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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:
Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)
RIVM - Centrum Infectieziektebestrijding (CIb)
Postbus 1, Interne Postbak 13
3720 BA  Bilthoven

T 030 274 7000
F 030 274 4455

hbvprogramma@rivm.nl
www.rivm.nl/infectieziekten
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Voorwoord

Het programmabericht EXTRA verschijnt éénmaal per jaar en wordt verspreid 
onder alle partners van het HBV-vaccinatieprogramma voor risicogroepen. Naast 
de reguliere 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 in het afgelopen jaar hebben uitgevoerd. Daarnaast 
geven we inzage in de behaalde resultaten en kondigen we plannen voor de 
komende jaren aan.

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 doelgroepen te vaccineren 
om zo tot een optimale dekkingsgraad te komen.

Het programmateam,

Anouk Urbanus
Annemarie Meiberg
Sabine de Jong
Eline Vos
Helma Ruijs
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Terugblik 2014
Auteur:  Anouk Urbanus, RIVM

2014 was vergeleken bij de voorgaande 
jaren een iets rustiger jaar. De over-
gang van het Engerix vaccin naar 
HBVaxpro leverde nog wel wat vragen 
op bij de vaccintelling, maar verder 
waren er weinig bijzonderheden. Het 
registratiesysteem kreeg nog een 
nodige update en staat gelukkig 
inmiddels als een huis.

In de zomer van 2014 is er voor het 
eerst een werkgroep ‘nieuwe koers 
EAP (Extra Aanbod Plannen)’ samen-
gekomen. In deze werkgroep werd de 
noodzaak voor verandering van het 
programma bediscussieerd. Uit de 
cijfers van het registratiesysteem blijkt 
dat het aantal gezette vaccinaties op 
outreachlocaties steeds minder wordt 
en dat deelnemers steeds vaker naar 
de soapolikliniek komen voor een 
eerste vaccinatie. Vragen als ‘voldoen 
de extra aanbodplannen nog wel aan 
de behoefte van de GGD en de 
doelgroep?’ en ‘moet er nog wel op 
outreachlocaties gevaccineerd 
worden?’ kwamen aan bod in deze 
werkgroep. De uitkomst van de eerste 
werkgroep was dat men unaniem 
vond dat het anders moet, maar hoe? 
We kwamen tot de conclusie dat de 
huidige structuur van de EAP niet meer 
voldoet en er meer aandacht moet 
komen voor online activiteiten.  

De verdere uitwerking van deze ideeën  
is besproken in aanvullende werk-
groepen die in 2015 hebben plaats-
gevonden. Een nieuw voorstel zal in 
2016 gepresenteerd worden in een 
bijeenkomst waar interne en externe 
experts, alsmede uitvoerders van het 
HBV-programma kunnen meedenken 
en een stem in het plan zullen hebben. 
Met deze vernieuwing hopen we het 
programma voor de komende jaren 
weer efficiënter te maken. 

Al met al is er in 2014 hard gewerkt aan 
de verbetering van het programma. 
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 
coördina toren van het programma  
via hbvprogramma@rivm.nl.

mailto:hbvprogramma%40rivm.nl?subject=
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2014: Wat hebben we bereikt?
Programmaresultaten 2014

Auteur: Anouk Urbanus, RIVM

In dit artikel worden de resultaten van (www.mantotman.nl). In 2015 zijn de 
het afgelopen jaar afgezet tegen de voorbereidingen van start gegaan 
resultaten van voorgaande jaren. Op zodat in 2016 de nieuwe agendamodule 
basis van onderstaande resultaten op mantotman.nl gelanceerd kan 
kunnen we zien of de doelen van het worden. Tevens is het de bedoeling dat 
afgelopen jaar bereikt zijn; komen de GGD’en deze agendamodule via het 
doelgroepen terug voor een vervolg- HBV-registratiesysteem kunnen 
vaccinatie? Zijn er voldoende vaccina- bereiken en tijdsloten open kunnen 
ties gezet? Zijn er mogelijk nog zetten. Door de gebruikersvriende-
factoren die de resultaten kunnen lijkheid van de agendamodule te 
beïnvloeden? verhogen, hopen we dat meer GGD’en 

gebruik zullen maken van deze 
Aantal eerste vaccinaties per applicatie, zodat deelnemers steeds 
doelgroep makkelijker online een afspraak 
In figuur 1 zijn de aantallen eerste kunnen maken. Dit zal hopelijk ook in 
vaccinaties per doelgroep weergege- een beter bereik en een toename van 
ven, uitgesplitst naar de meest recente de vervolgvaccinaties resulteren.
jaren. 

