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Colofon
Dit programmabericht EXTRA is een uitgave van het Centrum 
Infectiebestrijding (CIb)/RIVM en is bedoeld voor professionals  
die betrokken zijn bij de uitvoering van het vaccinatieprogramma 
hepatitis B-risicogroepen. Het programma wordt uitgevoerd  
door de GGD’en.
Het CIb coördineert de uitvoering van het programma in opdracht 
van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in 
samenwerking met GGD GHOR Nederland en Soa Aids Nederland.

Contact:
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Voorwoord

Voor u ligt het programmabericht EXTRA over de jaren 2015 en 2016. Het wordt 
verspreid onder alle partners van het HBV-vaccinatieprogramma voor risico-
groepen. Naast de reguliere online programmaberichten, willen we u met dit 
programmabericht EXTRA uitgebreider informeren over bijzondere, leuke en 
informatieve activiteiten die GGD’en en landelijke organisaties in het kader van 
het vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen de afgelopen twee jaar 
hebben uitgevoerd. Daarnaast geven we inzage in de behaalde resultaten 
(terugblik) en komen de plannen voor de komende jaren aan de orde 
(vooruitblik).

Het doel van het programma is het verminderen van overdracht van hepatitis B. 
De ziekte komt in Nederland veel 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 sekswerkers. 

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

Het programmateam,

Annemarie Meiberg
Anouk Urbanus
Kirsten Molendijk
Sabine de Jong
Helma Ruijs
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Terug- en vooruitblik

Auteur:  Annemarie Meiberg, RIVM

Terugblik 2015
Het jaar 2015 stond in het teken van 
‘voorbereiding’ en ‘wisseling van de 
wacht’. De werkgroep ‘nieuwe koers 
EAP’ is een aantal keer bij elkaar 
geweest waarna duidelijk werd dat de 
structuur van Extra Aanbod Plannen en 
Soa Centrum Plannen aangepast zou 
moeten worden, met een evenwichtiger 
verdeling over de regio’s van de aan te 
vragen vergoedingen en meer ruimte 
voor nieuwe ideeën. Ook de verschui-
ving van outreachactiviteiten naar 
online activiteiten werd steeds 
duidelijker zichtbaar. 

Soa Aids Nederland heeft een aantal 
inspirerende workshops ‘Internet-
veldwerk’ georganiseerd, waarin 
GGD-verpleegkundigen geschoold 
werden in online veldwerk zoals het 
maken van een profiel, het chatten 
met MSM en het verzenden van 
berichten aan sekswerkers. Daarnaast 
heeft Soa Aids Nederland veel  
aandacht besteed aan online  
adverteren en het ontwikkelen van 
online campagnemateriaal voor beide 
doelgroepen. Er werd ook een onder-
zoek onder jonge MSM uitgevoerd, 
waarover in dit Programmabericht 
Extra een artikel is opgenomen.

Vanuit het RIVM is besloten om alle 
GGD’en gratis sms-bundels aan te 
bieden, waarmee we het verhogen  
van de compliance een extra zetje 
wilden geven.

In 2015 zijn de voorbereidingen gestart 
om het registratiesysteem aan te 
vullen met een online agendamodule, 
iets waar GGD’en lang naar hebben 
uitgekeken. Tot slot was 2015 het jaar 
waarin programmacoördinator Paul 
van Beek zijn vertrek aankondigde en 
Annemarie Meiberg zijn taken overnam. 
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Terugblik 2016
Het jaar 2016 stond in het teken van 
het ontwikkelen van de online agenda-
module. Met hulp van een paar kanjers 
uit het werkveld en de collega’s van 
Soa Aids Nederland hebben we een 
zeer gebruiksvriendelijke en overzich-
telijke online agendamodule in het 
registratiesysteem opgeleverd. De 
agendamodule is aan de voorkant 
bereikbaar via mantotman.nl voor de 
doelgroep mannen die seks hebben 
met mannen en via itsmyliver.nl voor 
de doelgroep sekswerkers.

Naast de ontwikkeling van de agenda-
module gingen de andere werkzaam-
heden gewoon door. De landelijke 
werkgroep kwam driemaal samen en 
de werkplannen van GGD’en en SOA- 
centra werden weer beoordeeld door 
RIVM, GGD-GHOR Nederland en Soa 
Aids Nederland. 

Soa Aids Nederland is met de online 
campagne voor sekswerkers gestart.  
Er is een landelijke dag georganiseerd, 
waarvan verderop in deze uitgave 
verslag wordt gedaan. 
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De laatste maanden van 2016 hebben 
Anouk en Annemarie gewerkt aan de 
nieuwe financieringsstructuur van het 
HBV-programma. Daarin werden 
wijzigingen aangebracht die per 
1 januari 2017 zijn ingegaan. De 
wijzigingen hebben betrekking op een 
eerlijker verdeling van de vergoeding 
per GGD voor Extra Activiteiten 
Plannen (EAP), waarbij het bedrag 
gebaseerd wordt op het percentage 
eerste vaccinaties dat gezet wordt. 
Ook worden voorwaarden gesteld 
waaraan een EAP minimaal moet 
voldoen. Daarnaast werd het SOA-
centrumplan vervangen door een 
Innovatief Plan. Met deze vernieuwingen 
hopen we het programma voor de 
komende jaren transparanter en 
efficiënter te maken. We hebben  
de Centra Seksuele Gezondheid 
(CSG-regio’s) actief geïnformeerd en 
betrokken bij deze structuur om 
regionale samenwerking te stimuleren. 
Al met al is er in de afgelopen twee 
jaar hard gewerkt aan de verdere 
verbetering van het programma.

Vooruitblik 2017 en 2018
We merken dat informatiebeveiliging 
een steeds terugkerend onderwerp  
is in de samenleving, in de gezond-
heidszorg, en ook binnen overheids-
instanties en gemeenten. In het 
HBV-programma wordt gewerkt met 
kwetsbare doelgroepen en privacy-
gevoelige informatie. Het is daarom 
van belang dat de huidige samen-

werkingsovereenkomst uit 2013 
geactualiseerd wordt en dat daarin 
afspraken worden opgenomen over  
de informatiebeveiliging binnen het 
HBV-programma en over het voor-
komen van datalekken tussen RIVM en 
GGD’en. Daarnaast zal het registratie-
systeem een extra beveiliging krijgen 
door middel van twee-factor 
authenticatie. 
Ook zullen we de voortgang van het 
HBV-programma en de toekomst-
mogelijkheden bespreken in een 
expertmeeting. De daaruit voorvloei-
ende adviezen en besluiten zullen 
worden verwerkt in de plannen voor 
2018. 
En uiteraard willen we opnieuw een 
informatieve, inspirerende en gezellige 
landelijke dag organiseren voor 
HBV-professionals. 

