
Geintegreerd screening in bestaande 
zorg

Promotie van 
screeningprogramma via 
campagne

HBV/HCV screeningsprojecten Nederland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Titel project * HBV/HCV screening tijdens TBC screening GGD NOG HBV/HCV/hiv screening tijdens TBC screening GGD 

Amsterdam
HCV screening soapoli GGD Amsterdam China aan de Noordzee China aan de Maas China aan de Amstel China onder de Dom China in het Oosten / Hepatitis in Arnhem/Nijmegen China aan de Dommel Turkse bevolking in Arnhem Hepatitis C Campagne GP pilot Hepatitis C internet-project Heptember/ Hepatitis Awareness Maand 

B. Type project (wat voor interventie: 
screening, screening  
in combinatie met  
awareness, retrieval, 
etc.)

vrijwillige screening HBV/HCV gekoppeld aan verplichte TBC 
screening voor migranten uit TBC-endemische gebieden

vrijwillige screening HBV/HCV/hiv gekoppeld aan 
verplichte TBC screening voor migranten  uit TBC-
endemische gebieden

Geintegreerde screening on-site screening, kenniscampagne, community-based, 
vaccinatieprogramma 

on-site screening, kenniscampagne, community-based, 
vaccinatieprogramma 

on-site screening, kenniscampagne, community-based on-site screening, kenniscampagne, community-based, 
vaccinatieprogramma 

on-site screening, kenniscampagne, community-based on-site screening, kenniscampagne, community-based , 
vaccinatieprogramma

on-site screening, kenniscampagne, community-based awarenesscampagne, mensen met risico werden 
verwezen naar huisarts

internetproject; mediacampagne gericht op aantrekken mensen 
met risico naar projectwebsite. Online risicotest (vragenlijst) en 
bloedtestprocedure

maand screeningscampagne, opsporingscampagne via diverse 
media

C. Uitvoerende organisatie en 
contactpersoon

GGD Noord- en Oost- Gelderland (P. Schrooders) GGD Amsterdam (J. Bil) GGD Amsterdam GGD Den Haag (C. Dirksen) GGD Rotterdam-Rijnmond (I. Veldhuijzen) GGD Amsterdam (W. van der Veldt) GGD Utrecht (C. Schout) GGD Arnhem GGD Nijmegen (contactpersoon onbekend) GGD Brabant Zuidoost (contactpersoon onbekend) Rijnstate Zienkenhuis (C. Richter) UMC Utrecht (C. Helsper) GGD Amsterdam (F.Zuure) Hepatitscentrum Rijnstate (C. Richter)

D. Status project (afgerond/lopend) afgerond afgerond (verdere analyses volgen) afgerond afgerond afgerond afgerond afgerond afgerond afgerond afgerond afgerond afgerond afgerond
E. Programmakenmerken
1.       doelgroep/populatie * GR alle migranten met verplichte TBC screening met een minimale 

verwachte verblijfsduur in Nederland van 3 maanden. Dit 
betreffen geen asielzoekers op deze locaties.

alle migranten met verplichte TBC screening die 18 jaar 
of ouder zijn en een minimale verwachte verblijfsduur in 
Nederland van 6 maanden. Dit betreffen geen 
asielzoekers op deze locatie.

Hiv+ MSM en MSM met onbekende hivstatus Chinese migranten Chinese migranten Chinese migranten Chinese migranten Chinese migranten Chinese migranten Turkse migranten artsen en mensen met risico op HCV (voormalige 
injecterende druggebruikers, 1ste generatie 
migranten, familieleden van HCV+, mensen die via 
bloed-bloed contact risico gelopen hadden op HCV)

diverse risicogroepen: migranten afkomstig uit HCV endemische 
landen, mensen met de volgende risico's: risicovol 
bloedbloedcontact (oa scheermesjes/bloedtransfusie voor 
1992), injecterend en non-injecterend druggebruik, huisgenoot 
van HCV+ of druggebruiker, hiv-infectie

diverse risicogroepen: geboren in niet-westers land, risicovol 
bloedbloedcontact (scheermesjes/bloedtransfusie voor 1992), 
injecterend en niet-injecterend druggebruik, onverklaarbaar 
hoog ALT, onbeschermd seksueel contact met HBV drager

2.       kalender periode en 
duur/frequentie van interventie *

(naast kalender 
periode ook 
bijvoorbeeld het 
aantal 
screeningsessies)

2013 (okt)-2015(feb) 2015 (juli-aug) 2007-2011 2010 (feb-mei)
6 screeningsdagen

2009 (drie maanden)
13 out-reach activiteiten waarbij screening werd aangeboden

2012 (jan-apr)
5 screeningsdagen

2011 (maa-apr)
4 screeningsdagen

2013 (jan-mei)
6 screeningsdagen

2013 (sep-onbekend)
4 screeningsdagen

2009
15 voorlichtingsbijeenkomsten waarbij on-site screening 

2007-2008 2007 (maa) - 2008 (dec) 2014 (sept)

3.       stad/regio/land van 
uitvoering *

GGD Noord-Oost Gelderland en GGD Gelderland-Zuid Amsterdam Amsterdam Regio Haaglanden Regio Rotterdam-Rijnmond Amsterdam Utrecht Arnhem/Nijmegen Eindhoven Arnhem Apeldoorn en Amersfoort Amsterdam en Zuid-Limburg Arnhem

4.       manier van werven GR (GBA etc) in de week vóór de afspraak van de TBC screening ontvingen 
personen informatie over de studie. Tijdens de afspraak voor 
de TBC screening werd gevraagd of men wilde deelnemen.

bij aanmelding bij de balie voor de TBC screening werd 
een informatiefolder gegeven. Na de TBC screening 
werd in een persoonlijk gesprek met een onderzoeker 
de studie toegelicht en gevraagd of men wilde 
meedoen.