In het afgelopen jaar (2014) hebben  
Al jaren komen signalen binnen dat er 8 consulten voor dragers plaats-
het steeds moeilijker wordt om gevonden en 93 consulten voor 
mannen te bereiken, omdat velen immune personen bij de doelgroep 
zeggen al gevaccineerd te zijn. Echter MSM. Dit is minder dan voorgaande 
deze cijfers laten zien dat er nog steeds jaren (2013: 9 dragers, 100 immuun).
een groep mannen is die nog niet 
eerder gevaccineerd is, maar wel Het aantal sekswerkers dat een eerste 
gevaccineerd wil worden. Het blijkt vaccinatie gekregen heeft, zakt heel 
echter steeds moeilijker om deze geleidelijk, deze daling lijkt vanaf 2010 
groep mannen te vinden. In 2014 is de te zijn begonnen. In 2014 werden er 
Man of Mietje-campagne herzien en voor het eerst sinds de start van het 
(op de agendamodule na) opgenomen programma minder dan 1000 eerste 
in de Man tot Man-campagne  vaccinaties bij sekswerkers gezet. 

http://www.mantotman.nl
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Omdat de sekswerkers steeds meer gezet dan voorheen (2014 39%, 2010: 
vanuit huis hun diensten aanbieden en 60%), toch geeft de doelgroep aan het 
alleen online te bereiken zijn, is het heel prettig te vinden om op locatie 
steeds moeilijker om deze doelgroep benaderd te worden en is de daling 
juist te informeren en een vaccinatie waarschijnlijk het gevolg van de 
aan te bieden. In 2014 heeft er een toename van het vanuit huis werken.
evaluatie van de doelgroep plaatsge-
vonden (zie ook artikel verderop in Ook bij de sekswerkers zijn er minder 
deze uitgave). In deze evaluatie kwam dragers en immune personen gevon-
onder andere naar voren dat de den dan het voorgaande jaar (2014:  
website prostitutie.nl niet meer 27 immuun, 1 drager; 2013: 58 immuun, 
voldoet aan de behoeftes van de 6 drager). Omdat er minder eerste 
sekswerkers. Tevens kwam naar voren vaccinaties gezet zijn, zou het kunnen 
dat zij graag in hun eigen taal bena- zijn dat er ook minder dragers en 
derd worden. Er wordt nu aan de immune personen gevonden worden, 
website gewerkt en daarnaast wordt maar het kan ook betekenen dat er 
er naar de mogelijkheden gekeken om minder HBV circuleert in deze doel-
sekswerkers zoveel mogelijk in hun groep of dat veel sekswerkers al 
eigen taal te benaderen (voor zover gevaccineerd zijn. Wanneer deze trend 
dat nog niet gebeurt). Ook binnen de zich voortzet, kunnen we daar in de 
groep sekswerkers worden er op toekomst mogelijk beter inzicht in 
locatie (outreach) minder vaccinaties krijgen.
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Figuur 1: Aantallen eerste vaccinaties 2014 invoegen

http://prostitutie.nl
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In figuur 2 is weergegeven welk 
aandeel de verschillende risicogroepen 
hebben in het vaccinatieprogramma 
hepatitis B-risicogroepen. Uit het 
diagram blijkt dat 80% van alle eerste 
vaccinaties bij MSM wordt gezet.

Sekswerkers
20%

MSM
80%

Figuur 2: Verdeling doelgroepen invoegen

Vaccinatietrouw
Nadat de personen binnen de doel-
groep 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 vaccinatie-
trouw (compliance) blijft een belang-
rijk aandachtspunt in het programma. 

In figuur 3 is te zien dat 75% van de 
MSM een tweede vaccinatie haalt en 
slechts 57% ook terugkomt voor de 
derde vaccinatie. Dit is een daling ten 
opzichte van 2010 (2e vaccinatie 85%, 
3e vaccinatie 74%). De precieze 
oorzaak van deze daling is niet bekend, 
het zou kunnen zijn dat er minder op 
outreach-locaties gevaccineerd wordt, 
maar men weet vaak wel de soapoli-
kliniek goed te vinden. Ook wordt er 
veel aandacht aan het rappelleren 
besteed. De komst van een nieuwe 
agendamodule waardoor deelnemers 
makkelijk online een afspraak kunnen 
maken voor vaccinatie, zal hopelijk 
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een nieuwe impuls geven. Ook staat in ten. Daarnaast blijven de vrouwen 
de planning om voor de GGD’en het vaak niet lang in Nederland, omdat ze 
rappelleren per sms gebruikersvrien- geen verblijfsvergunning hebben en 
delijker te maken, wat mogelijk de werken vrouwen steeds vaker vanuit 
compliance kan verhogen. huis of via het internet. 
  
