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Aan : Burgemeesters en wethouders regio Noord Holland Noord 
Van : Edward John Paulina, directeur publieke gezondheid 
Datum : 20-5-2022 
Onderwerp : Apenpokkenvirus 

 

Voorbereid op uitbraak van apenpokken 
 
Virus aangetroffen zonder link met gebieden in Afrika 
In mei 2022 is bekend geworden dat er verschillende mensen in Europa, de VS, Canada en Australië 
besmet zijn met het apenpokkenvirus. Opvallend is dat bij het merendeel van deze mensen geen 
link met de gebieden in Afrika gevonden kon worden. Dit betekent mogelijk dat het virus zich in de 
genoemde gebieden heeft kunnen verspreiden.  
 
De variant die nu in Europa gevonden wordt is, is meestal niet heel besmettelijk 
Een aantal mensen heeft het mogelijk via MSM (mannen die seks hebben met mannen) -contact 
gekregen. Er wordt nu door gezondheidsautoriteiten uitgezocht hoe verspreiding plaatsvindt en 
welke risicogroepen moeten worden gewaarschuwd. De variant die nu in Europa gevonden is, is 
meestal niet heel besmettelijk, maar veel is nog onduidelijk over de verspreiding ervan bij de 
personen die nu ziek zijn. De ziekte verloopt in de westerse wereld bij mensen meestal mild en is 
zelf limiterend. Men geneest binnen 2 tot 4 weken. Een enkeling wordt zieker en soms is 
ziekenhuisopname noodzakelijk.  
 
In de westerse wereld zijn geen gevallen van overlijden door apenpokken bekend. 
In Nederland is vandaag (20 mei) het eerste geval van apenpokken vastgesteld. Een toename van 
het aantal besmette mensen in Europa en Nederland ligt voor de hand. 
 
Centrum Infectiebestrijding opgeschaald 
Om snel in te kunnen spelen en uitbraken van apenpokken te voorkomen is donderdag 19 mei het 
Centrum Infectiebestrijding van het Landelijk Centrum Infectieziekte (LCI) opgeschaald en een 
responsteam bijeengekomen. Dit team is bezig om beleid te maken rond een uitbraak van 
apenpokken en daarbij aan te geven welke rol de GGD-en spelen. 
 
Afdeling IZB  alert en volgt de ontwikkelingen 
De afdeling Infectieziekte bestrijding (IZB) van GGD Hollands Noorden volgt deze ontwikkelingen op 
de voet. Op het moment dat er in het kader van de bestrijding van deze uitbraak maatregelen 
moeten worden getroffen zijn wij er op voorbereid en gaan we dat zo snel mogelijk uitvoeren. 
 
Wat is apenpokken 
Monkeypox, vaak apenpokken of apenpokkenvirus genoemd, is een virusinfectie die vooral in West- 
en Midden-Afrika voorkomt. Deze zoönose (ziekte die van dier op mens kan overgaan) komt vooral 
voor bij knaagdieren in Afrika. Tot voor kort kwam de ziekte in de westerse wereld sporadisch voor 
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als importziekte na een reis naar Afrika of door contact met geïnfecteerde dieren die geïmporteerd 
waren uit Afrika.  
 
Wij houden u op de hoogte 
Op het moment dat wij meer informatie hebben over het te voeren beleid en de rol van de GGD 
Hollands Noorden informeren wij u uiteraard. 
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