Geintegreerd in bestaande zorg sleutelfiguren vanuit Chinese gemeenschap, campagne via 
diverse media 

sleutelfiguren vanuit Chinese gemeenschap, campagne via 
diverse media 

sleutelfiguren vanuit Chinese gemeenschap, campagne via 
diverse media 

sleutelfiguren vanuit Chinese gemeenschap, campagne via 
diverse media 

geen informatie Chinese inwoners Eindhoven ontvingen uitnodiging op 
naam

Voorlichtingsbijeenkomsten, informatiefolders bij 
huisartsen en verspreid door mensen uit de gemeenschap

via huisartsen lokale mediacampagne (o.a. lokale radio, tv, kranten, posters) Via huisartsen en artsen in Rijnstate Ziekenhuis en 
krantenbericht, televisie en social media (doelgroep)

5.    hbv test * GR (ja/nee en welke) ja anti-HBc (bij positief resultaat verder getest) ja HBsAg Ja, in soapakket ja, anti-HBc/HBsAg/anti-HBs/HBeAg/anti-Hbe en ALT) ja, anti-HBc/HBsAg/anti-HBs/HBeAg/anti-Hbe en ALT) ja, anti-HBc/HBsAg/HBeAg ja, anti-HBc/HBsAg ja, minimaal anti-HBc/HBsAg ja, minimaal anti-HBc/HBsAg ja, minimaal anti-HBc/HBsAg ja, anti-HCV (maar binnen reguliere setting) nee ja, anti-HBc/HBsAg

6.    hcv test * GR (ja/nee en welke) ja anti-HCV ja anti-HCV en HCV-RNA ja, anti-HCV nee  nee ja, anti-HCV/HCV-RNA ja, anti-HCV/HCV-RNA? ja, anti-HCV ja, anti-HCV/HCV-RNA? ja, anti-HCV nee ja, anti-HCV, indien pos HCV-RNA ja, anti-HCV/HCV-RNA
7.    ook andere infecties/testen 
meegenomen

(ja/nee en welke) nee ja, hiv ja 
Chlamydia,
Gonorroe
Syfillis
hiv

nee nee nee nee nee nee nee nee nee nee

F. Uitkomsten
1.       dekking/coverage van 
doelpopulatie van 
programmakenmerk 2

(# personen 
benaderd)

400 personen benaderd 502 personen benaderd van de geschatte 4500 per jaar 
(11,2%; 95%CI=10,3-12,1%)

geen informatie geen informatie geen informatie geen informatie geen informatie geen informatie geen informatie geen informatie geen informatie geen informatie, behalve dat de deelnamegraad onder 
eerstegeneratie migranten lager was dan verwacht

geen informatie 

2.       Test-uptake * GR (#deelnemers/# 
benaderd of 
gevraagd)

51% (203/400) van gevraagde mensen hebben deelgenomen 51% (256/502; 95%CI=46,6-55,3). Één persoon hiervan 
wilde niet op hiv onderzocht worden.

97,2% hiv+ (1742/1793)
72,9% hivstatus onbekend (446/612)

16-21% dekking (1296/6000-8000; 95% CI=15,4-17,0 en 
95%CI=20,6-22,7)  (nb. 3% van aantal deelnemers 
(43/1296) was jonger dan 16 en verder niet beschreven)

 7-14% geschat op een geschat aantal van 8-16 duizend 
personen waarvan er 1090 zijn getest (1090/8000-16000; 
95%CI=12,9-14,4  en 95%CI=6,4-7,2) 

733 deelnemers 30% dekking (613/2000; 95%CI=28,7-32,7) (nb. 43% kwam 
niet uit de stad Utrecht, dus de dekking is lager want de 
noemer is groter)

743 deelnemers 677 deelnemers 10,2% (647/6337;  95%CI=9,5-11,0) geen informatie, geen screeningscampagne (nb. 
anti-HCV uptake was hoger in interventieregio dan 
in controleregio 3,0 versus 1,4) Tevens toename 
%pos tests in interventieregio 1,7% (95%CI=-0,2-
3,7%) vs 0,9%(95%CI=-4,1-2,3%) in controleregio. 
Totaal aantal opgespoord interventieregio is 3.
Dit geldt voor alle risicogroepen, geen informatie 
over alleen migranten.

geen informatie; na het online testadvies liet overall 28% zich 
testen; onder migranten uit HCV endemische landen was dit 
38,7% (24/62)

