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Voorwoord
Voor u ligt het programmabericht EXTRA dat we één keer per jaar uitbrengen en 
verspreiden onder al onze partners. Met dit programmabericht EXTRA willen we naast de 
reguliere programmaberichten, u één keer per jaar uitgebreider informeren over 
bijzondere, leuke en informatieve activiteiten die GGD’en en landelijke organisaties in het 
kader van het vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen hebben uitgevoerd. Ook 
worden de behaalde resultaten toegelicht en komen de speerpunten voor het komende 
jaar aan de orde. 

Het doel van het programma is het verminderen van de overdracht van hepatitis B. 
De ziekte komt in Nederland vooral voor bij groepen die vanwege hun (seksueel) gedrag 
een hoger risico lopen om besmet te raken. Het programma richt zich daarom op mannen 
die seks hebben met mannen (MSM) en prostituees. 

We wensen u veel leesplezier toe met deze editie en hopen dat u inspiratie opdoet om 
wellicht nog meer personen binnen de doelgroep te vaccineren om zo tot een betere 
dekkingsgraad te komen. 

Het programmateam,

Paul van Beek
Anouk Urbanus
Vivian Smits
Hans van den Kerkhof
Aura Timen



Hepatitis B is een seksueel  

overdraagbare aandoening. 

Bescherm jezelf en anderen  

tegen hepatitis B door je te laten  

vaccineren. Vaccinatie tegen 

hepatitis B is gratis als je tot  

de risicogroep behoort.

Doe mee,  
bescherm 
je tegen 
hepatitis B!

Vaccinatieprogramma 
hepatitis B-risicogroepen

2012 is voorbij gevlogen voor ons als nieuwe coördinato-
ren van het programma. Naast de zorg om goed ingewerkt 
te raken binnen het programma, moesten we ook 
aanpassingen maken en inspelen op nieuwe besluiten. Zo 
moesten we begin 2012 afscheid nemen van een jarenlang 
trouwe partner binnen het programma, de Schorer-
stiching. We kregen al snel in 2012 het bericht dat Schorer 
failliet was verklaard. Na een korte periode van onzeker-
heid (wie neemt de taken over van Schorer?) stond 
gelukkig Soa Aids Nederland op de stoep om de taken met 
betrekking tot het HBV-programma over te nemen. Met 
veel enthousiasme heeft Soa Aids Nederland het taken-
pakket wat betreft het HBV-programma overgenomen. Na 
een klein jaar van inventarisatie hopen we dat zij zich in 
2013 weer met een frisse blik kunnen richten op de 
grootste doelgroep binnen het programma: de MSM.

In de loop van het jaar hebben we ook besloten dat het 
RIVM zelf een nieuw registratiesysteem gaat bouwen voor 
het HBV-programma. Het huidige registratiesysteem 

voldoet binnenkort niet meer aan de beveiligingseisen en 
een nieuw en meer gebruikersvriendelijk systeem is zeer 
gewenst. Achter de schermen wordt hard aan dit systeem 
gewerkt en we verwachten dit systeem in de loop van 2013 
te implementeren. 

Verder kunnen we zeggen dat het afscheid van de drug- 
gebruikers als doelgroep binnen het programma vlot is 
verlopen. Ook hebben we de extra-aanbodplannen 
gestandaardiseerd: alle GGD’en kunnen vanaf nu hun 
subsidieaanvraag online indienen. Voor de GGD’en is dit 
een stuk gebruikersvriendelijker, maar ook voor ons veel 
handiger om te gebruiken bij de beoordeling van de 
plannen. Na in 2012 flink gewerkt te hebben aan de 
richtlijn dubbele HBV-vaccinatie bij hivpositieven is deze 
richtlijn tot onze vreugde begin 2013 officieel geïmplemen-
teerd.

Al met al is er in het afgelopen jaar hard gewerkt aan de 
verbetering van het programma. We hopen dat we nog 
meer zaken het komende jaar kunnen oppakken en 
verbeteren. Ideeën en suggesties zijn uiteraard welkom. 
Neem daarvoor gerust contact op met de coördinatoren 
van het programma via hbvprogramma@rivm.nl.

Terugblik 2012
Auteur: Anouk Urbanus en Paul van Beek, RIVM
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Figuur 1: Aantal eerste vaccinaties per doelgroep
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Figuur 2: Verdeling doelgroepen

Wat hebben we bereikt in  
het afgelopen jaar?
Programmaresultaten 2012

Door Anouk Urbanus en Paul van Beek, RIVM

De resultaten van het programma in 2012 zijn inmiddels 
bekend. Hieronder geven we weer of we onze doelen van 
het afgelopen jaar bereikt hebben ten opzichte van 
voorgaande jaren. Komen de doelgroepen terug voor een 
vervolgvaccinatie? Hebben we voldoende eerste vaccina-
ties gezet?

Aantal eerste vaccinaties per doelgroep
In figuur 1 zijn de aantallen eerste vaccinaties per doel-
groep weergegeven, uitgesplitst naar de meest recente 
jaren. Uit het staafdiagram valt op te maken dat het aantal 
MSM dat voor de eerste keer een vaccinatie komt halen 
sinds 2008 geleidelijk daalt. Echter in 2012 is het aantal 
eerste vaccinaties (n = 3611) min of meer stabiel gebleven 
ten opzichte van het jaar ervoor (n = 3527).