We hopen dat we de komende jaren 
nog meer zaken kunnen oppakken  
en verbeteren. Ideeën en suggesties 
zijn uiteraard welkom. Neem daar -
voor gerust contact op met de  
coördinatoren van het programma  
via hbvprogramma@rivm.nl.

mailto:hbvprogramma%40rivm.nl?subject=
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2015 en 2016: Wat is er bereikt?
Programmaresultaten 2015 en 2016
Auteur: Annemarie Meiberg, RIVM

In 2015 en 2016 is volop gewerkt aan 
het programma en zijn mooie resulta-
ten bereikt. Hieronder geven we weer 
in hoeverre we onze doelen hebben 
bereikt en vergelijken we de resultaten 
met voorgaande jaren. Hoeveel eerste 
vaccinaties zijn er gezet? Op welke 
leeftijd? Hoe was de vaccinatietrouw? 
Hoe is de verdeling van de doelgroe-
pen? En hoeveel vaccinaties werden op 
outreachlocaties gegeven?

Aantal eerste vaccinaties  
per doelgroep
In figuur 1 zijn de aantallen eerste 
vaccinaties per doelgroep 
weergegeven.

Mannen die seks hebben met mannen
Het wordt steeds moeilijker om 
nieuwe mannen te vaccineren. In 
Programmaberichten uit voorgaande 
jaren wordt beschreven dat veel 
mannen in het verleden al gevacci-
neerd zijn. Toch laten de cijfers  
(figuur 1) zien dat er nog steeds een 
groep mannen is die niet eerder 
gevaccineerd is, en wel gevaccineerd 
wil worden. 
Sinds 2013 is het aantal mannen dat 
zich voor de eerste keer laat vaccineren 
stabiel, het aantal ligt op ongeveer 
4.000 per jaar, in 2015 lag het aantal 
net iets lager (3.948) en in 2016 lag  
het aantal net iets hoger (4.042).  

Figuur 1: aantal eerste vaccinaties per doelgroep 2008-2016
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De stijging in 2016 komt waarschijnlijk 
door de voorlichting aan en vaccinatie 
van asielzoekers. 
In 2015 hebben er 7 consulten  
voor dragers plaatsgevonden en  
62 consulten voor personen met een 
doorgemaakte infectie. In 2016 bleken  
11 personen drager te zijn en 50 
mannen hadden de infectie door-
gemaakt. Ten opzichte van voorgaande 
jaren (2013: 9 dragers, 100 door-
gemaakte infecties, 2014: 8 dragers,  
93 doorgemaakte infecties) blijft het 
aantal dragers ongeveer gelijk, bij  
het aantal personen met een door-
gemaakte infectie is zowel in 2015 als 
in 2016 een daling te zien. 

Sekswerkers
Het aantal sekswerkers dat een eerste 
vaccinatie kreeg daalt vanaf 2010 
langzaam en ook in 2015 (939) en 2016 
(875) is deze daling waar te nemen 
(figuur 1). Het is bekend dat sekswerkers 
steeds meer uit het beeld van de 
GGD’en verdwijnen doordat steeds 
meer seksclubs en tippelzones sluiten. 
Veel sekswerkers kiezen er voor om 
vanuit huis te gaan werken en hun 
diensten via het internet aan te 
bieden. 
In 2015 bleken 6 sekswerkers drager te 
zijn en 32 personen bleken de infectie 
te hebben doorgemaakt, in 2016 werd 
1 drager gevonden en bleken 26 
sekswerkers de infectie te hebben 
doorgemaakt. Het aantal dragers ligt 
sinds 2013 tussen 1 en 6. Het aantal 

personen met een doorgemaakte 
infectie is gedaald ten opzichte van 
2013 (2013: 58, 2014: 27) 

Verdeling doelgroepen
In figuur 2 en 3 is weergegeven welk 
aandeel de verschillende risicogroepen 
hebben in het vaccinatieprogramma in 
2015 en 2016. Uit het diagram blijkt dat 
het aandeel sekswerkers steeds verder 
daalt, in 2015 was 19% sekswerker en 
in 2016 18%. Dit is ook een trend die 
we zien uit voorgaande jaren (2013: 
21%, 2014: 20%).

Figuur 2: verdeling doelgroepen 2015
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Figuur 3: verdeling doelgroepen 2016
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Vaccinatietrouw
Nadat de personen uit de doelgroep 
een eerste vaccinatie hebben gekre-
gen, is het belangrijk om ze ook weer 
te zien voor de tweede en derde 
vaccinatie. Immers alleen na drie 
vaccinaties wordt iemand als volledig 
beschermd beschouwd tegen hepati-
tis B. Deze vaccinatietrouw (compli-
ance) blijft een belangrijk aandachts-
punt in het programma. De doelgroep 
MSM heeft een hogere vaccinatie-
trouw dan de doelgroep sekswerkers.

Mannen die seks hebben met mannen
Uit figuur 4 valt af te leiden dat het 
percentage MSM dat een tweede 
vaccinatie haalt in 2015 81% is, 
hiermee is voor het eerst sinds 2011 
een stijging waar te nemen. In 2016 is 
het percentage weer afgenomen naar 
76%, de komende jaren zal blijken hoe 

de vaccinatietrouw zich verder 
ontwikkelt.
Het percentage dat ook terugkomt 
voor de derde vaccinatie is voor zowel 
2015 als 2016 65%. Hier is ook voor  
het eerst sinds 2011 een stijging te zien. 
GGD’en besteden veel aandacht aan 
het rappelleren en sinds 2015 zijn  
de SMS-bundels binnen het HBV-
programma gratis, mogelijk heeft  
de lichte stijging van de compliance 
hiermee te maken.

Sekswerkers 
De vaccinatietrouw van prostituees is 
al jaren beduidend lager dan bij de 
MSM, dat is ook in figuur 5 terug te 
zien. Wel zien we een eenmalige 
toename van sekswerkers die in 2015 
hun tweede vaccinatie haalde: 72%, 
maar helaas is de compliance in  
2016 alweer gedaald naar 60%.  

Figuur 4: compliance MSM en sekswerkers 2008 - 2016 
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Het percentage sekswerkers dat de 
derde vaccinatie kreeg was zowel in 
2015 als in 2016 48%. Dit is weliswaar  
een lichte stijging ten opzichte van 
voorgaande jaren, maar nog steeds 
maakt minder dan de helft van de 
prostituees die start met een  
vaccinatiereeks, deze ook af. 
Een oorzaak van de lage compliance 
zou de communicatie met deze groep 
kunnen zijn, want dit is vaak lastig 
vanwege de diverse nationaliteiten. 
Daarnaast blijven sommige vrouwen 
vaak niet lang in Nederland, omdat ze 
geen verblijfsvergunning hebben. Een 
derde reden voor de lage compliance 
is waarschijnlijk dat steeds meer 
sekswerkers vanuit huis of via het 
internet werken en daardoor  
moeilijker bereikbaar zijn.

Leeftijd gevaccineerden
Sinds 2015 is de leeftijd waarop 
sekswerkers en MSM gemiddeld een 
eerste vaccinatie krijgen gelijk voor 
beide doelgroepen: 31 jaar. 
In voorgaande jaren was de leeftijd 
van eerste vaccinatie van beide 
doelgroepen stabiel en voor sekswer-
kers is dit nog steeds het geval. Voor 
MSM is sinds 2015 een lichte daling 
van de leeftijd waar te nemen. Dit is 
een goede ontwikkeling want hoe 
eerder beschermd, hoe beter. Het is 
goed om te zien dat de acties van 
GGD’en gericht op jonge MSM hun 
vruchten afwerpen. Hopelijk zet deze 
daling de komende jaren door. Zie ook 
het artikel verderop in deze uitgave.