310 getest op HCV, waarvan 266 ook op HBV 

(#anti-HBcen anti-
HCV antibody 
positieven/# getesten 
en

anti-HBc: 13,3% (27/203; 95%CI=9,3-18,7)
anti-HCV: 1,0% (2/203; 95%CI=0,3-3,5) (waarschijnlijk anti-
HCV, voor vervolgtesten werd namelijk verwezen naar huisarts)

anti-HBc: niet bij iedereen bepaald dus geen info tav 
prevalentie.
anti-HCV: 1,2% (3/256; 95%CI=0,4-3,4). HCV antibody 
test was alleen niet geconfirmeerd.

anti-HCV: 6,4% (112/1742); 95% CI: 5,3%-7,6%) onder hiv+
anti-HCV: 0,7% (3/446; 95% CI: 0,2%-2,0%) hiv onbekend

anti-HBc: 40% (5% drager, 35% doorgemaakt, 60% 
vatbaar; geen exacte aantallen weergegeven) (1e en 2e 
generatie migranten samen weergegeven)

anti-HBc: 49% (534/1090; 95%CI=46,0-52,0) (1e en 2e 
generatie migranten samen weergegeven)

anti-HBc: 52,4% (384/733 95%CI=48,8-56,0)
anti-HCV: 0,27% (2/733 95%CI=0,1-1,0)
(1e en 2e generatie migranten samen weergegeven)

anti-HBc: 40,3% (247/613; 95%CI=36,5-44,2) 
anti-HCV: 0,3% (2/613; 95%CI=0,1-1,2) 
(1e en 2e generatie migranten samen weergegeven)

anti-HBc: 38,9% (289/743; 95%CI=35,5-42,5) 
anti-HCV: 0,67% (3/743; 95%CI=0,1-1,2) 

anti-HBc: geen informatie
anti-HCV: 0,4% (3/677 95%CI=0,2-1,3) (nb. er staat niet of 
het anti-HCV of HCV-RNA betreft)

Eerste generatie migranten: 
anti-HBc: 
overall: niet gerapporteerd
leeftijd <25 jaar: 6,7%
leeftijd tussen 25-50; 30,2% 
leeftijd >50 jaar; 57,7%

anti-HCV: 0,4% (2/544; 95%CI=0,1-1,3)

geen informatie anti-HCV prevalentie voor de migranten niet gerapporteerd anti-HBc: 10,9% (29/266; 95%CI=7,7-15,2)
anti-HCV: 2,3% (7/310; 95%CI=1,1-4,6)

#HBsAg en HCV-RNA 
positieven/# getesten) 
Ook absolute 
aantallen weergeven.

HBsAg: 4,4% (9/203; 95%CI=2,4-8,2)
HCV-RNA: onbekend

HBsAg: 0,4% (1/256; 95%CI=0,07-2,2)
HCV-RNA: 0.4% (1/256; 95%CI=0.07-2.2) 
Geen hiv-infecties gevonden

geen informatie bekend HBsAg: 5%(63/1253; 95%CI=4,0-6,4) 
(1e en 2e generatie migranten samen weergegeven)

HBsAg: 8,5% (92/1090; 95%CI=6,9-10,2)
Onder alleen 1e generatie migranten: 9,0% (85/945; 95%CI=7,3-
11,0)

HBsAg: 5,3% (39/733 95%CI=3,9-7,2)
HCV-RNA: 0,14% (1/733 95%CI=0,0-0,8)

HBsAg: 7% (44/613; 95%CI=5,4-9,5)                                                              
HCV-RNA: 0,3% (2/613; 95%CI=0,1-1,2) 

HBsAg: 3,8% (28/743; 95%CI=2,6-5,4) HBsAg+
HCV-RNA: niet gerapporteerd

HBsAg: 3,8% (26/677 95%CI=2,6-5,6)                                                                   
HCV-RNA: niet gerapporteerd

Eerste generatie migranten: 
HBsAg: 3,1% (17/544; 95%CI=2,0-4,9)                                                                                   
HCV-RNA: 0,4% (2/544; 95%CI=0,1-1,3)

geen informatie HCV-RNA prevalentie voor de migranten: 0% (0/24) HBsAg: 0,3% (1/266; 95%CI=0,1-2,1)                                                                                     
HCV-RNA: 0,6% (2/310; 95%CI=0,2-2,3) 

4.       % nieuw opgespoorde 
infecties GR)

geen informatie   0%, beide infecties waren al bekend 30,4% (34/112) hiv+
100% (3/3) hiv onbekend

geen informatie geen informatie   HBV: 64,1%(25/39)
HCV: 100% (1/1)

HBV: 70%(31/44)                                                                     HCV: 
50% (1/2)

geen informatie geen informatie HBV: 94% (16/17); HCV 100% (2/2) (nb 1=geen 
informatie)

geen informatie nvt geen informatie

         % al bekende infecties (GR) geen informatie   100% (2/2) 69,6% (78/112) hiv+
0 (0/3) hiv onbekend

"aanzienlijk aantal" (niet gespecificeerd) geen informatie HBV: 35,9% (14/39) HBV: 30%(13/44)                                                                       
HCV: 50% (1/2)

geen informatie geen informatie HBV: 6% (1/17) geen informatie nvt geen informatie

         % al bekende infecties in 
zorg (GR)

geen informatie   50% (de HBsAg+ persoon was onder controle in China 
en zij zag geen noodzaak in Nederland naar een arts te 
gaan omdat ze slechts enkele jaren in Nederland zal 
verblijven en de infectie al jaren onder controle was; de 
HCV-RNA+ persoon was ooit in zorg geweest in 
Indonesië maar is nav de screening in Nederlandse zorg 
gekomen.)