Er komen signalen binnen dat het steeds moeilijker wordt 
om mannen te bereiken, omdat velen zeggen al gevacci-
neerd te zijn. Op basis van deze cijfers kunnen we nog 
niets zeggen over een eventuele verzadiging in deze 
doelgroep. Voor 2013 hebben weer een aantal nieuwe 
GGD’en een extra-aanbodplan ingediend, waar we heel 
blij mee zijn. Op deze manier hopen we dat nieuwe MSM 
bereikt worden voor een eerste HBV-vaccinatie. Ook willen 
we GGD’en die al jaren actief zijn binnen het programma 
aanmoedigen om innovatieve en vernieuwende (outreach)
acties te blijven bedenken om MSM te bereiken. Alleen zo 
kunnen we het hoge aantal eerste vaccinaties voor 2013 en 
de toekomst behouden. 
In het afgelopen jaar hebben 9 consulten voor dragers 
plaatsgevonden en 115 consulten voor immune personen 

bij de doelgroep MSM. In 2011 waren dit respectievelijk 8 
consulten voor dragers (2010: 15) en 154 voor immune 
personen (2010: 176). 

Het aantal prostituees dat een eerste vaccinatie heeft 
gehaald blijft grotendeels stabiel over de jaren heen. Deze 
stabiliteit heeft zijn oorzaak in de dynamiek van de groep 
prostituees: zij verplaatsen zich sneller en bij gebrek aan 
een verblijfsvergunning verblijven zij vaak maar kort in 
Nederland. Met de mogelijke komst van de registratiewet 
gaat het waarschijnlijk moeilijker worden om prostituees 
te bereiken. Zij zullen steeds vaker via internet of vanuit 
huis gaan werken. Het wordt daarom steeds belangrijker 
om binnen het HBV-programma met internet te gaan 
werken om deze doelgroep te bereiken. Het moeilijker 
bereiken van de sekswerkers is in 2012 misschien al wel 
zichtbaar doordat een lichte daling in het aantal eerste 
vaccinaties heeft plaatsgevonden ten opzichte van 2011. 
Deze daling kan mogelijk ook verklaard worden door het 
sluiten van een groot aantal clubs door het gehele land. 
Diverse GGD’en geven in hun jaarplannen aan dat er clubs 
in hun regio zijn gesloten. Terwijl maar weinig GGD’en 
aangegeven dat hier nieuwe clubs voor in de plaats zijn 
gekomen.

In het afgelopen jaar hebben er 4 consulten voor dragers 
plaatsgevonden en 65 consulten voor immune personen 
bij de doelgroep sekswerkers. In 2011 waren dit respectie-
velijk 12 consulten voor dragers (2010:12) en 113 voor 
immune personen (2010: 85).

Vanaf 1 januari 2013 behoort de groep druggebruikers niet 
meer tot de risicogroepen van het vaccinatieprogramma 
hepatitis B-risicogroepen. Toch hebben in 2012 nog een 
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Compliance sekswerkers
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Figuur 3: Compliance per doelgroep
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Figuur 4: Gemiddelde leeftijd per doelgroep

aantal druggebruikers een eerste vaccinatie gehad. Wel 
mochten de druggebruikers die voor 2012 al met de 
vaccinatiereeks gestart waren de serie in 2012 afmaken. Na 
31 december 2012 krijgt deze doelgroep geen vergoeding 
meer vanuit het HBV-programma voor de HBV-vaccinatie. 
Dit betekent dat de uitvoering en de financiering van de 
hepatitis B-vaccinatie de verantwoordelijkheid van de 
verslavingszorg wordt.

In het figuur 2 is weergegeven welk aandeel de verschil-
lende risicogroepen hebben in het vaccinatieprogramma 
hepatitis B-risicogroepen. Uit het diagram blijkt dat MSM 
ruimschoots de grootste groep vormen met driekwart van 
de eerste vaccinaties. 

Vaccinatietrouw
Nadat de personen binnen de doelgroep een eerste 
vaccinatie hebben gekregen is het belangrijk om ze ook 
weer te zien voor de tweede en derde vaccinatie. Immers 
alleen na drie vaccinaties ben je volledig beschermd tegen 
hepatitis B. Deze vaccinatietrouw (compliance) blijft een 
belangrijk aandachtspunt in het programma. 

In figuur 3 is te zien dat MSM een hoge vaccinatietrouw 
hebben. Waar de vaccinatietrouw tot en met 2011 
gestabiliseerd leek, neemt de vaccinatietrouw in 2012 af 
met maar liefst 5%. Wat de oorzaak is van deze daling is 
onduidelijk. Wel is het opvallend dat ondanks dat er meer 
GGD’en een extra-aanbodplan hebben gediend er minder 
activiteiten worden opgevoerd. Belangrijk is dat wanneer 
er op outreachlocaties gevaccineerd wordt er meerdere 
malen dezelfde locatie bezocht wordt om zo de MSM de 
mogelijkheid te geven hun vaccinatie-serie af te maken. 
Minstens drie maal per jaar bezoeken is daarom het meest 
efficiënt. Ook is er de mogelijkheid om de mannen een 
sms of mail te sturen om ze te herinneren aan hun 
vervolgvaccinatie.
  
De vaccinatietrouw van prostituees is beduidend lager en 
ten opzichte van 2011 nog verder afgenomen. Minder dan 
de helft van de prostituees die start met een vaccinatie-
reeks maakt deze ook af. Oorzaken van deze afname 

zouden de duur van verblijf in Nederland en de communi-
catie kunnen zijn. Communicatie met deze groep is vaak 
lastig vanwege de diverse nationaliteiten. Daarnaast 
blijven de vrouwen vaak niet lang in Nederland, omdat ze 
geen verblijfsvergunning hebben en werken vrouwen 
steeds vaker vanuit huis of via het internet.