De vaccinatietrouw van prostituees is Leeftijd gevaccineerden
beduidend lager dan bij de MSM MSM krijgen gemiddeld met 33 jaar 
(tweede vaccinatie 61%, derde een eerste vaccinatie en sekswerkers 
vaccinatie 37%). Minder dan de helft met 31 jaar. De leeftijd van eerste 
van de prostituees die start met een vaccinatie van beide doelgroepen is al 
vaccinatiereeks maakt deze ook af. drie jaar stabiel. Omdat jonge MSM 
Oorzaken van deze afname zouden de vaak onvoldoende geïnformeerd zijn 
duur van verblijf in Nederland en de over HBV en vaak niet op de hoogte 
communicatie kunnen zijn. zijn van het HBV-vaccinatieprogramma, 
Communicatie met deze groep is vaak is het belangrijk om ons te blijven 
lastig vanwege de diverse nationalitei- richten op de jonge MSM. 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 
Drugsgebruikers SekswerkersMSM

Figuur 4: Gemiddelde leeftijd van eerste vaccinatie
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Infectieziektestatus  
van drugsgebruikers
Wel of niet getest en wat was de uitslag?

Auteurs: Agnes van der Poel en Farand Laghaei,  
Netwerk Infectieziekten & Harm Reduction, Trimbos-instituut

Het Netwerk Infectieziekten & Harm 
Reduction beoogt infectieziektepre-
ventie en -zorg (van opsporing tot 
behandeling) en aandacht voor 
lichamelijke gezondheid/somatiek te 
borgen in beleid en werkprocessen in 
de sociale verslavingszorg. (Laghaei en Van der Poel, 2014) dat te 

downloaden is via www.netwerkihr.nl.
In 2013-2014 is onderzoek gedaan naar NB: In dit onderzoek is niet getracht 
overeenkomsten en verschillen in vast te stellen wat de daadwerkelijke 
zelfgerapporteerde en geregistreerde infectieziektestatus van de groep 
infectieziektestatus van harddrugsge- harddrugsgebruikers is; de resultaten 
bruikers. In 2012 is in een landelijk geven géén inzicht in de prevalentie 
veldonderzoek aan 204 gebruikers van infectieziekten.
gevraagd of zij getest zijn op HBV, HCV 
en hiv, wanneer dat voor het laatst was Wel of niet getest op HBV?
en wat de uitslag was (dit is de Van de 133 drugsgebruikers geven er 
zelfgerapporteerde infectieziekesta- 94 aan ooit getest te zijn op HBV 
tus). Een groot aantal gebruikers gaf (71%). De verslavingszorg meldt dat 78 
toestemming om de infectieziektesta- cliënten zeker getest zijn (59%). De 
tus na te vragen bij de instelling voor overlap tussen deze twee groepen is 
verslavingszorg. De instellingen 59 personen, wat betekent dat 44% 
hadden van 133 gebruikers (enige) van de groep getest is op HBV volgens 
informatie (dit is de geregistreerde zowel de gebruiker als de locatie (zie 
status). We geven hier kort de resulta- tabel 1). Ruim een kwart (27%) is 
ten voor HBV weer: wat zijn overeen- getest volgens alleen de gebruiker en 
komsten en verschillen in HBV-status 5% volgens alleen de verslavingszorg. 
van deze 133 gebruikers? Meer 6% is niet getest volgens zowel cliënt 
resultaten zijn te lezen in het rapport als locatie.

http://www.netwerkihr.nl
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Wat was de uitslag? Landelijk HBV-vaccinatie-
Van de 94 drugsgebruikers die ooit programma voor risicogroepen 
getest zijn melden er 69 geen HBV te Niet alleen bij de verslavingszorg, ook 
hebben. De verslavingszorg heeft deze in het HBV-registratiesysteem is 
uitslag van 47 cliënten gerapporteerd; feitelijke informatie gezocht. In deze 
de overlap (beide HBV negatief) is  registratie kon van 51 gebruikers de 
33 personen (zie tabel 1). vaccinatiestatus gevonden worden. In 

het kort blijkt dat de verslavingszorg 
Behalve aan degenen die HBV door- van 27 cliënten dezelfde vaccinatie-
gemaakt hebben, is aan alle andere status geregistreerd hebben als in het 
gebruikers de vraag gesteld of zij HBV-registratiesysteem, en dat 22 
gevaccineerd zijn. Van de 118 rappor- gebruikers dezelfde vaccinatiestatus 
teren er 53 volledig gevaccineerd te rapporteerden. Een paar cijfers:
zijn (een vaccinatiepercentage van − 15 gebruikers zijn volgens zelfrap-
45%). De overige 65 gebruikers zijn portage, registratie verslavingszorg 
niet (volledig) gevaccineerd. De en HBV-registratiesysteem volledig 
verslavingszorg heeft van iets meer gevaccineerd
cliënten (57) een volledige vaccinatie − 9 zijn volgens registratie verslavings-
geregistreerd. De overlap is 33 perso- zorg en HBV-registratiesysteem 
nen: 28% (van de 118 gebruikers) is volledig gevaccineerd
volledig gevaccineerd tegen HBV, − 6 zijn volgens zelfrapportage en 
zowel volgens gebruiker als HBV-registratiesysteem volledig 
verslavingszorg. gevaccineerd

Tabel 1: HBV-testuitslag: rapportage drugsgebruikers en registratie verslavingszorg 