69,6% (78/112) hiv+ bekend bij hivkliniek, dus aannemelijk 
dat zij in zorg zijn.
11/15 met een indeterminate HCV status rapporteerde een 
eerdere HCV+ test

geen informatie geen informatie   HBV: 71,4% (10/14) huisarts reeds op de hoogte infectie
(25,6%; 10/39 van alle gevonden HBV infecties is al in zorg)

HBV: 23% (3/13) onder controle huisarts (2) of specialist (1)
HCV: 50% (1/2)

geen informatie geen informatie HBV: 100% (1/1) geen informatie nvt geen informatie

5.       Profiel/groep van de 
chronisch geïnfecteerden (GR)

(1 e /2 e  generatie, 
leeftijd, geslacht))

1e generatie migranten; beide vrouw. Leeftijd nog niet 
bekeken.

Ouder en vaker IDU gebruikt in < 6 maanden geen verschil M-V, hogere leeftijd meer HBV (nb. geen 
aantallen af te lezen)

hoogste prevalentie (22%) onder mannen tussen de 25-44 jaar 
(95%CI 16-30%)

Geslacht van chronisch HBV geïnfecteerde deelnemers: vrouw  
5,8% (28/483) Man   4,8% (11/228)

Van de 39 HBV-positief geteste was 28,2%man (N=11) en 71,8% 
vrouw(N=28)  Mediaan leeftijd deelnemers HBV infectie: 55,98, 
Mean leeftijd deelnemers HBV infectie: 53,91, Range leeftijd 
deelnemers HBV infectie: 59,36, Standaard deviatie: 11,95                                                                                                        
                                                                                                                
Leeftijd deelnemer HCV infectie N=1 53 jaar 

HBV: 98% 1ste generatie (34/44), 2% 2de generatie (1/44)
59% man (26/44)  41%vrouw(18/44)
9% is 18-35 jaar, 7% 36-50 jaar en 8% 51-65 jaar (nb. 
aantallen niet terug te leiden/ na te rekenen)

HCV: geen informatie

geen informatie geen informatie 3,0% (16/544) 1ste generatie HBsAg+                               1% 
(1/103)2de generatie HBsAg+                                          geen 
infecties onder deelnemers <25 jaar

HCV-RNA+ (n=2):
73-jaar oude man
42-jaar oude vrouw

geen informatie nvt geen informatie

6.       Follow-up van 
geïdentificeerde personen

(ja/nee) geen informatie   ja, maar volgt nog (mnd 3 en 6) In zorg gebracht, geen informatie over bekend nee (19/63 doorverwezen specialist, de rest HA) ja ja ja geen informatie (alle HCV en HBV geinfecteerden zijn 
doorverwezen naar 2de lijn)

geen informatie ja geen informatie nvt geen informatie

Indien ja
a.       #dragers gezien bij 
GGD/#dragers

HBsAg+ persoon is gezien bij GGD, maar bron en 
contactonderzoek bleek niet nodig.

allemaal uitgenodigd (geen info over uptake) alle HBV+ uitgenodigd/doorverwezen (geen info over uptake) beleid: alle HBV en HCV+ doorverwezen naar specialist, 
onbekend of ze bij de GGD zijn geweest

geen informatie geen informatie

b.      #dragers gezien bij huis-
/verslavingsarts/#dragers

HCV-RNA+ persoon is gezien door huisarts 62% (57/92) doorverwezen naar huisarts, geen informatie over 
follow-up

alle HBV+ uitgenodigd/doorverwezen (geen info over uptake) HBV: 3 omdat deze ivm logistieke redenen afweken van 
advies om naar specialist te gaan

HBV: 9 in follow-up bij huisarts geen informatie

c.       #dragers geïndiceerd voor 2e 

lijn
38% (35/92) op basis van HBeAg+ of ALT verhoogd 1 HBeAg+, de overigen doorverwezen naar huisarts met advies 

ALT te meten en wanneer verhoogd->2de lijn
HBV: 41 (31 nieuw geinfecteerde en 10 reeds bekend maar 
niet in zorg) 

geen informatie geen informatie

d.      # dragers aangekomen in 2e 

lijn
minimaal 32 (aangekomen bij specialist gekoppeld aan project), 
van andere 3 geen follow-up gegevens, doorverwezen naar 
eigen specialist

geen informatie HBV: 72% (32/44) op consult geweest specialist (80% (35/44) 
in zorg specialist en/of huisarts)

HBV: 9 deelnemers in follow -up geen informatie

e.       Stadiumverdeling (F1-F4) 
(GR)

geen informatie geen informatie geen informatie HBsAg+: Op basis van echo's en/of liver histology bleken 4/32 
patienten (12,5%) levercirrose te hebben. Het is alleen niet 
duidelijk of alle 32 patiënten een echo kregen, waarschijnlijk 
wel.