Wanneer de grafieken vergeleken worden valt op te maken 
dat personen meestal wel de tweede prik halen, maar niet 
in alle gevallen ook voor de derde prik komen. Het is 
daarom belangrijk om personen die de tweede prik komen 
halen meermaals te wijzen op het belang van de derde 
prik.

Leeftijd gevaccineerden

De campagne ‘Man of Mietje’ is enkele jaren geleden 
gestart met als een van de doelen om de leeftijd van eerste 
vaccinatie omlaag te brengen. Na alle inspanningen van de 
laatste jaren is de leeftijd waarop de MSM worden bereikt 
inderdaad gedaald. Na een aantal jaren stabiel te zijn 
gebleven is de leeftijd in 2012 nog verder gedaald naar 33 
jaar. De gemiddelde leeftijd waarop acute hepatitis B 
optreedt bij MSM is 50 jaar. Verreweg de meeste mannen 
worden dus ruim vóór dit moment gevaccineerd. Ondanks 
deze daling van leeftijd is het belangrijk om ons te blijven 
richten op de jonge MSM. 

De leeftijden van de prostituees (30 jaar) blijft sinds de 
start van het programma stabiel.
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Oproep outreachdata GGD!
Op de website Man of Mietje worden outreach-acties aange-
kondigd en kunnen MSM een afspraak maken bij een GGD in de 
buurt voor hun vaccinatie. Ook worden outreach-acties 
gecommuniceerd via diverse social media-kanalen en wordt er 
geadverteerd met advertorials en banners via sites en magazi-
nes. Om juistheid en volledigheid van gegevens te garanderen is 
het van belang dat de GGD’en hun acties en juiste contactgege-
vens via e-mail blijven doorgeven. GGD’en worden dan ook 
opgeroepen om dit te blijven doen. Sjoerd van Elsen bij Soa Aids 
Nederland coördineert de promotie van deze outreach. 
Wanneer GGD’en hun outreachdata tijdig doorgeven kunnen 
deze data mee in promotie van de landelijke activiteiten.
Stuur uw data naar svanelsen@soaaids.nl. Doe dit bij voorkeur 
aan het begin van de maand vóór de volgende maand. 

Bijvoorbeeld: voor september, begin augustus. Op deze manier 
maken we het publiek via verschillende manieren attent op de 
verschillende vaccinatiemogelijkheden. Sjoerd zal er zorg voor 
dragen dat de data ook op de website ‘Man of mietje’ komen te 
staan. 

Outreach- en online materiaal
Materiaal voor de outreach is te bestellen op soaaids.nl/
bestellen/msm alsook via de communicatietoolkit van het 
RIVM. Hierin vindt u ook de door Soa Aids Nederland ontwik-
kelde Man of Mietje banners en een video die op een voor 
jongeren aansprekende manier uitlegt wat Hepatitis B is en 
waarom vaccinatie van belang is. Deze banners en video zijn vrij 
van rechten. 

Soa Aids Nederland heeft de coördinatie 
van activiteiten gericht op mannen die seks 
hebben met mannen (MSM) vorig jaar van 
Schorer overgenomen. Ook de activiteiten 
ter promotie van HBV-vaccinatie onder 
MSM worden daarmee door Soa Aids 
Nederland uitgevoerd. Man of Mietje is 
daarvan de meest zichtbare exponent.
Schorer was jarenlang één van de landelijke 
samenwerkingspartners binnen het 
HBV-programma en zette zich door middel 
van de landelijke Man of Mietje-campagne 
in voor de doelgroep MSM. Na het 
faillissement van Schorer zet Soa Aids 
Nederland dit voort. Hiertoe is binnen Soa 
Aids Nederland het programma Mannen 
die Seks hebben met Mannen opgezet. Het 
team dat dit programma uitvoert bestaat 
uit programmaleider Wim Zuilhof, 
algemeen beleidsmedewerker Elly Hassink, 
beleidsmedewerker online interventies 

Koenraad Vermey, en communicatie- 
medewerker Sjoerd van Elsen. Het team is 
verantwoordelijk voor de verdere ontwik-
keling van de hiv- en soapreventieactivitei-
ten gericht op MSM. Met landelijke en 
regionale samenwerkingspartners wordt 
gewerkt aan een effectieve aanpak om 
nieuwe infecties van hiv, hepatitis B en 
andere soa’s te voorkomen. Momenteel 
ontwikkelt Soa Aids Nederland daarvoor 
haar nieuwe strategische meerjarenvisie, 
die in de loop van 2013 zal worden 
geïmplementeerd. 

Campagne

MSM die zich nog niet eerder lieten 
vaccineren krijgen ook in 2013 volop de 
gelegenheid dat alsnog te laten doen. Via 
een landelijke campagne, de daarbij 
horende website manofmietje.nl, sociale 

media-kanalen, online en printadvertenties 
en specifieke materialen voor GGD’en, 
wordt de gratis vaccinatiemogelijkheid 
onder de aandacht gebracht van vooral 
jonge homo- en bi-mannen (<26 jaar). Bij 
het ter perse gaan van dit programma-
bericht is de landelijke campagne van start 
gegaan voor de promotie van de HBV-
vaccinatie. Het beste effect wordt behaald 
door preventie in te zetten in de fase waarin 
jongens seksueel actief beginnen te worden 
en daarvoor. Daarmee richt deze campagne 
zich, naast de algemene MSM-doelgroep, 
dus op een (nog) jongere doelgroep dan 
voorheen. Om die reden werken het 
MSM-programma en het programma 
Jongeren van Soa Aids Nederland samen 
aan dit project. De gecombineerde 
capaciteit heeft als doel een optimaal 
resultaat van de campagne te bewerk-
stelligen. 