N = 133 Zelfrapportage 
gebruikers

Registratie 
verslavingszorg

Overlap 

Ooit getest: ja 94 (71%) 78 (59%) 59 (44%)

Testuitslag* 
= negatief

69 van 94 (73%) 47 van 78 (60%) 33 van 59 (56%)

Testuitslag* 
= doorgemaakt

15 van 94 (16%) 17 van 78 (22%) 6 van 59 (10%)

Testuitslag* 
= positief

4 van 94 (4%) 1 van 78 (1%) 1 van 59 (2%)

* Voor 3 gebruikers is de testuitslag (nog) onbekend en er zijn 3 missing values.  
Bij de locaties is de uitslag van 13 cliënten (nog) onbekend.
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− 2 zijn volgens HBV-registratie- Conclusie en aanbevelingen
systeem volledig gevaccineerd Uit het onderzoek blijkt dat veel 

− 4 zijn volgens HBV-registratie- gebruikers aangeven ooit getest te zijn 
systeem 1-2x gevaccineerd; 1 ook op HBV (en HCV en/of hiv), en dat zij 
volgens zelfrapportage en 3 ook aangeven de uitslag van de laatste test 
volgens registratie verslavingszorg te weten. Toch is ook een aanzienlijk 

− 15 zijn volgens HBV-registratie- deel van de gebruikers onbekend met 
systeem 1-2x gevaccineerd;  hun infectieziektestatus. In de regi-
2 volgens zelfrapportage en  stratie van de verslavingszorg blijkt de 
registratie verslavingszorg volledig infectieziektestatus eveneens bij een 
gevaccineerd en 13 met een variatie aanzienlijk deel onbekend of is er 
van onbekend, niet en volledig sprake van een onvolledige registratie. 
gevaccineerd De overeenkomst tussen weten of er 
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wel of niet getest is (gebruikers) en de Tot 1 januari 2012 kregen harddrugs-
registratie van testen (locaties versla- gebruikers vanuit het hepatitis 
vingszorg) kan als gering gekenmerkt B-vaccinatieprogramma voor risico-
worden: in slechts ongeveer de helft groepen gratis vaccinatie tegen 
van de gevallen is er overlap. De hepatitis B aangeboden. Het Netwerk 
overeenkomst in bekendheid met de Verslavingszorg heeft in 2011 besloten 
testuitslag is groter (ruim de helft tot dat drugsgebruikers, die nog niet 
volledig). Tegelijkertijd betekent dat eerder gevaccineerd zijn, vanuit de 
dat er forse verschillen zijn in bekend- instelling een vaccinatie aangeboden 
heid van gebruikers met de eigen krijgen. Echter, slechts een klein aantal 
infectieziektestatus en de registratie instellingen voor verslavingszorg heeft 
van de infectieziektestatus van (anno 2014) HBV-vaccinatiebeleid 
cliënten door de verslavingszorg. opgezet (De Gee, 2014).

Zonder counseling en testen blijft de Bronnen (te downloaden via  
infectieziektestatus van veel drugs- www.netwerkihr.nl/publicaties):
gebruikers onbekend, zowel bij de – Laghaei F, Van der Poel A (2014).  
gebruiker als voor de verslavingszorg. Wel of niet getest, en wat was de 
Aanbevolen wordt dat de verslavings- uitslag? Zelfgerapporteerde vs. 
zorg actief inzet op periodiek testen op geregistreerde infectieziektestatus 
infectieziekten en het eenduidig van harddrugsgebruikers in de 
registreren van de uitslag, bij voorkeur verslavingszorg. Utrecht: Trimbos-
in de context van de somatische instituut/Netwerk Infectieziekten & 
screening. Een bekende infectieziekte- Harm Reduction.
status geeft verpleegkundigen en – De Gee EA (2014). Hepatitis 
andere medewerkers in de versla- B-vaccinatie voor drugsgebruikers. 
vingszorg de gelegenheid om samen Van landelijk vaccinatieprogramma 
met de cliënt voorlichting, preventie, naar individuele zorg [factsheet]. 
testen, vaccinatie en behandeling Utrecht: Trimbos-instituut/Netwerk 
gerichter in te zetten. Gebruikers/ Infectieziekten & Harm Reduction.
cliënten kunnen naar aanleiding van 
hun infectieziektestatus besluiten hun 
risicogedrag te verminderen of te 
stoppen. Een bekende infectieziekte-
status is een voorwaarde voor goede 
preventie en (continuïteit van) zorg.

http://www.netwerkihr.nl/publicaties
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Man of Mietje: de epiloog
Auteur: Koenraad Vermey, Soa Aids Nederland 

In 2014 is er een einde gekomen  
aan de campagne Man of Mietje.  
De informatievoorziening en  
aanvullende diensten zijn geïnte-
greerd in Man tot Man. Hoe staat  
het daar nu mee? 
 