Figuur 5: gemiddelde leeftijd van eerste vaccinatie 2004-2016
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Outreach activiteiten
In het registratiesysteem wordt altijd 
gevraagd waar de vaccinaties gezet 
zijn: op een outreachlocatie (café, 
feest, evenement, sauna, tippelzone), 
op de soa-poli of op de GGD. 
Sinds 2007 is bij de doelgroep MSM 
een flinke daling te zien in het aantal 
eerste vaccinaties dat op een  
outreachlocatie is gezet (figuur 6).  
In 2007 werd nog ruim 30% van alle 
eerste vaccinaties op een outreach-
locatie gezet en in de loop der jaren  
is het percentage steeds verder 
teruggelopen. Sinds 2014 is het 
percentage gezakt tot onder de 10%,  
in 2015 werd 8,9% op outreach gezet 
en in 2016 was dit 9,1%. Zoals eerder 
beschreven heeft er de laatste jaren 
een verschuiving plaatsgevonden van 
het benaderen van de doelgroep op 
locatie naar een online benadering via 
chatsites en dating-apps. De GGD’en 

hebben samen met Soa Aids 
Nederland meer en meer ingezet op 
online veldwerk omdat daar nog de 
meeste niet gevaccineerde (jonge) 
homomannen te vinden zijn. Er kan nu 
eenvoudig verwezen worden naar de 
link op mantotman.nl voor het online 
maken van een afspraak.
Ook binnen de groep sekswerkers 
wordt op locatie (outreach) minder 
gevaccineerd dan voorheen (figuur 7), 
toch geeft de doelgroep aan het heel 
prettig te vinden om op locatie 
benaderd te worden. In voorgaande 
jaren is gebleken dat de taal een 
barrière is voor het online bereiken 
van de doelgroep sekswerkers, er zijn 
in 2015 en 2016 stappen gezet om de 
website prostitutie.nl te verbeteren  
en in 2016 is via itsmyliver.nl een 
campagne gestart. Er kan ook online 
een afspraak worden gemaakt. 

Figuur 6: aantal eerste vaccinaties gezet op 
outreachlocatie MSM 2007-2016
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Figuur 7: aantal eerste vaccinaties gezet op 
outreachlocatie sekswerkers 2007-2016
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www.itsmyliver.nl #sekswerkers online
Online veldwerk bij sekswerkers
Auteur:  Minke Dijkstra (Soa Aids Nederland)

Op internet staan ongeveer 28.000 
advertenties van sekswerkers. Hierin 
zit veel overlap; een derde deel ervan 
betreft unieke telefoonnummers1. 
Sekswerkers die online adverteren 
worden vaak niet bereikt via het 
traditionele veldwerk. Om deze grote 
groep toch te bereiken is Soa Aids 
Nederland in het najaar van 2016 een 
online campagne gestart om gratis 
hepatitis B-vaccinaties voor sekswer-
kers ook op internet onder de aan-
dacht te brengen. 

Hepatitis B-campagne online
De campagne is onder de aandacht 
gebracht door middel van banners op 
verschillende vraag- en aanbodsites 
voor sekswerkers, een nieuwsbrief 
gericht aan adverterende sekswerkers 
en op Twitter. Ook via het online 
internetveldwerk zijn sekswerkers via 
sms gewezen op de campagne. Via de 
lanceringswebsite www.itsmyliver.nl 
komen sekswerkers terecht op de 
website van Soa Aids Nederland met 
informatie over hepatitis B. Op de 
website staan nieuwe voorlichtings-

1 Onderzoek aard en omvang niet legale 
prostitutie in 2014, Verboden rood in beeld, 
Nijkamp et al (WODC)

filmpjes over hepatitis B in het 
Nederlands en Engels en kan online 
een afspraak gemaakt worden voor 
een vaccinatie bij een GGD in de regio. 

Resultaat: verdubbeling 
aantal bezoekers 

Wie www.itsmyliver.nl bezoekt wordt 
doorgelinkt naar de website van Soa 
Aids Nederland over (werken in de) 
prostitutie. Sinds de start van de 
campagne medio oktober 2016 is het 
aantal bezoekers op deze site verdub-
beld. In september werd de website 
4.200 keer bezocht, in december  
– toen de campagne volop liep – was 
dit 8.648 keer! De bezoeker komt via 

Herkomst bezoekers itsmyliver.nl

Via banner op kinky.nl (84%)
Via banner op speurders.nl (6%)
Via Google / organic (4%)
Direct naar itsmyliver.nl (3%)
Via nieuwsbrief Kinky (2%)
Via Twitter (1%)
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www.itsmyliver.nl terecht op de pagina 
met informatie over hepatitis B en de 
directe link naar de afsprakenmodule 
voor gratis vaccinaties. In totaal werd 
www.itsmyliver.nl 13.500 keer (12.000 
unieke paginaweergaven) bezocht in 
de periode van half oktober 2016 tot 
31 januari 2017. Het taartdiagram  
geeft weer waar de bezoekers van 
www.itsmyliver.nl vandaan komen.  
Het overgrote deel (84%) kwam via  
de banner op www.kinky.nl.

Banners
Er is gebruik gemaakt van zes verschil-
lende banners met korte informatie 
over hepatitis B en vaccinaties. 
Bijvoorbeeld: “9,000 sex workers already 
got vaccinated against hepatitis B. Why 
should you get vaccinated? Click here”  
en “Ejaculation in the mouth puts you at 

risk of hepatitis B. Get vaccinated for 
hepatitis B. Free and anonymously.  
Click here”. De banners zijn ontwikkeld 
in het Engels om een brede groep 
sekswerkers te bereiken. Om de banners 
te plaatsen heeft Soa Aids Nederland 
samenwerking gezocht met twee grote 
vraag- en aanbodsites voor sekswer-
kers, namelijk Kinky.nl en Speurders.nl.

Effect van banners op Kinky.nl
Kinky.nl noemt zichzelf met een miljoen 
unieke bezoekers per maand de grootste 
vraag- en aanbodsite voor prostitutie 
in Nederland. Drie maanden lang (tot 
19 januari 2017) stond er een perma-
nente banner rechts op de homepage 
van Kinky.nl (zie onder). Daarnaast werd 
zes keer een wisselende maandbanner 
geplaatst binnen de accounts van 
sekswerkers op Kinky.nl. 

http://www.itsmyliver.nl
http://www.itsmyliver.nl
http://www.itsmyliver.nl
http://www.kinky.nl
http://Kinky.nl
http://Speurders.nl
http://Kinky.nl
http://Kinky.nl
http://Kinky.nl
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Tussen medio oktober 2016 en  
31 januari 2017 werd er meer dan 
10.000 keer geklikt op de banner van 
Kinky. Wie op de banner klikt, komt 
terecht op de website over hepatitis B 
voor sekswerkers van Soa Aids 
Nederland. De gemiddelde sessieduur 
op deze website was 45 seconden. Het 
grootste deel van de bezoekers (84%) 
verliet de site zonder verder te klikken. 
De overige bezoekers bleven langer op 
de site. Ruim vijf procent (550 bezoeken) 
klikte vanaf de eerste site door voor 
meer (Nederlandstalige) informatie 
over hepatitis B. Zij bleven gemiddeld 
3,5 minuut op deze site. 172 keer  
(1,7 %) werd er doorgeklikt naar de 
informatiesite ‘prostitutie wat mag 
wel en wat mag niet’, 134 keer (1,3%) 
naar ‘informatie voor klanten’ en  
99 keer (1%) naar de online afspraken-
module. Een deel van de bezoekers 
klikt vanaf deze pagina’s door naar 
andere onderwerpen. 