Promotie HBV-vaccinatie MSM  
bij Soa Aids Nederland
Auteur: Sjoerd van Elsen, Soa Aids Nederland
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Het team: Elly, Koenraad, Wim en Sjoerd

Het team

Wim Zuilhof
Wim is sinds augustus 2012 programmaleider van het team 
Etnische Minderheden en Mannen die Seks hebben met Mannen 
(EM/MSM). Wim was tot begin 2012 vanuit Schorer nauw betrok-
ken bij de MSM-activiteiten en werkt sinds april van dat jaar bij Soa 
Aids Nederland.

Elly Hassink 
Elly werkt sinds eind 2007 bij Soa Aids Nederland (SANL) en sinds 
januari 2013 als algemeen beleidsmedewerker bij het programma 
EM/MSM. Ze is betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe 
strategie voor MSM. Het operationaliseren van de strategie was 
één van haar belangrijkste taken. Voor het HBV vaccinatie- 
programma  nam zij deel aan de bestaande overlegstructuren en 
vormt ze de link tussen SANL en het RIVM/LCI. Per 1 juni zal Elly 
Soa Aids Nederland verlaten. Het team dankt Elly voor haar 
jarenlange betrokkenheid en inzet. 

Koenraad Vermey
Koenraad is sinds februari 2013 werkzaam als beleidsmedewerker 
online interventies voor de programma’s EM/MSM en Jongeren. 
Wat betreft het HBV-vaccinatieproject ligt zijn taak met name in de 
strategische verbinding tussen implementatie van de HBV-
vaccinatiepromotie en de website Man tot Man. 

Sjoerd van Elsen
Sjoerd werkt sinds oktober 2012 bij Soa Aids Nederland als 
communicatiemedewerker in de programma’s Jongeren en 
Etnische Minderheden en MSM. Hij is in die hoedanigheid onder 
meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling en coördinatie van 
communicatieactiviteiten van de HBV-vaccinatiepromotie. 
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Woensdag 23 januari 2013 is op het RIVM 
een bijeenkomst georganiseerd naar 
aanleiding van de introductie van de 
richtlijn ‘Vaccineren van hivpatiënten 
binnen het vaccinatieprogramma hepatitis 
B-risicogroepen’ in het spraak gebruik: 
‘Richtlijn dubbele dosis HBV bij HIV’. 
Naar aanleiding van vragen uit het veld 
over de immuunrespons na HBV-vaccinatie 
bij patiënten is door het CIb in 2010 een 
korte literatuurstudie verricht. Hieruit 
bleek dat het vaccineren van hivpatiënten 
tegen hepatitis B niet altijd effectief is als 
met een enkele dosis (20µg) wordt 
gevaccineerd. Omdat daarnaast ook bleek 
dat het resultaat van de vaccinatie 
afhankelijk is van het aantal CD4-cellen en 
de hoogte van de virale load van de 
hivpatiënt, heeft het vaccinatieprogramma 
hepatitis B-risicogroepen van het RIVM in 
juni 2010 de aanbeveling gedaan om het 

vaccinatiebeleid voor hivpatiënten die 
binnen de risicogroepen van het HBV-
vaccinatieprogramma vallen – mannen die 
seks hebben met mannen (MSM) en 
sekswerkers – in lijn te brengen met de 
laatste wetenschappelijke inzichten. De 
Nederlandse Vereniging voor Hiv 
Behandelaren (NVHB) heeft deze aanbeve-
ling in januari 2011 overgenomen. 
In 2011 is een breed samengestelde 
werkgroep onder leiding van GGD 
Rotterdam (voorzitter: Marijn Kuiper), 
bestaande uit deskundigen vanuit de 
GGD’en, landelijke organisaties en 
HIV-behandelcentra drie maal bijeen 
gekomen en heeft een concept richtlijn 
opgesteld over de praktische implementa-
tie van vaccinatie met dubbele dosis 
HBV-vaccin. 
Het vaccinatieschema voor hivpatiënten 
wijkt niet af van het reguliere vaccinatie-
schema. Echter het startmoment van de 
hepatitis B-vaccinatie, de hoeveelheid 
vaccin, de uitvoerende organisatie en de 
noodzaak tot titerbepaling wijken af van 
de binnen het programma gebruikelijke 
routine. 
De concept richtlijn is in 2012 na enkele 
schriftelijke commentaarrondes afgelopen 
najaar besproken in het LOI. Dat commen-
taar is verwerkt, waarna de richtlijn per 
januari 2013 formeel in werking kon 
worden gesteld. 

Er was grote belangstelling voor deze 
bijeenkomst met een ruime vertegenwoor-
diging van alle bij de praktische uitvoering 
betrokken disciplines. Er waren mooie 
heldere presentaties, waarna zich een 
levendige discussie ontspon over inhoud 

en praktische toepassing. Het blijkt als 
altijd weer moeilijk om alle praktische 
situaties in één richtlijn te vangen. 
Vanwege behoud van de leesbaarheid zijn 
er in deze altijd compromissen noodzake-
lijk. Uit de discussie werd duidelijk dat in 
gevallen dat de richtlijn geen geheel 
pasklare oplossing biedt er soms op basis 
van overleg met hivbehandelaar tot een 
oplossing op maat moet worden gekomen. 
Er waren veel vragen over het invoeren van 
de data in het HBV-registratiesysteem. 
Evelien Siedenburg was zo vriendelijk om 
de aanwezigen met een live internet- 
verbinding improviserend en interactief de 
nodige oplossingen aan te reiken voor 
problemen die in de praktijk vaak voor 
blijken te komen. Met de introductie van 
het nieuwe registratiesysteem dat het CIb 
momenteel ontwikkeld wordt verwacht 
dat deze problemen tot het verleden zullen 
behoren.
De aanwezigen werden nog eens aan-
gemoedigd om goede praktijkafspraken te 
maken met hun hivbehandelcentra zodat 
een en ander soepel kan worden geïmple-
menteerd.