Promotie van hepatitis B-vaccinatie 
onder MSM loopt sinds 2014 vanuit de 
noemer Man tot Man. De integratie 
van Man of Mietje in één merk had 
verschillende voordelen: kostenbespa-
ring, meer efficiënte promotie en 
versterking van het online aanbod van 
Man tot Man. Sinds de lancering van 
Man tot Man vinden gebruikers de 
informatievoorziening over HBV, de 
outreach-agenda en GGD-locatie-
diensten op Mantotman.nl. Aan de Daarnaast heeft de GGD Rotterdam- 
nieuwe agendamodule wordt op dit Rijnmond in samenwerking met de 
moment nog gewerkt door het RIVM, landelijke werkgroep een vaccinatie-
Soa Aids Nederland en betrokken adviesmodule, als onderdeel van de 
GGD’en. Sekswijzer. Deze adviesmodule geeft 
 gepersonaliseerd advies over wat 
Nieuwe functies op Mantotman.nl gebruikers het beste kunnen doen, 
In afwachting van de nieuwe agenda- bijvoorbeeld als zij hun vaccinatiereeks 
module, krijgt hepatitis B-vaccinatie al nog niet afgemaakt hebben of als zij 
veel aandacht op Mantotman.nl. Op hivpositief zijn. 
elke informatiepagina wordt met  
prominente ‘call-to-action blocks’ Extra regionale aandacht
verwezen naar meer informatie over Een van de bezwaren tegen de 
de mogelijkheden voor gratis vaccina- integratie in Man tot Man, was dat 
tie. Sinds juli 2015 is deze informatie Man tot Man door sommige regio’s in 
ook in het Engels beschikbaar. het verleden als té Randstedelijk werd 

http://Mantotman.nl
http://Mantotman.nl
http://Mantotman.nl
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ervaren. Om het landelijke karakter 
van Man tot Man te benadrukken zijn 
daarom pagina’s aangemaakt, die 
gebruikers uit het hele land direct naar 
de juiste regionale adresgegevens 
brengen. De landelijke outreach-agenda 
van Manofmietje.nl staat nu ook op 
Mantotman.nl, met alle events en 
locaties waar regionale GGD’en gratis 
vaccinatie aanbieden.
 
Focus op online
De uitstekende resultaten van de 
campagne in 2013 hebben laten zien 
dat online promotie van hepatitis 
B-vaccinatie werkt. De extra aandacht 
voor hepatitis B-vaccinatie via social 
media, Grindr en community websites 
zorgden ervoor dat de dalende trend 
van vaccinaties in de jaren ervoor werd 
omgezet in een stijging van 14% in 
2013. Belangrijke randvoorwaarde 
voor succesvolle online promotie is dat 
gebruikers eenvoudig in staat zijn zelf 
vervolgstappen via het internet te 
nemen. De nieuwe, mobielvriendelijke 
agendamodule gaat dus een belang-
rijke rol vervullen in het nóg toeganke-
lijker aanbieden van hepatitis B- 
vaccinatie aan MSM. Zodra de nieuwe 
agendamodule op Mantotman.nl 
beschikbaar is, wordt de online 
promotie van hepatitis B-vaccinatie 
verder geïntensiveerd. Tot de lancering 
van de nieuwe agendamodule (ver-
wacht: eind 2015 / begin 2016) kunnen 
MSM gewoon nog via Manofmietje.nl 
hun afspraak regelen.

http://Manofmietje.nl
http://Mantotman.nl
http://Mantotman.nl
http://Manofmietje.nl
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Evaluatie en aanbevelingen voor het 
hepatitis B-vaccinatieprogramma 
voor de risicogroep sekswerkers
Onderzoek naar de ervaringen van sekswerkers en 
uitvoerders binnen het HBV-programma

Auteur: Thirza Stewart, Soa Aids Nederland

Inleiding en vanuit huis te werken of vanaf het 
Vanaf de start van het programma van internet. Dit maakt hen moeilijker te 
2002 tot en met 2013 hebben ruim bereiken voor gezondheidswerkers. 
18.000 sekswerkers hun eerste Omdat de laatste jaren een flinke 
HBV-vaccinatie ontvangen. Het is daling te zien is in het aantal gezette 
bekend dat de sekswerkers een vaccinaties, is er in 2014 een evaluatie 
dynamische groep zijn waar veel  voor deze doelgroep gestart met als 
in- en uitstroom is. Met de sluiting  doel het HBV-programma voor 
van het Zandpad in Utrecht en de sekswerkers zo efficiënt mogelijk te 
mogelijke komst van de registratiewet laten verlopen maar vooral het bereik 
‘verdwijnen’ de sekswerkers steeds onder de doelgroep te vergroten. 
meer uit het beeld van de GGD’en. Hoofdvragen waren: hoe kunnen het 
Veel sekswerkers kiezen er daarom bereik en de motivatie voor vaccineren 
voor om hun anonimiteit te behouden (en vaccinatietrouw) verbeterd worden 