Geen informatie geen informatie geen informatie geen informatie HBsAg+ (n=18): bij geen van de 18 personen waren er 
aanwijzingen voor cirrose (based on ultrasound)
HCV-RNA+ (n=2): bij één van de 2 personen was sprake 
van cirrose

geen informatie nvt (geen infecties onder migranten) geen informatie
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2.       evt. link naar andere 
documentatie

(website/kennisnet 
etc)

persoonlijke communicatie J. Bil, GGD Amsterdam Hepatitis in Arnhem-Nijmegen, 2013. Kort verslag 
gepubliceerd op 
http://www.hepatitisinfo.nl/projecten/screening/DU2558
_Screening-en-bewustzijnsbevordering-hepatitis-B-en-
hepatitis-C-bij-Chinezen-in-Nederland-2009-2013.aspx. 
Geraadpleegd op 21 oktober 2015.
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verslag gepubliceerd op 
http://www.hepatitisinfo.nl/projecten/screening/DU2558
_Screening-en-bewustzijnsbevordering-hepatitis-B-en-
hepatitis-C-bij-Chinezen-in-Nederland-2009-2013.aspx. 
Geraadpleegd op 21 oktober 2015.

Verslag Hepatitis Awareness maand Rijnstate september 2014

3.       Prevalentie, zowel voor 
doorgemaakte                          
infecties als chronische infecties) 
* GR

(# nieuw opgespoorde 
chronische infecties/# 
personen met een 
chronische infectie) 
NB aangeven of 
infecties gevonden in 
bron- en 
contactonderzoek zijn 
meegeteld of niet. 
Liefst niet meetellen 
en apart weergeven.
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geïdentificeerde personen
Indien ja
a.       #dragers gezien bij 
GGD/#dragers
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c.       #dragers geïndiceerd voor 2e 
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(GR)

H. Bron
1.       volledige referentie

2.       evt. link naar andere 
documentatie

3.       Prevalentie, zowel voor 
doorgemaakte                          
infecties als chronische infecties) 
* GR

Persoonlijke schriftelijke oproep Doorbraakprojecten Overig

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Egyptenaren Amsterdam en Almere Vietnam tussen de tulpen HBV onder migranten in de Noordelijke provincies Hepatitis C-opsporing onder migranten in Nijmegen 

(HECOM)
Cultural tailoring, online mediated HBV screening Rotterdam Hepatitis Opsporing Migranten Arnhem (HOMA) Hotspot Doorbraakproject 1 Doorbraakproject 2 HBV screening minderjarige asielzoekers HBV screening asielzoekers die seksueel misbruik 

rapporteren

kenniscampagne, screening, community-based on-site screening, kenniscampagne, community-based Schriftelijke oproep tot screening, vaccinatieprogramma kenniscampagne, screening, deels communitybased kenniscampagne, internet based, screening bij GGD on-site screening, kenniscampagne, Geboortecohort aanpak in lage SES-wijken het bieden van ondersteuning 
aan teams van verslavingszorg 
en ziekenhuis bij de ontwikkeling 
van een lokaal passend 
transmuraal
HCV-zorgpad (van opsporing en 
screening tot – begeleiding bij – 
behandeling) voor cliënten in de 
verslavingszorg.

het bieden van ondersteuning aan teams van verslavingszorg 
en ziekenhuis bij de ontwikkeling van een lokaal passend 
transmuraal
HCV-zorgpad (van opsporing en screening tot – begeleiding bij 
– behandeling) voor cliënten in de verslavingszorg.

screening screening op basis van risicoprofiel

GGD Amsterdam (F. Zuure) GGD Hollands Noorden en GGD Zaanstreek Waterland (H. 
Menger)

GGD Groningen, GGD Fryslan en GGD Drenthe (W. 
Niessen)

UMC St. Radboud (K. Grintjes) GGD Rotterdam (Y. v.d. Veen) Rijnstate Ziekenhuis (C.Richter) GGD Zuid Limburg (J. Heil) Trimbos Trimbos GGD Achterhoek (A. Haveman) Stichting MOA Zuid Holland (W.J. Knoppers)

afgerond afgerond afgerond afgerond afgerond afgerond afgerond afgerond afgerond afgerond afgerond

1ste generatie migranten uit Egypte Vietnamese migranten 1ste generatie migranten geboren in China, Sub-Sahara 
Afrika (zonder Zuid-Afrika), Indonesie, Suriname, de 
voormalige Nederlandse Antillen en Turkije                                                                  

1ste generatie migranten uit Polen en Egypte Turkse migranten 1ste generatie migranten uit Afghanistan, Iran, Iraq, 
voormalige Sovjetunie en Vietnam

Mensen tussen 40-70 jaar uit lage SES-wijken clienten van de verslavingszorg clienten van de verslavingszorg Alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA's) uit 
KWE's (Kleine woon eenheden)