De banners op de homepage van  
Kinky.nl kregen meer views dan de 
banners binnen de accounts (rond de 
500.000 views per dag ten opzichte 
van ongeveer 15.000 views per dag). 
Vanaf beide locaties klikten bezoekers 
verhoudingsgewijs ongeveer even 
vaak door (respectievelijk ruim 100 
keer per dag en 4 keer per dag). Het 
verschil is dat we van bezoekers vanaf 
de banner binnen de accounts zeker 
weten dat het sekswerkers zijn, 

terwijl de bezoekers via de homepage-
banner ook klanten kunnen zijn.

Effect van banners op 
Speurders.nl
De website Speurders.nl is een algemene 
vraag- en aanbodsite waar men 
producten en diensten kan kopen en 
verkopen. Onder het kopje Erotiek 
bieden sekswerkers hun diensten aan. 
Om toegang te krijgen tot deze rubriek 
moeten bezoekers aangeven of zij  
18 jaar of ouder zijn. Op deze site werd 
de banner van de hepatitis B-campagne 
getoond, afgewisseld met andere 
advertenties. 

De hepatitis B-banner op Speurders.nl is 
30 november 2016 de lucht ingegaan. 
Van 30 november 2016 tot 31 januari 
2017 is de banner 158.323 keer 
getoond. 979 keer is er op de banner 
geklikt. 

Nieuwsbrief Kinky
Aan alle adverteerders op www.kinky.nl 
werd medio oktober 2017 een nieuws-
brief verstuurd met de titel “Wist je  
dat hepatitis B 100 keer besmettelijker 
is dan HIV!?”. De nieuwsbrief met 
informatie over hepatitis B en  
informatie over gratis vaccinaties  
voor sekswerkers werd 9.506 keer 
afgeleverd. De nieuwsbrief werd  
2.636 keer geopend en 360 lezers 
klikten door naar www.itsmyliver.nl  
voor meer informatie.

http://Kinky.nl
http://Speurders.nl
http://Speurders.nl
http://www.kinky.nl
http://www.itsmyliver.nl
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Twitter
Via het Twitteraccount @prostitutie.nl 
zijn sinds oktober 2016 regelmatig 
tweets verzonden waarin verwezen 
wordt naar de hepatitis B-campagne. 
Het Twitteraccount heeft bijna 1.200 
volgers van wie de helft sekswerkers. 
In totaal zijn er sinds oktober 6 tweets 
verstuurd over de hepatitis B-campagne. 
Deze berichten zijn in totaal 23 keer 
gedeeld, onder andere door sekswerkers.

Online internetveldwerk
Soa Aids Nederland coördineert het 
internetveldwerk onder sekswerkers. 
Het internetveldwerk wordt gedaan 
door regionale experts van GGD‘en in 
heel Nederland. In november zijn deze 
regio-experts opgeroepen sekswerkers 
via sms en e-mail te wijzen op de 
hepatitis B-campagne. Een voorbeeld-
tekst voor deze berichtjes was: 
Hepatitis B, Do you know the risks?  
Go to www.itsmyliver.nl and make an 
appointment for your free vaccinations!

Online afsprakenmodule 
gebruiken
Tegelijk met de campagne werd de 
online afsprakenmodule van het RIVM 
gelanceerd, zie de afbeelding. Via deze 
module kunnen sekswerkers laag-
drempelig online een afspraak maken 
bij een GGD in de regio. Via een andere 
website is deze service ook beschik-
baar voor MSM. De afsprakenmodule 
is beschikbaar in het Nederlands en 
Engels. 

Helaas was het op het moment van 
evalueren nog niet mogelijk om te zien 
hoeveel sekswerkers daadwerkelijk 
een afspraak hebben gemaakt via de 
afsprakenmodule. Wel weten we dat 
enkele honderden bezoekers de 
afsprakenmodule hebben geopend, 
waaronder in ieder geval 253 via de 
banner op Kinky. 

Conclusie
In de afgelopen maanden is op diverse 
manieren geprobeerd sekswerkers die 
online adverteren te bereiken met 
informatie over hepatitis B en gratis 
vaccinaties. Met succes! Tijdens de 
campagne is de site www.itsmyliver.nl 
gemiddeld bijna 4000 keer per maand 
bezocht. Ongeveer 3.000 bezoekers 
per maand kwamen via de banners op 
Kinky.nl en 500 via Speurders. Deze 
cijfers geven aan hoe groot de groep is 
die de informatie op de website onder 
ogen heeft gekregen. Het aantal views 
(de keren dat de banner gezien is, 
maar er niet op is geklikt) is vele malen 
groter! 

https://twitter.com/prostitutie_nl
http://www.itsmyliver.nl
http://www.itsmyliver.nl
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De nieuwsbrief over hepatitis B kwam 
onder ogen van 2.500 adverterende 
sekswerkers, van wie 360 actief 
doorklikten voor meer informatie. 
Daarnaast werden honderden seks-
werkers bereikt via Twitter en sms’jes. 

Wij kunnen (nog) niet vaststellen 
hoeveel sekswerkers als resultaat van 
de campagne (online) een afspraak 
hebben gemaakt voor de gratis 
vaccinaties. Van in ieder geval één 
GGD ontvingen we bericht dat zij 
merkten dat meer sekswerkers zich 
meldden voor (vervolg)vaccinaties als 
gevolg van de campagne. 

Naast sekswerkers zijn via de banners 
op Speurders en Kinky ook veel 
klanten van sekswerkers op de website 
terecht gekomen. Zij zijn niet de 
doelgroep op wie deze campagne 
gericht was. Dit is een onbedoeld 
neveneffect van de campagne. Via de 
banner binnen de accounts voor 
sekswerkers en via de nieuwsbrief aan 
sekswerkers kon de campagne 
specifiek onder de aandacht van de 
primaire doelgroep gebracht worden. 

Vervolg campagne
De online hepatitis B-campagne voor 
sekswerkers zal in 2017 worden 
voortgezet en uitgebreid. De banners 
op Speurders en Kinky blijven op de 
websites staan. Daarnaast is er contact 
gelegd met de advertentiesite 
Redlights.nl. Op korte termijn zal ook op 

het ‘dashboard’ van de adverterende 
sekswerkers op Redlights.nl een banner 
komen te staan. Op verzoek van de 
site worden ook Nederlandstalige 
banners ontwikkeld. Daarnaast 
worden de regelmatige Twitter-
berichtjes met een verwijzing naar 
www.itsmyliver.nl gecontinueerd. 
Halverwege het jaar zal de campagne 
opnieuw geëvalueerd worden.