Tabel 2 

Jaartal Aantal 
1e vaccinaties

Aantal 
2e vaccinaties

Aantal 
3e vaccinaties

2009 1455 871 635

2010 1455 889 596

2011 1419 896 677

2012 1283 825 565

2013 1099 727 585
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volgens de sekswerker, maar ook Incentive
volgens de uitvoerders van het Meer dan 66% van de sekswerkers gaf 
programma (veelal GGD’en). aan dat een incentive (cadeautje om te 

motiveren) voor hen geen reden was 
Tabel 2 laat zien dat het aantal gezette om een vaccinatie te halen. Slechts 
vaccinaties bij sekswerkers jaarlijks daalt. 16% gaf aan dat een cadeau een extra 

stimulans is om een vervolgvaccinatie 
Methode te halen. De uitvoerders steunden 
De sekswerkers (n=9) en de uitvoer- deze uitkomst, meer dan driekwart 
ders (n=12, waaronder 2 medewerkers van de uitvoerders vond een cadeautje 
van P&G Amsterdam en Alkmaar) zijn leuk om te geven, maar vond niet dat 
geïnterviewd (kwalitatief). Op basis de vaccinatietrouw hierdoor omhoog 
van deze interviews zijn daarna zijn ging.
vragenlijsten ontwikkeld en afgeno-
men (kwantitatief) bij 34 uitvoerders Locatie
van GGD‘en en P&G’en, 2 tippelzone- Sekswerkers gaven aan het prettig  
coördinatoren en 105 sekswerkers. te vinden om op de GGD (57,1%) 

benaderd te worden over een HBV-
Resultaten vaccinatie, 38,1% gaat liever naar de 
Hieronder worden uitkomsten en huisarts in Nederland en 24,8% wordt 
verbeterpunten binnen het HBV- het liefst op de eigen werkplek 
programma beschreven: geïnformeerd. 

Taalbarrière Informatie
12 van de 34 (35%) uitvoerders geven Bij voorkeur wordt de sekswerker 
aan dat de taalbarrière wel eens een mondeling, via een poster of folder of 
probleem is om een sekswerker van  via informatie op een scherm in een 
de juiste informatie te voorzien. wachtkamer geïnformeerd. 
De uitvoerders geven enkele sugges-
ties om de mogelijke taalbarrière te Outreach
kunnen verlagen: 17,7% van de medewerkers van 
• folder over hepatitis B in meerdere GGD’en en P&G’en zou meer frequent 

talen aan outreach willen doen. Zij geven 
• filmmateriaal met beelden en tekst aan dat zij te weinig financiering tot 

in meerdere talen hun beschikking hebben, dat bedrijven 
• voorlichters in de prostitutie sluiten waardoor zij de sekswerkers 

(VIP’ers) niet meer kunnen bereiken of zij geven 
• informatieposter in meerdere talen aan andere prioriteiten te hebben.
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Website
Van de sekswerkers die de website 
www.prostitutie.nl wel eens bezocht 
hebben, heeft 46,7% de pagina over 
hepatitis B wel eens bezocht.
43,8% van de sekswerkers geeft aan 
de pagina over thuiswerkers op  
www.prostitutie.nl te bezoeken, 24,8% 
geeft aan niet op de hoogte te zijn  
van het bestaan van deze pagina en 
30,5% geeft aan deze pagina niet te 
bezoeken.

Aanbevelingen en hoe nu 
verder…

Online veldwerk
Een online afsprakenmodule, waar 
sekswerkers zelfstandig een afspraak 
kunnen maken voor vaccinatie, zou 
het bereik en de vaccinatietrouw 
kunnen verhogen. Daarnaast zal een 
landelijke aanpak van het internet-
veldwerk en/of een standaard e-mail 
in verschillende talen het internet-
veldwerk vergemakkelijken voor 
GGD’en. Soa Aids Nederland heeft een 
protocol opgesteld over het internet-
veldwerk zie ook: www.soaaids.nl/nl/
professionals/doelgroep/prostitutie/
internetveldwerk. 

Rappelleren
Door middel van sms en/of e-mail 
kunnen sekswerkers het beste herin-
nerd worden aan vervolgafspraken. 
Voor de verpleegkundigen kan het 
rappelleren op verschillende manieren 
verbeterd en/of vergemakkelijkt 
worden, onder andere door uitleg te 
krijgen over de rappelfunctie binnen 
het HBV-programma. Ook kan het 
rappelleren efficiënter door een 
standaard sms in meerdere talen te 
ontwikkelen, een optie voor het 
automatisch herinneren voor seks-
werkers te ontwikkelen en/of het op 
landelijk niveau rappelleren. 