Seksueel misbruikte asielzoekers

2009 (sept) -2010 (sept) 
11 voorlichtings en screeningsbijeenkomsten

2011 duur onbekend
screening 2 keer op zaterdag in april, meerdere 
informatieavonden

geen informatie 2012-2013
4 voorlichtings en screeningsdagen

2010 (sep)-2011 (onbekend) 2011 2014-2015 2013-2014 2015-2016 2002-2003 2001 (aug)-2002 (sep)

Amsterdam en Almere Noord-Holland (focus op Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn en 
Purmerend)

Assen/Groningen/Leeuwarden Nijmegen Rotterdam Arnhem en Rheden Maastricht en Heerlen Zeeland
Noord-Limburg
Utrecht (stad) 
Amersfoort
Deventer e.o.
Almelo e.o.
Flevoland

Groningen (stad) 
Leeuwarden
Assen
Amsterdam
Den Bosch

regio Achterhoek Den Haag/Voorburg

Ca 1500 informatieflyers werden verspreid via community 
organisaties. Daarnaast promotie via community leaders

in samenwerking met 4 Vietnamese verenigingen, 
voorlichtingsavonden, en tweetalige brieven op huisadressen 
bezorgd (bron adressen onbekend/afzender GGD)

persoonlijke, schriftelijke oproep (afzender GGD) persoonlijke schriftelijke screeningsoproep, 
voorlichtingsdagen in het ziekenhuis waarbij ook getest 
kon worden. Voor Egyptenaren werden sleutelfiguren 
vanuit gemeenschap ingezet.

persoonlijke uitnodiging via de post persoonlijke oproep om naar voorlichtingsbijeenkomst te 
komen via de post

via huisarts, lokale kranten, buurtcentra (exacte 
methode onbekend)

Wisselend per team: binnen 
reguliere somatische 
screeningen, reguliere 
clientcontacten en 
campagnematig (organiseren van 
test middagen of ochtenden)

Wisselend per team: binnen reguliere somatische screeningen, 
reguliere clientcontacten en campagnematig (organiseren van 
test middagen of ochtenden)

via KWE's (geen informatie over exacte aanpak) Als onderdeel/aanvulling op standaard anamnese

ja, anti-HBc, indien pos, HBsAg ja, anti-HBc/HBsAg ja, anti-HBc/HBsAg/HBeAg/ALAT ja, minimaal anti-HBc ja, minimaal anti-HBc/HBsAg ja, minimaal anti-HBc ja, anti-HBc/HBsAg ja (onbekend welke) ja (onbekend welke) 

ja, anti-HCV, indien pos, HCV-RNA nee nee ja, anti-HCV nee  ja, anti-HCV ja, anti-HCV/HCV-RNA nee nee
nee nee nee speekseltest anti-HCV (30x om praktische toepasbaarheid 

te testen )
nee nee nee wisselend, doorgaans niet wisselend, doorgaans niet nee ja, hiv, lues, gonorroe, chlamydia

527 deelnemers waarvan 465 geboren in Egypte 
(berekeningen gebaseerd op de 465 egyptenaren). Voor 
dekking/test uptake zie 2.

geen informatie geen informatie geen informatie geen informatie geen informatie geen informatie onbekend voor totale 
doelpopulatie
Van de 790 clienten waarvan 
data beschikbaar zijn, zijn 332 
getest (volgens meting begin 
2016)

onbekend voor totale doelpopulatie
Van de 168 waarvan data beschikbaar zijn, zijn 53 getest

geen informatie geen informatie

14,5% (465/3200;95%CI=13,4-15,8) 42,2 % (678/1600;  95%CI=40,0-44,8)   (nb geen bronvermelding 
voor aantallen Vietnamezen in de regio))

17,8% (1818/10234;  95%CI=17,0-18,5) van het aantal 
mensen dat is opgeroepen; grote verschillen tussen 
geboorteland ; 25,2% (489/1939) Suriname; 25,2% 
(231/918) Turkije; 19,4% (225/1317) Indonesie; 17,2% 
(380/2209) Subsahara Afrika; 12,1% (285/2365) Ned. 
Antillen; 12,0% (178/1486) China                                                                                    
20,7% van de vrouwen heeft zich laten testen  15,1% van 
de mannen heeft zich laten testen

17,6% (98/557;  95%CI= 14,7-21,0)                                                               
43,9% (36/82) uptake onder Egyptenaren                13% 
(62/475) uptake onder Polen

6, 2% (623/10069 ; 95%CI= 5,7-6,7) nb. 15,2% (1512/10069 hebben 
ingelogd op website). Van de ingelogden kreeg  kreeg 92,6% 
(1400/1512) een testadvies. Van deze groep is 44,5% (623/1400) 
getest. (nb. Screening uptake was 44% in de gedrags en culturele 
informatie, 46% in de generieke informatie en 44% in de 
gedragsinformatie groepen)