Nadat er gedurende de lunch afspraken 
waren gemaakt over transport van trein- 
reizigers naar station Bilthoven door 
collega’s die met de auto naar het RIVM 
waren afgereisd is iedereen weer huis-
waarts getogen. Ik denk dat we kunnen 
terugzien op een succesvolle bijeenkomst 
die het vertrouwen geeft dat het met de 
praktische implementatie straks wel goed 
komt. 

Terugblik implementatiedag 
dubbele dosis HBV-vaccin  
voor hivpositieven
Auteur: Hans van den Kerkhof, RIVM
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Na jaren van participatie in het programma 
door veel medische diensten van DJI, valt 
vanaf 1 januari 2013 definitief het doek 
voor het HBV-programma binnen DJI. Met 
veel enthousiasme informeerden en 
vaccineerden justitieel verpleegkundigen 
gedetineerden uit de verschillende 
doelgroepen tegen hepatitis B. In de 
hoogtijdagen vaccineerde DJI 12% van de 
totale populatie in het programma.

De grootste afname van het aantal 
gevaccineerden werd zichtbaar toen 
hetero’s met wisselende seksuele contac-
ten niet meer tot de doelgroep behoorden. 
Het eerste jaar bood DJI nog de ontsnap-
ping aan deelnemers die zich niet bekend 
wilden maken als sekswerker, druggebrui-
ker of mannen die seks hebben met 
mannen (MSM). Zij konden alsnog, onder 
het mom van hetero met wisselende 
seksuele contacten, worden gevaccineerd. 
Daarna verviel deze risicogroep ook binnen 
DJI, omdat het tot verwarring leidde in de 
keten. Bij de GGD’en was deze risicogroep 
geen onderdeel meer van het programma. 
En hier werden de herhalingsvaccinaties 
gehaald.

Wat door de jaren heen opviel, was dat er 
heel weinig deelnemers werden geregi-
streerd in de groepen sekswerkers en 
MSM. De laatste jaren werden binnen DJI 
bijna uitsluitend druggebruikers als 
risicogroep gevaccineerd. Dus toen de 
druggebruiker als risicogroep uit het 
programma viel, bleef er een te geringe 
groep binnen DJI over om de verpleeg-
kundigen voldoende expertise te laten 
behouden om het programma uit te 

voeren. Het besluit om het programma 
binnen DJI te beëindigen is tot stand 
gekomen naar aanleiding van de uitkom-
sten van een expert meeting, waarin naast 
verschillende groepen uit DJI ook onze 
partners GGD-NL, Trimbos en RIVM waren 
vertegenwoordigd.

De totale groep gevaccineerden was al 
behoorlijk teruggelopen tot 789 in 2011, 
het laatste jaar dat men binnen DJI kon 
starten met het vaccinatieprogramma. In 
2012 werden degenen die eerder waren 
gestart met hun vaccinaties nog in de 
gelegenheid gesteld om hun vaccinaties 
binnen DJI af te ronden. Van deze moge-
lijkheid maakten 52 personen gebruik.

En nu is het doek gevallen. Dat wil niet zeg-
gen dat er binnen DJI geen aandacht meer 
is voor infectieuze aandoeningen. De 
justitieel geneeskundigen zijn geïnfor-
meerd over hun rol bij nieuwe intraveneu-
ze druggebruikers. In de vrije maatschappij 
is ervoor gekozen om hen in het kader van 
de individuele zorg vaccinatie tegen 
hepatitis B aan te bieden. Dit krijgt 
voornamelijk binnen de verslavingszorg 
vorm. Binnen DJI krijgen gedetineerde 
intraveneuze druggebruikers vaccinatie 
aangeboden wanneer de verwachting is 
dat ze langer dan een half jaar bij DJI zullen 
verblijven. Zo kunnen zij de vaccinatiereeks 
afmaken.
Verder biedt DJI in 2013 een programma 
gezondheidsbevorderde activiteiten aan. 
Dit programma werd in nauwe samenwer-
king ontwikkeld met het Centrum Gezond 
Leven. Voor seksuele gezondheid is ook 
plaats ingeruimd. 

Justitieel verpleegkundigen en geneeskun-
digen zullen justitieel ingeslotenen, als zij 
tot een risicogroep behoren, ook wijzen op 
de mogelijkheid om zich na ontslag 
kostenloos te laten vaccineren bij een GGD.

Na jaren als coördinator voor het program-
ma namens DJI te hebben gewerkt, stopt 
nu ook mijn rol. Met veel plezier gaf ik hier 
uitvoering aan, niet in de laatste plaats de 
goede samenwerking met alle partners 
binnen dit programma. 

Ik wens de GGD en het RIVM veel succes 
met de verdere uitvoering en coördinatie 
van het programma.

Afscheid en terugblik 
van  
het HBV-programma 
Auteur: Monique Eijkenboom, Coördinerend adviseur gezondheidszorg DJI
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8e Landelijke 
Hepatitis Dag 
2012
Doorbraken in de opsporing en  
behandeling van hepatitis

Auteur: Greet Boland, voormalig Nationaal Hepatitis Centrum

Op 18 mei 2012 werd de 8e Landelijke Hepatitis Dag gehouden, 
georganiseerd door het Nationaal Hepatitis Centrum (NHC). Het 
thema was: ‘Doorbraken in de opsporing en behandeling van 
virale hepatitis’. Dit jaar was gekozen voor één enkele dag voor de 
eerste- en tweedelijnszorg. De belangstelling vanuit de bedrijfs-
geneeskunde was in 2011 laag en daarom was besloten om een 
jaartje over te slaan voor deze doelgroep.