http://www.prostitutie.nl
mailto:www.prostitutie.nl?subject=
http://www.soaaids.nl/nl/professionals/doelgroep/prostitutie/internetveldwerk
http://www.soaaids.nl/nl/professionals/doelgroep/prostitutie/internetveldwerk
http://www.soaaids.nl/nl/professionals/doelgroep/prostitutie/internetveldwerk
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Outreach outreach activiteiten. De communicatie 
GGD’en dienen gemotiveerd te op outreach kan echter verbeterd 
worden om de frequentie van outrea- worden door middel van filmmateriaal 
chactiviteiten zo hoog mogelijk te over hepatitis B. Het filmmateriaal wat 
krijgen en te houden. GGD’en kunnen in het verleden is ontwikkeld, is sterk 
jaarlijks een extra bijdrage aanvragen verouderd. Sekswerkers worden graag 
voor outreachend werken. Belangrijk is gevaccineerd op de GGD en de 
dan ook dat alle GGD‘en hiervan op de werkplek. Het behouden, beginnen en/
hoogte zijn en dit gaan doen als zij of uitbreiden van outreachactiviteiten 
beogen de frequentie van outreach- en spreekuren op de GGD zijn dan ook 
activiteiten te verhogen. belangrijk.  

Communicatie en taal Website
Folders, posters, de website en overige De bestaande website www.prostitutie.nl 
communicatiemiddelen zouden in is een kanaal waarmee sekswerkers 
meerdere talen beschikbaar moeten bereikt kunnen worden. Belangrijk 
zijn. Deze communicatiemiddelen voor deze website is dat de pagina 
spelen in op de betreffende barrières, voor thuiswerkers toegankelijker is, 
attitudes, kennis en waargenomen dat de website beter bekend wordt 
kwetsbaarheid bij de sekswerkers. onder sekswerkers en dat de pagina 
Tevens zou een filmpje of beeldend over hepatitis B beter zichtbaar wordt. 
materiaal kunnen helpen in de 
communicatie met buitenlandse In 2015 en 2016 zal Soa Aids Nederland 
sekswerkers. zich inzetten om te kijken naar de 

mogelijkheden om deze aanbevelingen 
Locaties voor informeren en te implementeren.
vaccineren
Informeren op de werkplek, bij de 
huisarts en/of bij de GGD heeft de 
voorkeur. Door middel van een folder, 
een poster en informatie op een 
scherm in de wachtkamer kan dit 
bewerkstelligd worden. Mondeling 
informeren heeft echter de voorkeur 
boven de andere communicatie-
methoden. Bij de GGD en op de 
werkplek bestaat deze mogelijkheid al, 
door middel van spreekuren en 

http://www.prostitutie.nl
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Tot ziens! 
Interview met Paul van Beek

Auteur:  Eline Vos

Waar moest je het meest aan van Amsterdam naar Bilthoven. De 
wennen toen je aan dit project /  eerste week heb ik 2 keer ’s morgens 
bij de LCI begon? op het station gestaan van Utrecht 
Omdat ik al betrokken was bij het Centraal om de trein te pakken naar 
HBV-programma voordat ik bij het Amsterdam.
RIVM ging werken, heb ik niet echt aan 
de werkzaamheden hoeven wennen. Waar ben je het meest trots op / wat 
Ik heb wel moeten wennen aan het feit heb je bereikt?
dat ik met mijn fiets naar mijn werk Het meest trots ben ik op de nieuwe 
kon gaan in plaats van de trein, versie van het registratiesysteem van 
aangezien m’n werkplek veranderde het HBV-programma. Hieraan hebben 
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we samen met een klein clubje een rapport. Als je dan 25 rapportages 
jaar lang erg hard gewerkt. Het is erg moet uitdraaien, voor elke GGD eentje, 
leuk dat het vervolgens op een paar voor de betalingsrondes, dan ben je 
kleine bugs na goed draait. We hebben bijna een hele dag kwijt met wachten.
na de oplevering van het nieuwe 
systeem nog maar weinig aanpas- Wat zijn leermomenten geweest en 
singen hoeven doen. Iets dat best zou je iets anders doen?
uitzonderlijk is voor een dergelijk Ik denk dat ik de GGD’en actiever zou 
complex ICT-systeem. Ik denk dat ons betrekken bij de inhoudelijke keuzes 
dat nooit gelukt was zonder de hulp van het HBV-programma. In mijn 
van Evelien Siedenburg, coördinator laatste half jaar hebben Anouk en ik dit 
bij GGD Amsterdam. Daarom wil ik nadrukkelijker opgepakt. Dit levert 
haar hierbij nog even speciaal bedan- veel nuttige informatie op. 
ken voor haar inzet!
 Is er iets wat je graag aan je opvolger 
Wat vond je het leukste om mee te mee wilt geven?
maken en wat vond je minder leuk? Het HBV-programma biedt nog 
Ik ben een keer meegegaan op een voldoende ruimte voor innovatie en 
outreachactie voor MSM. Een deel van vernieuwing. Daarin zitten hartstikke 
de mannen was al gevaccineerd, maar mooie uitdagingen om je als program-
een deel ook niet. Het overtuigen van macoördinator te ontwikkelen.
de mannen die nog niet gevaccineerd  
waren, was uitdagend. Maar als je Wat ga je nu doen?
iemand vervolgens zover krijgt dat hij Ik ben inmiddels al een paar maanden 
zich toch laten vaccineren ondanks dat aan de slag als accountmanager bij het 
hij het hartstikke spannend vindt, dat RIVM voor de ICT-organisatie. Een 
vond ik erg leuk. Maar de leukste compleet andere wereld met hele 
momenten zijn toch wel de Coca-Cola andere werkzaamheden, dus het is wel 
momentjes met Anouk geweest. eens jammer dat je het niet meer zo 
Daarover kan ik echter niet teveel prijs makkelijk over seks(werkers) en 
geven… drugs(gebruikers) kunt hebben op je 