Naast de online campagne is er ook 
gewerkt aan een nieuwe folder over 
hepatitis B voor sekswerkers in zes 
talen. Deze folder zal in het voorjaar 
van 2017 verspreid worden onder 
sekswerkers, samen met condooms 
met een verwijzing naar itsmyliver.nl. 

http://Redlights.nl
http://Redlights.nl
http://www.itsmyliver.nl
http://itsmyliver.nl
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Onderzoek onder jonge MSM
Behoeftes en ideeën van jonge MSM over hepatitis B
Auteur:  Koenraad Vermey (Soa Aids Nederland)

Jonge mannen die seks hebben met 
mannen (MSM) zijn een belangrijke 
doelgroep voor het bevorderen van 
hepatitis B-vaccinatie. Veel GGD’en 
voeren aanvullende activiteiten uit via 
internet en op fysieke locaties om  
deze groep beter te bereiken. Om 
soa-preventie en (online) gezond-
heidsbevordering zo goed mogelijk te 
laten aansluiten bij de vraag, heeft Soa 
Aids Nederland in 2016 kwalitatief 
onderzoek gedaan naar de behoeftes 
en ideeën van jonge homo- en 
biseksuele jongens. In het onderzoek 
was speciale aandacht voor vaccinatie 
tegen het hepatitis B-virus (HBV).

Onderzoek via smartphone-
app en interviews
Aan het onderzoek deden 28 jongens 
tussen 15 en 25 jaar mee. Jonge 
mannen werden benaderd via een 
onderzoekspanel met de oproep om 
mee te doen aan een onderzoek naar 
seksualiteit. Alleen homo- en biseksuele 
jongens werden geïncludeerd. Eerst 
kregen zij via een smartphone-app 
verkennende vragen over hun seksuele 
ontwikkeling, informatiebehoeftes en 
waardering van informatiebronnen 
over seksualiteit en gezondheid. In 
interviews werd vervolgens dieper 

ingegaan op hepatitis B-vaccinatie.  
De jongens kregen vragen over hun 
kennis, of zij vaccinatie bespreken in 
hun sociale omgeving, over hun 
vaccinatiestatus of intentie om zich 
tegen hepatitis B te vaccineren. Na 
deze vragen lazen zij een factsheet met 
de belangrijkste informatie over 
hepatitis B en vaccinatie, waarna 
gevraagd werd naar behoeftes aan 
aanvullende informatie. Afsluitend is 
gevraagd wat er gedaan zou moeten 
worden om hepatitis B-vaccinatie 
onder jongens zoals zijzelf te 
stimuleren.

Spreiding in leeftijd,  
opleidingsniveau en 
woonplaats
De gemiddelde leeftijd van de respon-
denten was 20 jaar. Wat betreft 
opleidingsniveau rapporteerde de 
helft een hbo-of wo-opleiding en een 
kwart mbo-opleiding; zes jongens 
volgden nog havo/vwo en één jongen 
vmbo. De helft was woonachtig in 
Noord-Holland of Flevoland, waarvan 
negen in Amsterdam. Negen respon-
denten woonden in Noord-Brabant, 
drie in Rotterdam of Den Haag en 
twee in Gelderland. 
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Vaccinatie bekend, risico’s 
van het virus niet
Vrijwel alle respondenten hadden ooit 
van hepatitis B gehoord, onder andere 
via online berichten op sociale media 
en dating-apps, de soa-poli, werk of 
verre reizen. Respondenten wisten dat 
vaccinatie beschermt tegen het 
hepatitis B-virus en veel wisten dat 
vaccinatie gratis is voor homo’s. Bijna 
geen enkele jongen kon de sympto-
men en risico’s van het hepatitis B 
opnoemen. 

Als informatiebronnen noemden de 
respondenten advertenties op sociale 
media en dating-apps, en de soa-poli. 
Enkele respondenten noemden 
promotieacties in het uitgaansleven en 
op homo-evenementen. 

Respondenten spraken niet of nauwe-
lijks met vrienden of ouders over 
hepatitis B-vaccinatie. Na het lezen 
van de factsheet speelden de volgende 
vragen bij respondenten: 
• Hoe kun je zeker weten dat je het hebt? 

De symptomen lijken op griep? 
• Hoe gaat het van acuut over op chronisch? 
• Wat zijn de bijwerkingen van het vaccin? 

Motieven en drempels voor 
vaccinatie
Een meerderheid van de respondenten 
had zich al laten vaccineren. Enkele 
jongens waren via studie of werk in  
de zorg of vanwege een verre reis 
gevaccineerd tegen hepatitis B.
Gevaccineerde respondenten noemden 
de vaccinatie “iets dat je gewoon even 
moet doen”. 
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Redenen om te vaccineren onder 
gevaccineerde jongens:

Drempels en twijfels bij  
niet-gevaccineerde jongens:

• Voorkomen van ziekte
• Gemak
• Aandacht voor HBV vaccinatie 

vanuit gezondheidsinstanties
• Gratis
• Noodzaak (werk in de zorg,  

verre reis)

• Tijd 
• Moeite
• Twijfels over anonimiteit
• Praten over vaccinatie en  

seksgedrag met ouders
• Gebrek aan urgentie (met name 

onder niet-seksueel actieve  
jongens en jongens in een vaste 
relatie)

Jonge MSM suggereren:  
ga zo door!
Volgens de respondenten volstaan de 
huidige manieren om vaccinatie te 
stimuleren: door vaccinatie gratis te 
blijven aanbieden en te blijven 
promoten tijdens uitgaan, bij een 
bezoek aan de soa-poli en online, 
zoals via campagnes op dating-apps 
en sociale media.

Conclusies
Vaccinatie tegen hepatitis B lijkt 
succesvol gepromoot onder de 
doelgroep jonge MSM, dankzij het 
gratis en laagdrempelige aanbod en 
promotieactiviteiten op online 
kanalen. Wel zouden we meer aan-
dacht moeten besteden aan jongens 
die nog niet seksueel actief zijn, of in 
een vaste relatie zitten. Om vaccinatie 
te stimuleren, stellen jonge MSM voor 
om door te gaan met de huidige 
aanpak van gratis en laagdrempelig 
aanbod en actieve promotie via online 

kanalen, tijdens uitgaan en via de 
soa-poli’s.

Vaccinatie lijkt vooral ingegeven te 
worden door gemak, noodzaak (werk) 
en het actieve aanbod op de soa-poli, 
maar niet door kennis over het virus 
zelf of door gesprekken met hun 
sociale omgeving. Het is de vraag of 
meer kennisoverdracht over het virus 
zelf veel zal bijdragen aan de vaccina-
tie-intentie. In plaats daarvan lijkt het 
kansrijker om drempels voor vaccina-
tie te verminderen, waaronder twijfels 
over anonimiteit en moeite van 
vaccinatie. Ook lijkt het kansrijk om 
jongens en hun sociale omgeving meer 
te ondersteunen in het voeren van 
gesprekken over seksgedrag en het 
voorkomen van hepatitis B.