Het programma van de Landelijke Hepatitis Dag werd samen-
gesteld door Paul van Beek (RIVM), Esther Croes (Trimbos), Rob de 
Knegt (Erasmus MC), Anja Nijmeijer (namens het netwerk 
Leververpleegkundigen), Mariska Petrignani (GGD Rotterdam-
Rijnmond), Greet Boland (NHC) en Hilje Logtenberg (NHC).
De Landelijke Hepatitis Dag was tevens de studiedag van het 
‘Vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen’. Een deel van de 
workshops die in de middag werden gehouden waren speciaal 
voor deze groep georganiseerd, maar waren ook open voor 
andere belangstellenden.

Het gebied virale hepatitis is continu in beweging. In het afgelopen 
jaar zijn de behandelingsmogelijkheden van vooral hepatitis C 
uitgebreid, is er aandacht geweest voor opsporing van virale 
hepatitis in diverse risicogroepen en migranten, er is een update 
van de behandelrichtlijn, etc. 
In totaal hebben 262 deelnemers de Landelijke Hepatitis Dag 
bezocht, waaronder 213 inschrijvende deelnemers, 25 sprekers, 20 
standhouders en 4 organisatoren. 
De dag begon plenair met een spreker uit het buitenland: dr. 
Charles Gore van de World Hepatitis Alliance (WHA). Hij vertelde 
over de wereldwijde problematiek van hepatitis B en de rol van de 
WHA. Pakkend was zijn verhaal over een man met chronische 
hepatitis B die zich wilde besmetten met hiv omdat medicatie 
tegen hiv wel verkrijgbaar was (Afrika), maar tegen hepatitis B 

niet. De meeste anti-HIV middelen werken ook tegen hepatitis B. 
De tweede plenaire spreker was dr. Henk Reesink, met een klinisch 
verhaal over de nieuwe behandelingen van hepatitis C met 
telaprevir en boceprevir en de behandelresultaten. 
Vervolgens splitste het programma zich in twee deelprogramma’s, 
een programma voor verpleegkundigen en een programma voor 
de overige deelnemers. 
In de middag waren er workshops. De workshops werden 
verzorgd door o.a. het RIVM, Soa Aids Nederland, het Trimbos 
Instituut, GGD’en, de Dienst Justitiële Inrichtingen, etc. En er 
waren een aantal workshops speciaal gericht op hepatitis- en 
hivverpleegkunden en workshops voor artsen geïnteresseerd en 
gespecialiseerd in de behandeling van virale hepatitis, gericht op 
nieuwe klinische problemen met de nieuwe behandelingen. 

Voor het Nationaal Hepatitis Centrum was dit al weer de 8e keer 
dat een symposium van deze omvang werd georganiseerd. We zijn 
altijd blij als mensen nieuwe kennis en nieuwe ideeën opdoen. 
Toch, elke keer leren we weer. Het ochtendprogramma werd een 
aantal malen te medisch-specialistisch gevonden. Toch wilden we 
deze keer wel graag even de aandacht vestigen op de nieuwe 
middelen omdat velen er mee te maken zullen krijgen. De 
workshops werden zoals altijd goed beoordeeld.
De organisatie samen met de programmacommissie ‘Hepatitis B 
vaccinatie risicogroepen’ van het RIVM is wederom goed bevallen. 
Vernieuwing en gemotiveerde sprekers blijven belangrijke pijlers 
voor het slagen van een Landelijke Hepatitis Week.  
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Het traditionele veldwerk van de sociaal 
verpleegkundigen – het bezoeken van 
sekswerkers in clubs, privéhuizen, 
massagesalons, ramen, etc. - verplaatst 
zich steeds meer naar internet veldwerk. 
Om deze redenen zijn (GGD)professio-
nals, met prostitutie als aandachtsge-
bied, tegenwoordig ook meer op internet 
te vinden om in contact te blijven met 
hun doelgroep, zodat de zorg en service 
voor deze groep voortgang kan blijven 
vinden.

Tijdens de eerste bijeenkomst over 
Internet veldwerk op 7 februari 2012, is 
door de aanwezige (GGD)professionals 
gezamenlijk besloten om met een 
internet veldwerk pilot van drie maanden 
te beginnen. Om dit op eenduidige 
manier te doen, zijn er richtlijnen 
opgesteld waar iedereen zich in kon 
vinden.

Het prostitutieteam van Soa Aids 
Nederland voert de coördinatie en 
organiseerde deze terugkomdag op 10 
oktober 2012.
Een aantal (GGD)professionals wilde wel 
direct beginnen, maar liep tegen wat 
obstakels aan. Daarom heeft de pilot niet 

drie maanden, maar ongeveer zeven 
maanden geduurd.
Doelen van deze terugkomdag waren:
• De pilot evalueren
• Ervaringen uitwisselen 
• Rol van de coördinatie bepalen
• Vervolgstappen bepalen.

In totaal hebben 10 deelnemers informa-
tie over hun activiteiten geleverd;  
9 GGD’en en Spot46/SHOP uit Den Haag. 
Kort samengevat: er zijn 833 e-mails 
verstuurd naar sekswerkers v/m, waar 147 
reacties op zijn gekomen. Uiteindelijk zijn 
er 30 sekswerkers v/m op spreekuren 
gekomen waarvan zeker is dat zij 
‘geworven’ zijn via het internet veldwerk.

