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Voorwoord

Voorwoord

De website www.hepatitisinfo.nl is na zorgvuldige voorbereiding en inhoudelijke ondersteuning van
de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie, de Nederlandse Internisten Vereniging en de
Maag Lever Darm Stichting op 19 september 2013 on-line gegaan. Hiermee is het hiaat in de
informatievoorziening over hepatitis, ontstaan na het sluiten van het Nationaal Hepatitis Centrum,
gedicht. Relevante informatie over virale hepatitis is verzameld en geordend, daarmee is informatie
over bewustwording, preventie, case-finding en behandeling op één plek samengebracht. Behalve
het zoeken naar informatie biedt de website ook de gelegenheid om on-line vragen te stellen.

Bewustwording - Preventie - Casefinding - Behandeling
In Nederland hebben 70.000 – 120.000 mensen chronische hepatitis B of C. Doordat een zieke lever
pas in een laat stadium klachten geeft, weet 50% van de virusdragers niet dat zij geïnfecteerd zijn.
Per dag sterven in Nederland 1-2 mensen aan de gevolgen van hepatitis, daarmee is de sterfte aan
hepatitis B en C in Nederland 8 maal hoger dan de sterfte aan HIV.
De sterfte door chronische hepatitis B en C kan voor een groot deel voorkomen worden door juiste
en tijdige behandeling. De mensen met chronische hepatitis moeten dan wel op tijd worden
opgespoord.
Een website met daarop alle relevante informatie die gemakkelijk te vinden is, is ondersteunend voor
iedereen die betrokken is bij virale hepatitis. Betrokkenheid omdat zij transmissie van hepatitis
willen voorkomen, betrokken omdat zij mensen met hepatitis willen opsporen, of betrokken omdat
zij meer willen weten over de verschillende onderzoek- en behandelingsmogelijkheden.
Voor hen die case-finding projectenuitvoeren is het belangrijk te weten welke projecten er in
Nederland uitgevoerd zijn om van en met elkaar te leren.
Antivirale middelen met goede resultaten zijn beschikbaar; de komende jaren worden voor de
behandeling van hepatitis C nieuwe middelen verwacht met betere resultaten en een kortere
behandelingsduur. Het is belangrijk dat informatie over nieuwe behandelingsmogelijkheden
gemakkelijk gevonden kan worden.
De website is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Janssen-Cilag B.V. en
Roche Nederland B.V.

Iedere patiënt de juiste behandeling op de juiste tijd
We kijken terug op een jaar met de succesvolle start van hepatitisinfo.nl. We zien er naar uit
dat hepatitisinfo.nl het komende jaar verder zal uitgroeien.
Greet Boland
Hilje Logtenberg – van der Grient
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Missie

Onze missie is het verstrekken van onafhankelijke, betrouwbare informatie mbt virale hepatitis. Het
betreft informatie over bewustwording, preventie, case-finding, behandeling en beleid.

Inhoud
De informatie op de website is geordend onder verschillende tabs. Daarnaast is er de mogelijkheid
om in de kennisbank gericht informatie te zoeken en kunnen de bezoekers via email vragen stellen.









Brochures: links naar brochures over hepatitis van diverse organisaties .
Projecten: diverse nationale projecten over bewustwording en screening en behaalde
resultaten worden beschreven. Daarnaast is er een overzicht van de activiteiten die de
afgelopen jaren gedaan zijn rondom World Hepatitis Day en de programma’s en diverse
presentaties van de Landelijke Hepatitis Dagen.
Trials: een overzicht van de lopende studies in Nederland op het gebied van hepatitis.
Deskundigheidsbevordering: diverse PDF presentaties, PP presentaties en beleidsnotities.
Kennisbank: de kennisbank bevat 287 artikelen.
Nieuws: er zijn 30 Nieuwsberichten geplaatst en er zijn 36 Tweets
verstuurd .
Vragen: er zijn 17 vragen behandeld ; 3 vragen van particulieren en 14 vanuit verschillende
beroepsgroepen.

Bezoekers
De website is tussen 19 september 2013 en 1 januari 2014 door 2.888 bezoekers bezocht; gemiddeld
28 bezoekers per dag; 73,8% waren nieuwe bezoekers.
De gemiddelde bezoekduur was 4 minuten en 3 seconden. Gemiddeld werden 6,65 pagina’s per
bezoek bekeken.
De meeste bezoekers kwamen uit de volgende landen:
Nederland
2.619
Belgie
117
Verenigde Staten
29
Verenigd Koninkrijk
25
Duitsland
22
Frankrijk
16
Zwitserland
12
Suriname
6
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Figuur 1: herkomst bezoekers website hepatitisinfo.nl

Aantal keren dat de meest favoriete pagina’s werden bezocht over de periode 19 september tot en
met 31 december 2013:
Kennisbank
Homepage
Richtlijnen
Deskundigheidsbevordering
Projecten
Trials
Brochures
Meer informatie
Nieuws

5.029
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De vragen die via de infobox gesteld werden, betroffen de volgende onderwerpen:
Beroepsgroep
Trials Patientenfolders Vaccinatie Titer Zwangerschap Overig Totaal
Arts onderzoeker
2
2
MDL arts
2
2
GGD
3
3
Verloskundige
1
1
2
1
5
Bedrijfsarts
1
1
Arts
1
1
Totaal
2
5
2
2
2
1
14

Particulier…………

Titer Bijwerkingen medicijnen Transplantatie
1
1
1

In december is de website geëvalueerd en aangepast.
De Richtlijnen zijn nu onderverdeeld in de submenu’s:
Hepatitis A – Hepatitis B – Hepatitis C – Hepatitis E – HCC – Overig.
De projecten werden onderverdeeld in de submenu’s:
Bewustzijnsbevordering – Screening – Vaccinatie – World Hepatitis Day –Nationale Hepatitisdagen.
De Trials zijn onderverdeeld in de submenu’s:
Studies behandeling hepatitis B - Studies behandeling hepatitis C - Overig.
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