Lees de rest van de uitkomsten op gebied 
van soa-preventie en online seksuele 
gezondheidsbevordering op:  
Soaaids.nl/onderzoekjongemsm

http://Soaaids.nl/onderzoekjongemsm
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Van vaccinatieprogramma naar  
individuele zorg
Toenemende variatie in het hepatitis B-vaccinatiebeleid 
binnen de verslavingszorg

Auteur:  Anouk de Gee, Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction, 
Trimbos-instituut. 

Het is inmiddels 6 jaar geleden dat  
het besluit viel om (ooit) injecterend 
drugsgebruikers uit het hepati-
tis B-vaccinatieprogramma voor 
risicogroepen te halen. Maar – zo 
adviseerde het RIVM destijds –  
vaccinatie van deze doelgroep op 
individueel niveau bleef van belang. 
Om zo het individuele risico op een 
chronische hepatitis B-infectie bij deze 
kwetsbare doelgroep tot een mini-
mum te beperken. Het Netwerk 
Verslavingszorg besloot dit advies over 
te nemen en de vaccinatie in de 
individuele zorg op te nemen voor 
cliënten die nog niet eerder gevacci-
neerd waren. In 9 van de 11 instellingen 
voor verslavingszorg in Nederland 
waren de eigen medewerkers op dat 
moment (2011) al gewend om de 
vaccinaties binnen het vaccinatie-
programma zelf toe te dienen. Per  
1 januari 2012 kwam de volledige 
verantwoordelijkheid voor het 
vaccineren, inclusief de financiering, 
bij de instellingen voor verslavingszorg 
te liggen. 

Twee inventarisaties
Het Netwerk Infectieziekten & Harm 
Reduction (NI&HR, gecoördineerd 
door het Trimbos-instituut) voerde 
begin 2014 en eind 2015 een  
inventarisatie uit naar het hepatitis B- 
vaccinatiebeleid binnen de 11 regionale 
verslavingszorginstellingen. De twee 
belangrijkste vragen daarin waren  
1) Is er een vastgesteld beleid met 
betrekking tot de hepatitis B-vaccinatie 
voor cliënten? en 2) Biedt uw instelling 
vaccinaties aan en geeft u die binnen 
de instelling aan cliënten? In beide 
inventarisaties is het gelukt een 100% 
respons te behalen. Respondenten 
waren Eerste Geneeskundigen, 
managers, verslavingsartsen, infectie-
ziekteverpleegkundigen en/of beleids-
adviseurs. We delen hier een aantal 
van de geanonimiseerde bevindingen; 
een uitgebreider verslag is te vinden in 
een artikel in het Infectieziekten 
Bulletin1 en in de factsheet van het 
NI&HR2.
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De bevindingen
Het aantal instellingen met vastgesteld 
hepatitis B-beleid nam tussen begin 
2014 en eind 2015 toe van één naar vijf. 
Bij vier instellingen is het beleid om 
injecterend drugsgebruikers een 
gratis vaccinatie aan te bieden (op 
kosten van de instelling). Het beleid 
van de vijfde instelling is screenen en 
voor vaccinatie doorverwijzen naar de 
huisarts. Bij de eerste inventarisatie 

viel op dat veel respondenten nog niet 
op de hoogte waren van het besluit 
om de vaccinatie in individuele zorg op 
te nemen. Mogelijk heeft de inventari-
satie een informerend effect gehad en 
op die manier kunnen bijdragen aan 
het groeiende aantal instellingen met 
een vaccinatiebeleid. Hoewel er in 
2014 ook al drie instellingen waren 
waarbij vaccinatiebeleid in ontwikke-
ling was.
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Ook als we kijken naar het aantal 
instellingen waar de vaccinatie 
aangeboden wordt, zien we een 
stijging, van drie begin 2014 naar vijf 
eind 2015. In een zesde instelling – in 
2015 – werd cliënten slechts op één 
locatie een vaccinatie aangeboden op 
initiatief van de artsen (instelling K). 
Toch liggen deze aantallen nog altijd 
een stuk lager dan de 9 instellingen 
waar in 2011 (toen drugsgebruikers nog 
in het vaccinatieprogramma voor 
risicogroepen zaten) door verslavings-

zorgmedewerkers gevaccineerd werd. 
Eén instelling met een vastgesteld 
beleid en drie instellingen zonder 
vastgesteld beleid geven in 2015 aan 
dat cliënten voor vaccinatie worden 
doorverwezen naar de huisarts of de 
GGD. De kosten voor de vaccinatie 
komen in dit geval voor rekening van 
de cliënt. In de praktijk betekent dat 
doorgaans dat deze cliënten ongevac-
cineerd blijven, wegens de hoge 
drempel van de verwijzing en kosten. 

Belemmerende en bevorderende factoren bij het opstellen en uitvoeren van vaccinatiebeleid 
in de verslavingszorg 

Belemmerende factoren Bevorderende factoren

• Er wordt geen/weinig prioriteit 
gegeven aan het opstellen van  
een vaccinatiebeleid (met name 
genoemd in 2014)

• Niet op de hoogte zijn of er niet bij 
stil staan dat er beleid opgesteld 
dient te worden (met name  
genoemd in 2014)

• Er is geen ruimte in het instellings-
budget om de vaccinaties te  
bekostigen (met name genoemd in 
2015)

• Deelname aan het Doorbraak-
project Opsporing en behandeling 
van hepatitis C in de verslavingszorg

• De doelgroep is klein, veel  
injecterend druggebruikers zijn  
in het verleden al gevaccineerd 
binnen het vaccinatieprogramma

• De inspanningen kunnen tot een 
minimum worden beperkt  
wanneer de vaccinatie geïnte-
greerd wordt/is in de bestaande 
werkprocessen
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Financiering
Zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor de hepatitis B-vaccinatie voor 
iedereen met hepatitis C, ongeacht het beleid van de verslavingszorg-
instelling. Daarnaast komen injecterend druggebruikers die behoren tot de 
risicogroepen sekswerkers of MSM, nog altijd in aanmerking voor een 
gratis vaccinatie bij de GGD binnen het hepatitis B-vaccinatieprogramma 
voor risicogroepen. Voor andere cliënten die een vaccinatie aangeboden 
krijgen binnen de verslavingszorginstelling, komen de kosten voor de 
vaccinatie ten laste van het eigen instellingsbudget. De inzet van personeel 
dat de vaccinaties uitvoert, kunnen instellingen doorgaans bekostigen 
vanuit de diagnose-behandelcombinatie (dbc) Aan alcohol en middelen 
gebonden stoornis. 