Naar aanleiding van deze resultaten 
ontstond bij ons team de discussie over 
wat wij verstaan onder bereik, succes en 
effect. En is dat hetzelfde als wat de 
diverse soa-verpleegkundigen en andere 
professionals in het land hanteren?
De inhoud van de dag werd grotendeels 
bepaald door deze vraagstelling. Verder 
werd er aandacht besteed aan en 
geoefend met het formuleren van een 
wervende boodschap voor de te verzen-
den e-mails en sms’jes. Aan het einde van 

de dag is de afspraak gemaakt om over 
ongeveer zes maanden weer een 
bijeenkomst te organiseren. Mogelijk zal 
deze worden gecombineerd met een 
Meet & Greet voor alle (GGD) professio-
nals die zich met prostitutie bezig 
houden.

Twee belangrijke afspraken voor de inter-
net veldwerk praktijk zijn:
• Maak er een gewoonte van dat je op 

het spreekuur vraagt hoe men bij jou 
terecht is gekomen, via welke informa-
tiebron.

• Als je een tekst maakt voor je  
standaardboodschap, deze voorleggen 
aan sekswerkers voor feedback.

Wil je meer informatie over de werkwijze 
van internet veldwerk? Of wil je de 
verslagen van beide bijeenkomsten 
ontvangen? Aarzel niet om contact op te 
nemen het coördinatiepunt voor Internet 
veldwerk: prostitutieteam Soa Aids 
Nederland, Piet van der Wiel,  
pvanderwiel@soaaids.nl

Terugkomdag  
Internet veldwerk
Auteur: Piet van der Wiel en Thirza Stewart, Soa Aids Nederland
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Sinds januari 2009 heb ik deelgenomen aan de werkgroep van het 
hepatitis B-vaccinatieprogramma voor risicogroepen. Ik nam het 
stokje over van mijn voorgangster Geeske Hoogenboezem. Vanaf 
dat moment was ik, vanuit mijn rol als coördinator van het 
Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction (I&HR), verantwoorde-
lijk voor een goede communicatie tussen het (verslavings)veld en 
het CIb over de doelgroep drugsgebruikers. 

Ik stapte in precies op het moment dat de coördinatie over ging 
van GGD Nederland naar het Cib/RIVM en de toenmalige vaccina-
tiecampagne de status van een continu programma kreeg. Het 
was het begin van een reeks van veranderingen en mijlpalen die ik 
gedurende mijn deelname aan de werkgroep heb mogen meema-
ken. Zoals het bereiken van de 100.000ste deelnemer, de lancering 
van de online toolkit met nieuw ontwikkelde materialen, een 
wisseling in het programmateam bij het CIb en op de valreep het 
verschijnen van de richtlijn voor het vaccineren van hiv-positieven 
binnen het hepatitis B-vaccinatieprogramma. Om er maar een 
paar te noemen.

Maar de belangrijkste wijziging in mijn tijd bij de werkgroep was 
natuurlijk de beleidswijziging dat drugsgebruikers per 1 januari 
2012 niet langer doelgroep zijn binnen het programma. Het begon 
met de expertmeeting eind 2010. Daar werd onderzoek van het 
RIVM gepresenteerd waaruit bleek dat het risico binnen de 
doelgroep drugsgebruikers aanzienlijk was afgenomen. 
Vervolgens is het in 2011 allemaal vrij snel gegaan. Het besluit van 
het RIVM om drugsgebruikers niet langer een gratis vaccinatie aan 
te bieden vanuit het programma, de daarop volgende overleggen 
met het CIb en GGZ Nederland, de afstemming met de leden van 
het Netwerk IHR en andere betrokkenen, en de begeleiding van 
een stagiair die de organisatie en uitvoering van het vaccinatie-
programma binnen de verslavingszorg in kaart bracht. Het was 
boven alles een enorm leerzame ervaring, waarin ik mijn kennis en 

ervaring steeds weer heb kunnen inzetten voor een zo optimaal 
mogelijke afstemming tussen het verslavingsveld en het program-
mateam van het Cib. Een uitdagende klus.

Met het beëindigen van het vaccinatieprogramma voor de 
doelgroep druggebruikers is er ook een eind gekomen aan mijn 
deelname aan de werkgroep. Een logisch gevolg, maar wel 
jammer. Want het bijeenkomen van de werkgroep was altijd iets 
om naar uit te kijken. Het waren interessante en ook gezellige 
bijeenkomsten waarin ik meer dan eens geïnspireerd ben geraakt 
door de kennis en activiteiten van de andere partners. Ik wil het 
programmateam van het CIb en de overige partners daarvoor bij 
deze nogmaals bedanken. Uiteraard zal ik in mijn rol als coördina-
tor van het Netwerk I&HR me blijvend inzetten voor voldoende 
aandacht binnen de verslavingszorg voor hepatitis B en andere 
infectieziekten bij drugsgebruikers. Mijn tijd bij het vaccinatie-
programma zit erop, maar daarmee is het werk nog niet gedaan. 
Ik hoop dan ook de mensen van wie ik bij deze officieel afscheid 
neem in de (nabije) toekomst nog vaker tegen te komen en mee 
samen te werken.

