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Voorwoord

Op 4 april 2014 is de Stichting Hepatitis Informatie opgericht. De doelstelling van de Stichting is het
geven van informatie over hepatitis, onder andere via www.hepatitisinfo.nl , deze website up-todate houden en verdere handelingen in de ruimste zin ter bevordering van de doelstelling.
Op de website www.hepatitisinfo.nl, gestart 19 september 2013, is informatie te vinden over virale
hepatitis: preventieve maatregelen om transmissie te voorkomen, informatie over screening en
behandeling, en informatie om het bewustzijn ten aanzien van de ernst van virale hepatitis bij
publiek, professionals en politiek te bevorderen. In de redactieraad zitten vertegenwoordigers van de
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH) en de
MLDS.

Bewustwording - Preventie - Case-finding - Behandeling
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 online 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 online vragen te stellen.
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, omdat zij mensen met hepatitis willen opsporen, of omdat zij meer willen weten
over de verschillende onderzoek- en behandelingsmogelijkheden.

Iedere patiënt de juiste behandeling op de juiste tijd
In augustus is de eerste maandelijkse E-nieuwsbrief gepubliceerd. In december is de portal
www.hepatitis.nl gerealiseerd; een samenwerking tussen BIBHEP, de Nederlandse Leverpatiënten
Vereniging (NLV) en Stichting Hepatitis Informatie.
Wij willen de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH), de Nederlandse Internisten
Vereniging (NIV) en de MLDS bedanken voor de inhoudelijke ondersteuning. Ook willen wij de
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sponsoren AbbVie, Bristol-Myers Squibb, Janssen-Cilag en Roche Nederland, bedanken voor hun
financiële ondersteuning.
We kijken terug op een succesvol jaar van hepatitisinfo.nl. Onze doelstelling van 10.000 bezoekers in
2014 is behaald. Ook het komende jaar zal hepatitisinfo.nl zich weer verder ontwikkelen om een
belangrijke plaats voor informatie over hepatitis in te nemen.
Greet Boland
Hilje Logtenberg- van der Grient
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Missie
Onze missie is het verstrekken van onafhankelijke, betrouwbare informatie m.b.t. 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 .
Richtlijnen: nationale en internationale richtlijnen voor de behandeling van virale hepatitis,
HIV/co-infectie hepatitis C en Hepatocellulair carcinoom.
Projecten: diverse nationale projecten over bewustwording , screening en vaccinatie 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 en de 1e Nationale Hepatitis Dag.
Trials: een overzicht van de lopende studies in Nederland op het gebied van virale hepatitis.
Deskundigheidsbevordering: diverse PDF presentaties, PP presentaties en beleidsnotities.
Kennisbank: de kennisbank bevat 264 artikelen.
Nieuws: er zijn 56 nieuwsberichten geplaatst, 5 E-nieuwsbrieven gepubliceerd en 105
(re)tweets verstuurd.
Vragen: er zijn 43 vragen via de website ontvangen en beantwoord; 28 vragen van
particulieren en 15 vanuit verschillende beroepsgroepen.

Bezoekers
De website is in 2014 door 11.999 bezoekers bezocht, gemiddeld 32,9 bezoekers per dag.
Maandelijks was er een stijging in het aantal bezoekers. In januari bezochten gemiddeld 22
bezoekers per dag www.hepatitisinfo.nl, in december was dit aantal opgelopen tot 66,6 per dag; 76,2
% waren nieuwe bezoekers ( zie figuur 1).
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Figuur 1: Aantal bezoekers hepatitisinfo.nl per maand.

De meeste bezoekers kwamen uit de volgende landen: Nederland, België, Brazilië, Duitsland,
Frankrijk, Spanje, VS, UK, Suriname en Italië ( zie figuur 2).

Figuur 2: herkomst bezoekers website hepatitisinfo.nl

De gemiddelde bezoekduur was 2 minuten en 59 seconden. Gemiddeld werden 4,7 pagina’s per
bezoek bekeken. In tabel 1 is te zien dat het aantal bezochte pagina’s per sessie en de gemiddelde
sessieduur per land verschilt. De bezoeker uit Suriname bekeek gemiddeld 5,9 pagina’s per sessie en
de bezoeker uit Brazilië bekeek gemiddeld 1,06 pagina.
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Land

Aantal
bezoekers

Gemiddeld
Gemiddelde
aantal pagina’s
sessie duur
per sessie
Nederland
9.876
5,04
0:03:15
België
854
3,07
0:01:52
Brazilië
174
1,06
0:00:06
Duitsland
134
2,68
0:02:07
Frankrijk
102
3,51
0:02:08
Spanje
98
4
0:03:02
VS
89
2,38
0:01:32
UK
80
4,98
0:03:06
Suriname
49
5,9
0:02:32
Italië
40
1,95
0:01:00
Tabel 1 Aantal bezoekers per land, pagina’s per sessie en sessieduur.

De 10 meest bezochte pagina’s in 2014 zijn weergegeven in tabel 2, met de pagina’s Kennisbank,
Homepage en Nieuws als top 3. In totaal werden 56.364 pagina’s bezocht.
Pagina Hepatitisinfo.nl

Aantal keren
bezocht
(n=56.364)
Kennisbank
22.664(40,2%)
Homepage
6.226 (11,0%)
Nieuws
4.735 (8,4%)
Richtlijnen
3.132 (5,6%)
Trials
2.904 (5,2%)
Deskundigheidsbevordering 2.118 (3,8%)
Agenda
1.953 (3,5%)
Projecten
1.778 (3,2%)
Brochures
1.437 (2,6%)
Over deze website
557 (1%)

kennisbank
homepage
nieuws
richtlijnen
trials
deskundigheids
bevordering
agenda
projecten
brochures
over deze
website

Tabel 2 Top 10 van pagina’s die op hepatitisinfo.nl werden bekeken in 2014.
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De 10 meest bezochte pagina’s in de Kennisbank zijn weergegeven in tabel 3.
Pagina in Kennisbank

Hepatitis C virus
Hepatitis B virus
Hepatitis A virus
Hepatitis C
behandeling
Hepatitis B
Hepatitis E virus
Hepatitis symptomen
Hepatitis A
Hepatitis E
symptomen
Fibroscan
Hepatitis B serologie

Aantal keren
bezocht
(n=22.664)
2.504 (11%)
2.095 (9,2%)
1.412 (6,2%)
1.212 (5,3%)

hep C virus
hep B virus
hep A virus
hep C behandeling

977 (4,3%)
676 (3,0%)
671 (3,0%)
614 (2,7%)
391 (1,7%)

hep B
hep E virus
hep symptomen
hep A
hep E symptomen

384 (1,7%)
359 (1,6%)

fibroscan

Tabel 3 Top 10 van pagina’s die in de Kennisbank werden bekeken in 2014.

Er zijn 43 vragen behandeld. De vragen die via de infobox gesteld werden zijn weergegeven in tabel
4. De meeste vragen werden gesteld over de behandeling van hepatitis C.
Beroepsgroep
Tandartspraktijk
Kraamzorg
Verpleegkundige
Overig
Totaal

Vaccinatie
3
1

4

Titer
2
1
1
4

Trials

Overig

2
2

3
2
5

Vaccinatie Titer
Trials Hepatitis B
Particulieren
3
2
1
4
Tabel 4: Vragen in 2014 gesteld via info@hepatitisinfo.nl .

Totaal
5
2
4
4
15

Hepatitis C
17

Overig
1

Totaal
28
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