Hand-voet-mondziekte is een meestal onschuldige, virale aandoening bij kinderen, die
gekenmerkt wordt door kleine, pijnlijke, roodomrande blaasjes op de handen, voeten en in en
rond de mond.
Tot 1963 zijn er incidenteel enkele meldingen van kleine explosies gedaan. [1-3] Sindsdien is het
buiten West-Europa beschreven als een regelmatig terugkerende infectieziekte met omvangrijke
morbiditeit en vaak mortaliteit. In de jaren zeventig en tachtig veroorzaakte enterovirus type
71(EV71) uitgebreide epidemieën in Oost-Europa, Oost- en Zuidoost-Azië en de Pacific. Deze
gingen in die landen gepaard met hoge sterftecijfers onder kinderen. [4-8] Sinds 1997 worden er
jaarlijks grote epidemieën van HVM beschreven, vooral in China en omliggende landen. In 2008
werd de ziekte in China meldingsplichtig en werd de ware omvang en impact duidelijk: tussen 1
januari en 9 mei werden 61.459 HVM-gevallen gemeld, bij 323 patiënten werden ook
neurologische klachten gezien en bovendien waren er 36 doden.
Hand-voet-mondziekte moet niet verward worden met de veeziekte ‘mond- en klauwzeer’ die
veroorzaakt wordt door het aphtovirus. Als zoönose geeft deze ziekte bij de mens een nog
onvoldoende omschreven, beperkt klachtenpatroon van blaarvorming die gepaard gaat met een
viremie. [9-12]
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