Conclusie: toenemende 
variatie in het hepatitis B- 
vaccinatiebeleid binnen de 
verslavingszorg
We zien eind 2015 dat – ten opzichte 
van begin 2014 – meer instellingen een 
vaccinatiebeleid hebben en ook het 
aantal instellingen waar cliënten de 
mogelijkheid hebben zich te laten 
vaccineren groeit. Tegelijkertijd zien 
we dat een aantal instellingen een 
bewuste keuze maakt om af te wijken 
van het besluit van het Netwerk 
Verslavingszorg. Deze instellingen 
hebben of geen vaccinatie in beleid 
opgenomen of sturen cliënten voor 
vaccinatie door naar de GGD of 
huisarts, in de meeste gevallen op 
eigen kosten van de cliënt. Het gevolg 
is dat injecterend druggebruikers nu in 
de ene instelling wel en in de andere 
instelling niet kunnen worden  

gevaccineerd. Dit zijn onwenselijke 
landelijke verschillen in de inhoud en 
kwaliteit van zorg voor deze kwetsbare 
doelgroep. De overgang van vaccina-
tieprogramma naar vaccinatie als 
onderdeel van individuele zorg is 
relatief snel gegaan. Voor een aantal 
instellingen te snel om zich voldoende 
voor te bereiden op deze beleidswijzi-
ging en om het vaccinatieaanbod voor 
deze doelgroep te behouden. 

Toekomst
Maar wie weet bieden recente  
ontwikkelingen rondom hepatitis in 
Nederland de nodige impuls voor 
verslavingszorginstellingen om de 
aandacht en zorg voor hepatitis B te 
optimaliseren. Zo schrijft de 
Gezondheidsraad in haar advies 
rondom screening van risicogroepen 
op hepatitis B en C dat de commissie 
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een infectie met chronische HBV- of 
HCV-infectie bij (ooit) regelmatig 
injecterende drugsgebruikers ziet als 
een gevolg van de verslaving3. Uit de 
visie dat verslavingszorg in haar 
behandeling aandacht heeft voor 
zowel de verslaving zelf als voor alle 
uit de verslaving voortkomende 
problematiek, volgt dat daar ook de 
preventie en zorg voor hepatitis B toe 
behoort. Bovendien schrijft het 
Nationaal Hepatitisplan een belang-
rijke rol toe aan de verslavingszorg in 
de preventie en (her)opsporing van 
hepatitis B en C. Eén van de actiepun-
ten voor de verslavingszorg daarin is 
het monitoren en optimaliseren van 
de hepatitis B vaccinatiegraad bij 
injecterende drugsgebruikers4. 

Tot slot werken het Netwerk 
Infectieziekten & Harm Reduction en 
het Platform Strategische Inhoudelijk 
Deskundigen Verslavingszorg (PSID) 
momenteel aan de ontwikkeling en 
implementatie van een uniform beleid 
in de verslavingszorg voor somatiek en 
infectieziekten. Daarin wordt ook de 
hepatitis B-vaccinatie opgenomen.  
In dit kader wordt dit jaar (2017) het 
somatisch beleid van de instellingen 
geïnventariseerd, waarmee we op het 
gebied van het hepatitis B-vaccinatie-
beleid weer een actueel beeld kunnen 
vormen. 

Referenties
1 Gee, EA de, van der Poel, A. (2016). 

Hepatitis B-vaccinatie voor injecterend 
druggebruikers: van vaccinatieprogramma 
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27(7): 202-206.

2 Gee, A. de (2015). Hepatitis B-vaccinatie voor 
drugsgebruikers. Update 2015 [factsheet]. 
Utrecht: Trimbos-instituut/Netwerk 
Infectieziekten & Harm Reduction. Te 
downloaden via www.netwerkihr.nl/publicaties 

3 Gezondheidsraad. (2016). Screening van 
risicogroepen op hepatitis B en C. Den Haag: 
Gezondheidsraad; publicatienr. 2016/16.

4 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) (2016). Meer dan opsporen. Nationaal 
hepatitisplan: een strategie voor actie. 
Bilthoven: RIVM
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Landelijke 
HBV-dag 2016, 
een terugblik
Auteur:  Kirsten Molendijk, RIVM

De landelijke HBV-dag voor professionals vond op 11 oktober 2016 
plaats in de authentieke houtzaagmolen De Ster in Utrecht, op 
loopafstand van het Centraal Station. Een informatieve, inspirerende 
en gezellige middag. De aanwezigen hoorden over de nieuwste 
ontwikkelingen, discussieerden en haalden herinneringen op met 
de HBV-kennisquiz. 

Thirza Steward van Soa Aids Nederland 
gaf een presentatie over de online 
campagne voor sekswerkers. Minke 
Dijkstra beschrijft deze campagne 
uitgebreid elders in dit programma-
bericht. Jeroen Verhaar van de firma 
TriV gaf een demonstratie over het 
versturen van een sms-rappel, met als 
doel de compliance te verhogen. 
Programmacoördinatoren Anouk 
Urbanus en Annemarie Meiberg 
(RIVM) gaven een presentatie over  

de behaalde resultaten (zie ook de 
Terug- en vooruitblik elders in dit 
programmabericht) en over de nieuwe 
online agendamodule die in 2016 is 
opgeleverd. Paul Zantkuijl vertelde 
over de plannen van Soa Aids 
Nederland om MSM-asielzoekers te 
bereiken, voor te lichten en te vaccine-
ren tegen hepatitis B. Er is tot nog toe 
geen MSM-specifieke voorlichting bij 
GCA’s of actieve benadering van deze 
doelgroep. In samenwerking met 
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GGD’en en zelforganisaties gaat Soa 
Aids Nederland feesten organiseren 
waar MSM-asielzoekers voorlichting 
en persoonlijk advies krijgen en getest 
en gevaccineerd kunnen worden.  
In 2015 en 2016 zijn al twee feesten 
georganiseerd en deze waren succes-
vol met 75 eerste vaccinaties. Etienne 
Brinkman van GGD Amsterdam 
vertelde over de plannen om te komen 
tot een landelijke aanpak van de 
outreachactiviteiten en landelijk 
rappeleren. Jim van Steenbergen 
(RIVM) daagde de aanwezigen uit om 
in gesprek te gaan over enkele 

stellingen over het HBV-programma. 
Zo werd besproken in hoeverre het 
nog effectief is om op outreach te 
vaccineren en of men ideeën heeft  
bij nieuwe doelgroepen van het 
HBV-programma. 

Kennisquiz
Anouk Urbanus en Annemarie Meiberg 
(RIVM) sloten de dag af met een 
kennisquiz waarvoor soms diep in het 
geheugen gegraven moest worden. 
Interessante feiten en leuke anekdotes 
kwamen zo naar boven. Een greep:

u	de 10.000e vaccinatie is  
in oktober 2003 gezet

u	tot oktober 2016 zijn in totaal 
315.367 vaccinaties gezet

u	in 2009 ontving het  
HBV-programma de 
ZonMW Parelprijs

u	shampoo, radio  
en een fietslampje 
als incentive zijn 
gebruikt, maar 
nagellak niet

u	van de 18 coördinatoren 
van het eerste uur zijn 
alleen Evelien Siedenburg 
en Fetzen de Groot nu  
nog coördinator

u	outreachacties hebben soms  
onbedoelde effecten: De GGD  
mocht vaccineren op een partyboot, 
maar ooit ging de helft van de 
feestgangers van boord toen de 
partyboot even terugvoer naar de 
haven om de GGD- medewerkers 
die de mannen hadden gevacci-
neerd aan wal te zetten 

Programmabericht EXTRA  | 27



28  |   Programmabericht EXTRA

In gesprek met Jim van Steenbergen
Auteurs: Kirsten Molendijk en Annemarie Meiberg, RIVM

Jim van Steenbergen is vanaf het begin betrokken bij het  
HBV-programma en schreef mee aan het Nationaal Hepatitisplan. 
Wij vroegen hem naar de geschiedenis en toekomst van het 
HBV-programma. 