werk. ;-)
Ik vond gelukkig weinig dingen niet 
leuk. Maar eentje kan ik wel noemen, Wil je zelf nog iets kwijt?
namelijk het uitdraaien van de Bedankt voor de leuke jaren bij het 
rapporten in het oude HBV-registratie- HBV-programma! En Anouk, je was 
systeem. Gemiddeld deed de oude een top roomie!
applicatie er zo’n 5 minuten over per 
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Welkom! 
Interview met Annemarie Meiberg

Auteur:  Eline Vos

Even voorstellen
Ik ben Annemarie Meiberg, 37 jaar  
en per 1 september begonnen als 
programmacoördinator voor het 
Vaccinatieprogramma hepatitis 
B-risicogroepen.
Lang geleden heb ik als verpleegkun-
dige in het UMCG gewerkt. Na enige 
werkervaring heb ik er bewust voor 
gekozen om mij meer te specialiseren 
in de preventie en gezondheidsbevor-
dering (Universiteit Maastricht). Ik 
vond, en vind nog steeds, dat er veel 
ziekten en aandoeningen zijn die door 
het geven van goede voorlichting en 
het nemen van de juiste voorzorgs-
maatregelen voorkomen of vermin-
derd kunnen worden. In Maastricht 
kwam ik er achter dat het geven van 
goede voorlichting heel nauw luistert 
en vooral gedragsverandering moeilijk 
te realiseren is. Ik heb dat in de 
praktijk ondervonden in Zuid-Afrika 
waar ik heb onderzocht waarom De afgelopen 7 jaar was ik werkzaam 
studenten angst hadden om een bij PrikPunt (een meldpunt voor 
hivtest te doen, terwijl er volop prikaccidenten) waar ik heb meege -
voorlichting over hiv/aids werd werkt aan het verder opzetten en 
gegeven in hun omgeving. professionaliseren van het meldpunt. 
Na mijn studie heb ik een jaar bij het In die jaren heb ik ook veel ervaring  
NIVEL gewerkt en vervolgens bij de opgedaan rond vaccinatietrajecten  
GGD in Harderwijk, waar ik onder hepatitis B en heb ik ook regelmatig 
andere reizigersvaccinaties deed.  zelf nog een prik gezet. 
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Wat spreekt je aan in deze functie  Hoe zien de komende maanden 
bij het RIVM? eruit? 
De combinatie van twee taken: het Mijn eerste ‘project’ zal zijn: het 
coördineren van een ‘echt’ preventie- begeleiden van het traject voor de 
project (risicogroepen hepatitis B) en integratie van de agendamodule in het 
meewerken aan de opvang, de HBV-registratiesysteem. Verder wil ik 
signalering en advisering van infectie- graag mensen leren kennen in het veld 
ziekten in de breedste zin van het en zien hoe zij uitvoer geven aan het 
woord (als voorwacht). programma. Ik zie dat er door mijn 

voorgangers al veel bereikt is met het 
Hoe kijk je terug op de eerste Vaccinatieprogramma hepatitis B. Ik 
maanden? ga daarom de taken van Paul van Beek 
Ik ben ontzettend hartelijk ontvangen met veel enthousiasme overnemen en 
bij de LCI en heb me de eerste weken zal uiteraard samen met Anouk en de 
vooral gericht op het inwerken bij andere projectleden gaan kijken naar 
infectieziekten. Nadat Anouk Urbanus de toekomst: hoe krijgen we nog meer 
terug was van vakantie heeft zij mij mensen die onder de risicogroep MSM 
veel verteld over het vaccinatie- en sekswerkers vallen goed beschermd 
programma hepatitis B. Ook vond ik tegen hepatitis B, wat kan efficiënter 
de kennismaking tijdens de Nationale binnen het programma en welke koers 
Hepatitis Dag met de projectmede- gaan we varen? Ideeën vanuit de 
werkers van het Vaccinatieprogramma praktijk zijn daarbij zeer welkom, dus 
hepatitis B leuk en hun presentaties mail of bel gerust!
inspirerend!
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