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beleid

Vaccinatiecampagne hepatitis B wordt aangescherpt

Wegens succes 
geprolongeerd

de inentingsgraad 

onder homo- en 

biseksuele mannen tegen 

hepatitis B is ondanks 

een vijf jaar durende 

vaccinatiecampagne nog te 

laag. daarom intensiveren 

ggd’en in de verlenging de 

pogingen om de moeilijk 

bereikbare risicogroepen 

alsnog te vaccineren. 

Hélène driessen-Hulshof c.s.

u bent al 18 jaar de huisarts van 
de 54-jarige F. Hij is getrouwd 
en heeft twee kinderen. op een 

dag bezoekt hij u omdat hij tijdens het 
plassen een branderig gevoel heeft. Met 
enige terughoudendheid vertelt hij u 
dat hij sinds een jaar af en toe vreemd-
gaat. Zijn sekspartners zijn mannen die 
hij ontmoet op een homo-ontmoetings-
plaats. u zet onderzoek naar chlamydia 
en gonorroe in en laat bloed prikken op 
syfilis. F. wil (nog) geen hiv-test. u ver-
telt hem dat hij zich gratis tegen hepatitis 
B kan laten vaccineren en verwijst hem 
naar de plaatselijke ggd. In afwachting 
van de uitslagen behandelt u hem alvast 
blind voor gonorroe en chlamydia… 
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een voorbeeld uit de praktijk. Homo- en 
biseksuele mannen lopen meer risico op 
soa’s, zoals hepatitis B.1 

In november 2002 ging de lande-
lijke campagne hepatitis-B-vaccinatie 
gedragsgebonden risicogroepen van start. 
doel is het vaccineren van risicogroepen 
tegen hepatitis B om de transmissie van 
het virus in nederland te verminde-
ren en daarmee de volks gezondheid te 
beschermen. In nederland is hepatitis B 
laagendemisch en komt het vooral voor 
in specifieke risicogroepen. deze lande-
lijke vaccinatie is onderdeel van het vac-
cinatiebeleid voor risicogroepen van het 
ministerie van VWs (zie kader). 

de afgelopen vijf jaar werden 
homo- en biseksuele mannen, harddrug-
gebruikers, prostituees (en hun klanten) 
en heteroseksuele mannen en vrouwen 
met wisselende contacten die voor een 
soa-onderzoek in aanmerking komen, 
gerekend tot de gedragsgebonden risico-
groepen. Het aantal dragers van hepati-
tis B en het aantal mensen dat ermee in 
aanraking is geweest, is in deze groepen 

beduidend hoger dan in de algemene 
populatie (zie tabel). 

In maart van dit jaar heeft ggd 
nederland samen met het centrum 
Infectieziektebestrijding (cIb) een 
expertmeeting gehouden en het vaccina-
tiebeleid geëvalueerd. de experts advi-
seerden extra aandacht te geven aan de 
vaccinatie van mannen die seks hebben 
met mannen, het gratis vaccinatieaan-
bod voor druggebruikers en prostituees 
op dezelfde voet voort te zetten en dat-
zelfde aanbod voor heteroseksuelen met 
wisselende contacten stop te zetten. Het 
ministerie van VWs heeft het advies 
overgenomen. de bijsturing is 1 novem-
ber 2007 ingegaan.

Veel transMissie

Mannen die seks hebben met mannen 
zijn de voornaamste risicogroep: de inci-
dentie van acute hepatitis B is bij hen het 
hoogst en er vindt nog veel virusover-
dracht plaats. een derde van de acute 
hepatitis-B-meldingen komt uit deze 
groep.2 tegelijkertijd is onder mannen 

die seks hebben met mannen de vaccina-
tiegraad te laag. Het is lastig om binnen 
deze doelgroep de hoogrisicogroepen te 
bepalen; seksuele leefpatronen wisselen 
in de tijd. Wel blijkt dat hoe jonger wordt 
gevaccineerd hoe kosteneffectiever. de 
experts concludeerden daarom dat de 
inspanningen om deze risicogroep te 
bereiken, moet worden geïntensiveerd 
en dat de aandacht vooral moet worden 
gericht op de jongere mannen.

Heteroseksuelen met wisselende 
contacten kunnen zich sinds november 
niet meer gratis laten vaccineren. reden 
is dat de overdracht van hepatitis B onder 
deze groep veel kleiner is dan onder 
homomannen. ook de transmissieketens 
zijn korter, waardoor bron- en contacto-
psporing efficiënter is. er komt wel acute 
hepatitis B voor onder hetero seksuelen, 
maar dan gaat het vaak om mensen uit 
endemische landen of autochtonen met 
een (vaste) partner uit een endemisch 
land. 