Een terugblik op 4 jaar in  
de Landelijke werkgroep van  
het HBV-programma
  Auteur: Anouk de Gee, Coördinator Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction, Trimbos-instituut
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Vaccinatieprogramma 
gedragsgebonden 
risicogroepen effectief!
Auteur: Susan Hahné, RIVM

Op 18 december j.l. promoveerde Susan Hahné aan de 
Universiteit van Utrecht (promotor: Prof.Dr. Roel 
Coutinho, co-promotor Dr.Ing. Hein Boot †) met het 
proefschrift: ‘Epidemiology of Hepatitis B Virus Infection in 
The Netherlands and Beyond’.* 

In dit proefschrift wordt epidemiologisch onderzoek naar 
hepatitis B virus (HBV) beschreven dat werd uitgevoerd 
tussen 2003 en 2012, in Nederland, het Verenigd Koninkrijk 
en op Europees niveau. Het onderzoek was erop gericht de 
kennis ten aanzien van de epidemiologie van hepatitis B te 
vergroten en de effectiviteit van HBV vaccinatieprogram-
ma’s te onderzoeken, met als uiteindelijke doel het 
onderbouwen van volksgezondheidsbeleid omtrent de 
preventie van HBV. 

Nederland blijkt één van de laagste prevalenties van HBV 
ter wereld te hebben. Wel zijn er belangrijke risicogroepen 
te onderscheiden. Migranten uit endemische landen zijn 
de belangrijkste groep met een hoge prevalentie van HBV 
dragerschap (gemiddeld 13 maal hoger dan autochtone 
Nederlanders). Mannen die seks hebben met mannen 
(MSM) zijn de belangrijkste risicogroep om HBV infectie op 
te lopen. 
 
Onderzoek beschreven in hoofdstuk 2.3 van het proef-
schrift laat zien dat de transmissie van HBV onder MSM 
aanzienlijk is afgenomen sinds 2004. Dit is hoogstwaar-
schijnlijk toe te schrijven aan het vaccinatieprogramma 
voor gedragsgebonden risicogroepen. Effectiviteit van dit 
programma op landelijk niveau werd niet eerder aange-
toond. Het onderzoek concludeert dat het programma er 
waarschijnlijk goed in is geslaagd hoog-risico MSM te 
bereiken. Verder werd geconstateerd dat het aantal 
infecties in heteroseksuelen niet is toegenomen sinds de 
groep ‘heteroseksuelen met wisselende contacten’ als 
doelgroep uit het vaccinatieprogramma is gehaald in 2007. 
Retrospectief geeft dit een onderbouwing voor de 

beleidswijziging destijds. Een andere belangrijke bevinding 
is dat ook het aantal gevallen bij mannen zonder een 
gerapporteerde transmissieroute daalde. 

Andere conclusies uit het proefschrift zijn dat ook de vacci-
natieprogramma’s  voor kinderen van HBsAg positieve 
moeders en voor kinderen van migranten (dit laatste 
programma werd bij de invoering van universele vaccina-
tie in 2011 overbodig) ook effectief waren. T.a.v. secundaire 
preventie hebben screenen van zwangeren en migranten 
op HBV, en van druggebruikers op hepatitis C virus (HCV) 
infectie prioriteit.

* De volledige tekst van het proefschrift zal na 18 juni 2013 
beschikbaar zijn via http://igitur-archive.library.uu.nl/
dissertations/2012-1129-200724/UUindex.html

http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2012-1129-200724/UUindex.html
http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2012-1129-200724/UUindex.html
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In 2011 was er besloten om het registratiesysteem aan te laten 
sluiten bij het Dosier Seksuele Gezondheid (DSG). Helaas is in 2012 
duidelijk geworden dat er niet één DSG komt maar dat er 
meerdere systemen ontwikkeld gaan worden. Dit noodzaakte ons 
om een eigen registratiesysteem te gaan bouwen voor het 
HBV-programma. Uiteindelijk is er voor gekozen dat de IT-afdeling 
van het RIVM zelf dit registratiesysteem bouwt. In 2012 is er 
begonnen met de start van de bouw en we verwachten dat dit 
systeem in de loop van 2013 geïmplementeerd zal worden.

Helaas is het Nationaal Hepatitis Centrum per 1 januari 2013 
opgeheven en is ondertussen duidelijk dat er ook geen hepatitis-
week komt. Doel is wel het komende jaar een dag of middag te 
organiseren voor alle GGD-coördinatoren om te bespreken hoe 
we het programma nog meer kunnen verbeteren en om elkaar te 
ontmoeten.

In de afgelopen jaren zijn er twee (inmiddels voormalige) 
doelgroepen geëvalueerd: de heteroseksuelen met meerdere 
contacten en de (injecterend) druggebruikers. In 2013 willen we 
graag de sekswerkers evalueren. Bereiken we de doelgroep 
voldoende, hoe kunnen we ze beter bereiken. Hoe zit het met de 
vaccinatietrouw en hoe kunnen we deze verbeteren etc. Tevens zal 
over het gehele programma een kosteneffectiviteitsanalyse 
uitgevoerd worden in samenwerking met het UMCU. Deze analyse 
wordt gedaan over de periode 2002 tot en met 2012. 

In tijden van crisis moet iedereen een beetje inleveren, zo ook het 
HBV-programma. Dat betekent dat we dit jaar, maar ook de 
komende jaren minder geld voor het programma beschikbaar 
hebben. Dat zorgt ervoor dat we kritisch moeten kijken naar in het 
bijzonder de extra aanbodplannen. Zij vormen een van de grotere 
kostenposten van het programma. We hopen op uw begrip 
hiervoor.

Samengevat zijn de speerpunten  
voor 2013:
• Implementatie van het nieuwe registratiesysteem
• Organisatie van een expertmeeting
• Evaluatie van de doelgroep sekswerkers
• Kosteneffectiviteitsanalyse van het gehele  
 programma

Speerpunten 2013
Auteur: Anouk Urbanus en Paul van Beek, RIVM