Overall: 28,7% (927/3226;  95%CI=27,2-30,3)
Afghanistan: 36,4% (293/804; 95%CI=33,2-39,8)
Iran: 31,2% (153/489; 95%CI=27,3-35,5)
Irak: 28,4% (290/1020; 95%CI=25,8-31,3)
Voorm. Sovjetunie: 11,5% (65/567; 95%CI=9,1-14,4)
Vietnam: 36,4% (126/346; 95%CI=31,5-41,6)

50,9% (3433/6743;  95%CI=49,7-52,1) getest 
(overall, de uptake onder migranten was wat lager)

332 anti-HCV (42%) 53 anti-HCV (32%) 37 jongeren hebben zich laten testen (geen informatie 
of er iemand niet is getest of heeft geweigerd)

8,1 % (73/900; 95% CI=6,5-10,0) (nb de 900 
ingestroomde asielzoekers is een schatting, de 
gegevens zijn deels verloren gegaan)

anti-HBc: 16.8% (78/465; 95% CI = 13.7–20.4%)
anti-HCV: 2.4% (11/465; 95%CI = 1.3–4.2%)

geen informatie anti-HBc:
overall: 23,5% (427/1818; 95%CI=21,6-25,5)
Suriname: 12,3% (60/489; 95%CI=9,7-15,5)
Turkije:  26,8% (62/231; 95%CI= 21,5-32,9)
Indonesie: 11,0% (28/255; 95%CI=7,7-15,4)
Subsahara Afrika:  41,6% (158/380; 95%CI=36,7-46,6)
Ned. Antillen: 5,6% (16/380; 95%CI=2,6-6,7)
China: 57,9%  (103/178; 95%CI=50,5-64,9))

Egyptenaren:
anti-HBc: 11,1% (4/36; 95%CI=4,4-25,3)
anti-HCV: 0% (0/36)

Polen:
anti-HBc: 12,9% (8/62; 95%CI=6,7-23,5)
anti-HCV: 6,5% (4/62; 95%CI=2,5-15,5)

anti-HBc: 18,9%(118/623; 95%CI=16,0-22,2 ) anti-HBc:
Overall: 21,3% (197/927; 95%CI=18,7-24,0)
Afghanistan: 23,9%  (70/293; 95%CI=19,4-29,1)
Iran: 11,1% (17/153; 95%CI=7,1-17,1)
Irak: 12,1% (35/290; 95%CI=8,8-16,3)
Sovjetunie: 7,7% (5/65; 95%CI=3,3-16,8)
Vietnam: 55,6% (70/126; 95%CI=46,8-63,9)

anti-HCV:
Overall: 0,9% (9/959; 95%CI=0,5-1,8)
Afghanistan: 1,0% (3/293; 95%CI=0,3-3,0)
Iran: 0,7% (1/153; 95%CI=0,1-3,6)
Irak: 0,3% (1/290; 95%CI=0,1-1,9)
Sovjetunie: 3,1% (2/65; 95%CI=0,8-10,5)
Vietnam: 1,5% (2/126; 95%CI=0,4-5,6)

anti-HBc: 4,4%(151/3433; 95%CI=3,7-5,1)
anti-HCV: 0,2% (7/3433; 95%CI=0,1-0,4) 

anti-HBc: 
Overall: 40,5% (15/37; 95%CI=26,4-56,5)
Angola: 48,0% (12/25; 95%CI=30,0-66,5)
China: 25% (1/4; 95%CI=4,6-69,9 )
Sierra Leone: 100% (2/2)
Vietnam: 0% (0/1)
Syrië: 0% (0/3)
Kongo: 0% (0/1)
Onbekend: 0% (0/1)

anti-HBc: 46,5% (geen aantallen weergegeven)

HBsAg: 1.1% (5/465; 95% CI = 0.5–2.5%)
HCV-RNA: 2.2% (10/465; 95% CI = 1.2–3.9%)

HBsAg: 7,8% (53/678;  95%CI=6,0-10,1) HBsAg:
overall: 1,6% (28/1818; 95%CI=1,1-2,2)
Suriname: 0,4% (2/489; 95%CI=0,1-1,5)
Turkije: 1,7% (4/231; 95%CI=0,4-4,4)
Indonesie: 0,8% (2/255; 95%CI=0,2-2,8)
Subsahara Afrika: 2,4% (9/380; 95%CI=1,3-4,4)
Ned. Antillen: 0% (0/380)
China: 6,2% (11/178; 95%CI=3,5-10,7)

Egyptenaren:
HBsAg: 2,8% (1/36; 95%CI=0,5-14,2)
HCV-RNA: 0% (0/36)

Polen:
HBsAg: 0% (0/62)
HCV-RNA: 4,8% (3/62; 95%CI=1,7-13,3)

HBsAg: 2,4% (15/623; 95%CI= 1,5-3,9) HBsAg:
Overall: 2,3% (21/927; 95%CI=1,5-3,4)(nb. 3/21 door bron 
en contactopsporing)
Afghanistan: 2,0% (6/293; 95%CI=0,9-4,4)
Iran: 0,7% (1/153; 95%CI=0,1-3,6)
Irak: 0,7% (2/290; 95%CI=0,2-2,5)
Sovjetunie: 0% (0/65)
Vietnam: 9,5% (12/126; 95%CI=5,5-15,9)