Waarom worden in de campagne nu 
juist mensen beschermd die door hun 
eigen gedrag het risico nemen om met 
het virus te worden besmet? Juist het 
inenten van hoogrisicogroepen vermin-
dert de transmissie van hepatitis B en dat 
beschermt ook de algemene bevolking. 
Het is dus én in het belang van de hoog-
risicogroepen én in het belang van de 
volksgezondheid. daarnaast worden zo 
op lange termijn kosten bespaard in de 
curatieve gezondheidszorg.

Sauna’S 

In nauwe samenwerking met soa aids 
nederland, schorer (de belangenorgani-
satie voor homo- en biseksuele mannen 
en vrouwen op het gebied van gezond-
heidszorg) en het trimbos-instituut 
treedt ggd nederland op als coördi-
nator van de vaccinatiecampagne. deze 
landelijke vereniging ondersteunt regio-
nale ggd’en met onder meer voorlich-
tingsmateriaal, landelijke werving via 

homomannen heteroseksuelen  
met noodzaak tot  

soa-onderzoek

prostituees drugsgebruikers totaal 
risicogroepen

algemene 
populatie3

% mensen dat immuun is 12,2 4,5 13,4 14,1 9,0 2,1

% drager 0,7 0,6 1,0 0,8 0,7 0,2

Percentage mensen dat een infectie met hepatitis B heeft doorgemaakt en dragers van virus in de landelijke vaccinatiecampagne gedragsgebonden risico
groepen van 1 november 2002 tot en met 31 augustus 2007.

Hepatitis B in Het VaCCinatieprograMMa

l vaste partners en gezinsleden van chronisch geïnfecteerden;  
l pasgeborenen van wie de moeder chronisch drager is (zwangerschapsscreening);  
l hemodialysepatiënten; 
l patiënten met continue ambulante peritoneale dialyse; 
l hemofiliepatiënten; 
l patiënten die regelmatig of in grote hoeveelheden bloed en bloedproducten 

ontvangen; 
l verstandelijk gehandicapten in inrichtingen; 
l kinderen met Down-syndroom;
l werknemers in de gezondheidszorg; 
l zuigelingen van wie minstens één ouder afkomstig is uit een endemisch land;
l asielzoekerskinderen die na 1 januari 2003 zijn geboren; 
l nieuw binnengekomen kinderen van asielzoekers tot en met 18 jaar;  
l gedragsgebonden risicogroepen. 

Groepen die in Nederland vaccinatie tegen hepatitis B krijgen aangeboden.

Hepatitis B-VaCCinatie in neDerlanD

<<
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doelgroepspecifieke media, centrale 
vaccininkoop en een elektronisch regi-
stratiesysteem. 

de regionale ggd’en zijn verant-
woordelijk voor de uitvoering. Veel 
ggd’en hebben naast de mogelijkheid 
van vaccinatie op de ggd ook zogehe-
ten outreach-activiteiten om de moeilijk 
bereikbare groepen te vaccineren. Zo 
wordt in samenwerking met de versla-
vingszorg gevaccineerd op methadon-
posten en met de medische diensten 
van justitie in justitiële inrichtingen. 
ook bezoekt de ggd privé-huizen en 
clubs om prostituees te vaccineren. om 
homo- en biseksuele mannen te berei-
ken, wordt onder meer gevaccineerd in 
homodisco’s, sauna’s en op grootschalige 
homo-evenementen. 

In het verleden hebben huisartsen 
in een proefproject (1998-2000) ook de 
vaccinatie gegeven. Maar dat bracht voor 
hen een hoop extra administratie met 
zich mee en omdat ze slechts enkele keren 
per jaar een deelnemer hadden, verliepen 
de houdbaarheidsdata van de vaccins. 
daarom is hiermee gestopt, met uitzon-

dering van enkele huisartsen in amster-
dam met veel mannen met homoseksuele 
contacten in hun patiëntenbestand.  

CoMBinatieVaCCin

na de eerste vaccinatie volgt na een 
maand de eerste herhaling en de laatste 
vaccinatie is een halfjaar na de eerste 
inenting. Homo- en biseksuele mannen 
kunnen kiezen voor het combinatievac-
cin tegen hepatitis a en B - zij lopen 
door onder meer anale seks een hoger 
risico op hepatitis a. de meerkosten 
voor het a-deel zijn voor rekening van 
de deelnemer. 