Je was betrokken bij het begin van het 
HBV-programma. Hoe is het programma 
ontstaan?
Sinds het beschikbaar komen van  
een vaccin, heeft Nederland voor 
hepatitis B lange tijd een zeer specifiek 
risicogroepenbeleid gevoerd. Onder 
invloed van mensen “uit het veld” was 
er al vroeg een campagne gericht op 
MSM (“Voorkom vergelen”) en is de 
zwangerenscreening ingevoerd met 
vaccinatie van de pasgeborenen van 
HBsAg-positieve moeders. Medische 
risicogroepen zijn destijds snel 
gevaccineerd en daarna zijn daar 
geleidelijk kinderen van ouders uit 

landen met een hogere prevalentie 
aan toegevoegd. Terwijl in de loop van 
de jaren ’90 veel omringende landen 
universeel gingen vaccineren, bleef 
Nederland van mening dat hepatitis B 
vooral een probleem was bij risico-
groepen en dat het efficiënter en 
ethisch zuiverder is het beleid daarop 
te richten en de vaccinatiegraad in die 
groepen zo hoog mogelijk te krijgen. 
In 1996 constateerde de 
Gezondheidsraad1 dat de gedragsriciso-
groepen nog niet goed bereikt werden. 
Daarop is in 1998 besloten een 
proefproject te starten voor drugge-
bruikers, homo- en heteroseksuelen 
met veel wisselende partners, inclusief 
prostituees, uitgevoerd door GGD’en 
in samen werking met de ambulante 
drugshulpverlening. Dit proefproject 
verliep succesvol en vanaf 2002 werd 
dit programma daarom landelijk 
geïmplementeerd. 

1 Gezondheidsraad (1996). Bescherming tegen 
Hepatitis B. Rapportnummer 1996/15
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Zie je verschillen met de situatie in 1998?
In 1998 was chronische hepatitis B 
eigenlijk niet goed te behandelen, de 
middelen hadden veel bijwerkingen en 
beperkt succes. Mensen die in het 
programma na de eerste vaccinatie bij 
screening HBsAg-positief bleken 
werden gerustgesteld, kregen voor-
lichting hoe overdracht naar anderen 
te beperken en, vermoedelijk niet eens 
in alle gevallen, werden verwezen naar 
de huisarts voor periodieke controle. 
Sinds 2006 zijn er behandelingen 
beschikbaar die èn kostenefficiënt zijn 
èn veel minder bijwerkingen hebben. 
Daardoor kunnen we chronisch 
geïnfecteerden nu iets bieden om hun 
verhoogde kans op levercirrose en 
leverkanker terug te brengen naar 
hetzelfde niveau als niet-geïnfecteer-
den, én daarmee kunnen we dus ook 
bronnen uitschakelen. Hierdoor is er  
in de bestrijding veel meer nadruk 
komen te liggen op bronopsporing, 
om daar vervolgens ook iets aan te doen. 

Een tweede verandering is dat  
hepatitis B sinds 2011 is opgenomen in 
het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). 
Dit betekent dat over enkele tientallen 
jaren de gehele bevolking gevaccineerd 
zal zijn. Een risicogroepenprogramma 
is dan niet meer nodig. Dat is dus nu 
ook een nieuwe situatie: we weten dat 
het programma uiteindelijk op de 
langere termijn kan stoppen. Het duurt 
dus nog zo’n 12 jaar voordat de eerste 
kinderen die via het RVP gevaccineerd 

zijn de risicogroepleeftijd bereiken.  
De gemiddelde leeftijd van de in het 
programma gevaccineerden is geluk-
kig nog steeds aan het dalen, wat 
betekent dat we mensen steeds eerder 
in de periode waarin ze risico lopen 
bereiken. Maar die leeftijd is nu voor 
beide doelgroepen 31 en dat betekent 
dus dat het programma zeker tot 2042 
iets te doen heeft.

Wat zou je het programma willen 
adviseren voor de toekomst?
Het programma wordt per definitie 
steeds duurder per persoon. Immers, 
steeds meer blijven alleen de moeilijker 
bereikbare personen over. Het is 
daarom reëel om na te denken over de 
relatieve winst, of kosteneffectiviteit 
van “dure” onderdelen van het 
programma, zoals de outreach. 
Ook is het goed om de verantwoorde-
lijkheid voor het opsporen en onder 
controle krijgen van chronisch geïnfec-
teerden meer onder de paraplu van 
het programma te brengen. Het 
programma stelt een diagnose en zou 
zich er verantwoordelijk voor moeten 
voelen dat de betreffende mensen ook 
de juiste medische zorg krijgen. 
Gewoon verwijzen naar de eigen 
huisarts vind ik dan onvoldoende. 
Voor de huisarts is chronische hepatitis 
(nog) geen gesneden koek, ook al staat 
er in de NHG-standaard voor huisart-
sen precies wat er met een dergelijke 
patiënt moet gebeuren. Voor de 
publieke gezondheid is het zo belang-
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rijk om bronnen te kunnen uitschake-
len dat je als programma eigenlijk ook 
zou moeten volgen (én registreren) 
wat er met iemand gebeurt in dat 
traject: niet alleen de periodieke 
controle en eventuele behandeling, 
maar ook het contactonderzoek en 
vaccinatie dat er bij hoort. Dit zou een 
hele mooie rol voor het HBV-
programma kunnen zijn. 

Een derde punt is dat de mensen die 
betrokken zijn bij het programma 
verstand hebben van het benaderen 
van risicogroepen en van het informe-
ren en adviseren van betrokkenen. Ik 
zou het een heel goed idee vinden als 
die mensen ook ingezet kunnen 
worden bij het opsporen van nog 
onbekende chronische infecties. Zoals 
bekend, heeft de Gezondheidsraad in 
20162 geadviseerd om bepaalde 
groepen eerstegeneratiemigranten 
actief te testen op chronische infectie. 
Dat zou dus zeker niet alleen bij de 
gedragsrisicogroepen moeten, maar 
breder. Het lijkt me een mooie 
uitdaging voor het programma om 
zich daar vanaf nu ook mee bezig te 
gaan houden. Ik denk dat je daarmee 
misschien wel meer gezondheidswinst 
bereikt met dezelfde inspanning dan 
met de huidige beperking om alleen 
naar gedragsgebonden risicogroepen 
te kijken.

2 Gezondheidsraad. Screening van risicogroepen 
op hepatitis B en C. Den Haag, 
Gezondheidsraad (2016) publicatienr. 2016/16. 
ISBN 978-94-6281-091-4

Doe mee, 
bescherm  
je tegen 
hepatitis B!
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.

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) coördineert in opdracht van het ministerie van VWS 

de infectieziektebestrijding in Nederland. Het RIVM besteedt uiterste zorg aan actuele en correcte 

publieksinformatie. Deze publicatie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met deskundigen uit diverse 

organisaties en beroepsgroepen. Aan de inhoud van de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen
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De zorg voor morgen begint vandaag
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