HCV-RNA:
Overall: 0,3% (3/927; 95%CI=0,1-0,9) (nb. 1/3 door bron en 
contactopsporing)
Afghanistan: 0% (0/293)
Iran: 0% (0/153)
Irak: 0% (0/290)
Sovjetunie: 3,1% (2/65; 95%CI=0,8-3,5)
Vietnam: 0,8% (1/126; 95%CI=0,1-4,4)

HBsAg: 0,26% (9/3433; 95%CI=0,1-0,5)                                                                    
HCV-RNA: 0%

17 van de 790 negatieve RNA bij p   13 van de 168 negatieve RNA bij positieve blot (8%) HBsAg: 
Overall 18,9% (7/37; 95%CI=9,5-34,2)
Angola: 16,0% (4/25; 95%CI=6,4-34,7)
China: 25% (1/4; 95%CI=4,6-69,9)
Sierra Leone: 100% (2/2; 95%CI=34,2-100,0)
Vietnam: 0% (0/1)
Syrië: 0% (0/3)
Kongo: 0% (0/1)
Onbekend: 0% (0/1)

HBsAg:
Overall: 4,1% (3/73; 95%CI= 1,4-11,4)
Angola: 11,1% (1/9; 95%CI=2,0-43,5)
Burundi: 0% (0/2)
Ex-Joegoslavië: 100% (1/1; 95%CI=20,7-100,0)
Georgië: 0% (0/1)
Guinee: 0% (0/2)
Ivoorkust: 0% (0/4)
Kameroen: 0% (0/2)
Kongo: 0% (0/13)
Rusland: 0% (0/4)
Sierra Leone: 6,7% (1/15; 95%CI=1,2-29,8)
Staatloos: 0% (0/2)

HCV-RNA: 90% (9/10)
HBsAg: 60% (3/5)

geen informatie   96,4% (27/28) geen informatie 80% (12/15) geen informatie geen informatie 54 van de 790  (7%) 20 van de 168 (12%) geen informatie   geen informatie   

HCV-RNA: 10% (1/10)
HBsAg: 40% (2/5)

geen informatie   5,6% (1/28) geen informatie 20%(3/15) geen informatie geen informatie geen informatie geen informatie geen informatie   geen informatie   

HCV-RNA: deze persoon was pas net gediagnosticeerd in 
Egypte en nog niet in Nederlandse zorg
HBsAg: geen informatie

geen informatie   5,6% (1/28) geen informatie geen informatie geen informatie geen informatie geen informatie geen informatie geen informatie   geen informatie   

HCV-RNA+: 
- 70% man
- mediane leeftijd 50 jaar (IQR=43-56 jaar)
HBsAg+:
- 60% man
- mediane leeftijd 38 jaar (IQR=36-50 jaar)

geen informatie (alleen hoogste prevalentie in Purmerend)  Suriname 0,4% (2/489); Turkije 1,7% (4/231); Indonesie 
0,8% (2/255); Subsahara Afrika 2,4% (9/380); Ned. 
Antillen 0% (0/285); China 6,2% (11/178)  

HCV: Egyptenaren 0% HCV positief (0/36)                        
HCV: Polen 6,5% (4/62) HCV-AB positief,                waarvan 
4,8% HCV-RNA+ (3/62)                                                     HBV: 
2,7% (1/36) 1ste generatie Egypte;                     0% 1ste 
generatie Polen

geen informatie geen informatie Clienten verslavingszorg Clienten verslavingszorg leeftijd/geslacht geen informatie                                   van 
de HBV-dragers zijn er 4 geboren in Angola, 1 in China 
en 2 in Sierre Leone

leeftijd/geslacht geen informatie                                   van 
de HBV-dragers is 1geboren in Angola, 1  Sierre Leone 
en 1 in voormalig Joegoslavie 

ja ja ja geen informatie geen informatie ja geen informatie Ja Ja geen informatie   geen informatie   

alle HBV+ uitgenodigd/doorverwezen (geen info over uptake) 96,4% (27/28) geen informatie 0 0

alle HBV+ uitgenodigd (geen info over uptake), in samenwerking 
met huisartsen HBeAg en ALT getest

geen informatie geen informatie geen informatie

26,4% (14/53) op basis van HBeAg+ of ALT verhoogd 29,6% (8/27) op basis van HBeAg+ en/of ALAT stijging geen informatie ip 100% ip 100%

geen informatie geen informatie geen informatie 50 van de 54 verwezen 16 van de 20 verwezen

HBsAg+ (n=5):
- geen info: 80% (4/5)
- F0-F1: 20% (1/5)

HCV-RNA+ (n=10):
- geen info: 20% (2/10)
- F0/F1: 33% (3/10)
- F2-F3: 20% (2/10)
- F4: 20% (2/10)
- 'good' (did not know F status): 10% (1/10)

geen informatie geen informatie geen informatie geen informatie HBsAg+ (n=21):
1 van de 21 personen had cirrose

HCV-RNA+ (n=3):
2 van de 3 personen hadden cirrose

geen informatie geen informatie geen informatie geen informatie geen informatie
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