In deze campagne is gekozen voor 
een prevaccinatiescreening tijdens het 
eerste consult en geen postvaccinatie-
titerbepaling na de derde vaccinatie. 
reden is dat postvaccinatietiter indivi-
duele bescherming weergeeft, terwijl het 
project is gericht op collectieve bescher-
ming, zoals in het rijksvaccinatiepro-
gramma. daarnaast worden chronisch 
geïnfecteerden al met prevaccinatie-
screening gevonden en zo wordt onte-
rechte geruststelling voorkomen. Verder 

is het vaccin effectief: uit onderzoek bij 
gezonde volwassenen blijkt dat 96 pro-
cent na drie vaccinaties ten minste twin-
tig jaar is beschermd. een laatste reden 
dat niet voor een postvaccinatietiter-
bepaling is gekozen, is omdat dit vraagt 
om een vierde contactmoment binnen 
een bepaalde tijd. dat is bij een deel van 
de risicogroepen moeilijk te realiseren. 

MetHaDonposten

de vaccinatiecampagne is een suc-
ces. een halfjaar na de start, deden alle 
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In zogeheten outreachactiviteiten gaan GGD’en op zoek naar risicogroepen die anderszins moeilijk bereikbaar zijn.
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ggd’en vrijwillig mee. In bijna vijf jaar 
tijd zijn 80.000 deelnemers gevaccineerd: 
niet alleen bij de ggd, maar ook in  
bijvoorbeeld clubs en privé-huizen, 
homodisco’s, in justitiële inrichtingen 
en op methadonposten. Voor de samen-
werking met de justitiële inrichtingen 
ontving de campagne in 2005 een WHo-
prijs. 

Van de 80.000 gevaccineerden is 
16 procent drugsgebruiker, 25 procent 
homo- of biseksuele man, 46 procent 
heteroseksueel met wisselende contacten 
en 12 procent prostituee. Van 1 procent 
is slechts bekend dat ze wisselende sek-
suele contacten hebben. tot dusver zijn 

532 dragers opgespoord en bleken 7102 
deelnemers de infectie te hebben door-
gemaakt. de dragers ontvangen counse-
ling en worden doorverwezen naar de 
reguliere zorg.

de campagne is succesvol maar nog 
niet klaar. uit het monitoronderzoek 
van schorer onder bijna 4200 homo- en 
biseksuele mannen blijkt dat ruim een 
derde van de onderzochte groep volledig 
is gevaccineerd tegen hepatitis B en 10 
procent nog niet volledig.3 dit is mooi, 

maar het kan nog beter. Mensen uit de 
risicogroepen moeten dan wel bekend 
zijn met de mogelijkheid van vaccinatie. 
uit onderzoek van tns-nIpo (n=1001) 
blijkt dat 45 procent van de homo- en 
biseksuele mannen niet weet dat ze zich 
gratis kunnen laten vaccineren.4 

op verscheidene manieren wordt 
geprobeerd de vaccinatiecampagne 
onder de aandacht van de doelgroep te 
brengen. denk onder meer aan media 
die zich specifiek richten op de doel-
groep, folders op soa-spreekuren en 
tal van web-, chat- en datingsites. Met 
ingang van 1 november 2007 zijn deze 
inspanningen geïntensiveerd.

omdat huisartsen een groot deel van 
de soa-consulten doen, zien zij ook 
veel potentiële deelnemers aan de  
campagne. Zij kunnen potentiële deel-
nemers doorverwijzen naar de dichtst-
bijzijnde ggd en posters, folders en 
visitekaartjes opvragen bij de regionale 
ggd. Verder kunnen huisartsen poten-
tiële deelnemers verwijzen naar web sites 
waarop informatie is te vinden over het 
virus en vaccinatie. Voorbeelden daar-
van zijn www.prostitutie.nl voor prosti-

tuees, www.homohep.nl voor homo- en 
biseksuele mannen en voor druggebrui-
kers is er vanaf 1 december 2007 www.
sickofit.nl.

door het vaccineren van hoog-
risicogroepen wordt de overdracht van 
het hepatitis-B-virus verminderd en de 
samenleving beschermd. ook als uni-
versele vaccinatie wordt ingevoerd, blijft 
vaccinatie van risicogroepen de komende 
decennia nodig.  n
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Geen belangenverstrengeling gemeld. 

Vaccinatie van risicogroepen  
blijft de komende decennia nodig
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SAMENVATTING

l De landelijke hepatitisBvac
cinatiecampagne voor gedragsge
bonden risicogroepen loopt sinds 
november 2002 en is een succes: 
80.000 mensen uit de risicogroepen 
zijn gevaccineerd.
l Sinds 1 november 2007 is de cam
pagne voor gratis hepatitisBvacci
natie voor homo en biseksuele man
nen geïntensiveerd. Heteroseksuelen 
met wisselende contacten komen 
niet meer in aanmerking voor gratis 
vaccinatie.
l Inzet van de huisarts blijft belang
rijk bij het verwijzen voor vaccinatie 
van vooral homomannen naar de 
GGD.


