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A R T I k E L

Aangifte acute hepatitis B in 2009

In 2009 werden 201 gevallen van acute hepatitis B in Nederland gemeld 
(incidentie: 1,2/100.000 inwoners), een afname van 8% in vergelijking 

met 2008. Bij zowel mannen als vrouwen blijft onbeschermd seksueel 
contact de meest gerapporteerde risicofactor voor acute hepatitis B. 

Van alle hepatitisinfecties die in Nederland worden gemeld, 
is een infectie met het hepatitis B-virus (HBV) de meest 
voorkomende. In Nederland is de geschatte prevalentie van 
doorgemaakte HBV-infectie onder de algemene bevolking 
2,1%; prevalentieschattingen voor HBsAg dragerschap vari-
eren tussen 0,2%-0,6%.(1,2) 
In Nederland worden vanwege de lage incidentie tot nu toe 
alleen risicogroepen gevaccineerd tegen hepatitis B. Voor 
pasgeborenen betreft dit kinderen van draagsters en kin-
deren van wie tenminste 1 van de ouders in een midden- 
of hoogendemisch land is geboren. Daarnaast wordt voor 
specifieke beroeps- en gedragsgebonden risicogroepen, en 
voor kinderen met downsyndroom, vaccinatie geadviseerd.
(3) Onlangs heeft de minister het advies van de Gezond-
heidsraaad om hepatitis B-vaccinatie op te nemen in het 
Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor alle kinderen over-
genomen. Dit moet per 2012 gerealiseerd zijn.(4)

Acute hepatitis B is meldingsplichtig in groep B. Dit be-
tekent dat de infectie door de behandelend arts (en sinds 
december 2008 ook door het laboratorium) binnen 24 uur 
na vaststelling gemeld moet worden aan de GGD. De GGD 
verricht bron- en contactonderzoek en meldt de infectie aan 
het RIVM. (3) Vanaf 2003 worden alle meldingsplichtige 
infectieziekten door de GGD-en anoniem gerapporteerd 
via Osiris, een elektronisch meldingssysteem dat beheerd 
wordt door het RIVM. (5) 
In dit artikel beschrijven wij de epidemiologie van de mel-
dingen van acute hepatitis B in 2009. Daarnaast wordt de 
trend in meldingen vanaf 2004 beschreven.

Aantal meldingen in 2009
 
In 2009 werden in Nederland 201 gevallen van acute he-
patitis B gemeld. Ten opzichte van 2008 is het aantal acute 
hepatitis B-infecties gedaald met 8% (2008: 219). (6) De in-
cidentie van acute hepatitis B-meldingen in 2009 was 1,2 
per 100.000 inwoners (2008: 1,3/100.000); 1,9 voor mannen 
en 0,5 voor vrouwen. 

Demografie en epidemiologie

Tabel 1 geeft de belangrijkste demografische en epidemio-
logische kenmerken per geslacht weer. Er werden 156 man-
nen (78%) en 45 vrouwen (22%) met een acute hepatitis 
B-infectie gemeld. De mediane leeftijd van besmetting bij 
mannen (41 jaar) was significant hoger dan bij vrouwen (33 
jaar, p<0,05).Er werd geen verschil gevonden in mediane 
leeftijd tussen mannen besmet via heteroseksueel contact en 
mannen die seks hebben met mannen (MSM).

Bij 96% van de acute hepatitis B-patiënten was het geboor-
teland bekend. Het merendeel (78%) was in Nederland 
geboren. Van de 37 gevallen die in het buitenland zijn ge-
boren, was 38% afkomstig uit een hoogendemisch land 
(prevalentie HBsAg-dragerschap ≥8%), 57% uit een mid-
denendemisch land (HBsAg: 2-7%) en 5% uit een laagen-
demisch land (HBsAg: ≤1%). Het meest gerapporteerde 
geboorteland, na Nederland, was Turkije (n=4).
Voor 77% van de acute hepatitis B-patiënten werd gerap-
porteerd dat ze in Nederland waren geïnfecteerd, 16% in 
het buitenland en bij 7% was het land van besmetting on-
bekend. Het meest gerapporteerde land van besmetting, na 
Nederland, was Thailand (n=9, allen mannen). 
Seksueel contact was de meest gerapporteerde transmis-
sieroute. Bij mannen had dit betrekking op zowel homo- 
(35%) als heteroseksuele transmissie (31%), bij vrouwen was 
het voornamelijk door heteroseksueel contact (76%). Van 
zowel de heteroseksuele mannen als de MSM gaf het groot-
ste deel (69% en 78% respectievelijk) aan de infectie via een 
losse partner te hebben opgelopen, bij vrouwen was dit aan-
deel significant lager (44%, p<0,05). Bij 23% van de acute 
hepatitis B-patiënten bleef de meest waarschijnlijke trans-
missieroute onbekend, ondanks bron- en contactopsporing. 
Evenals in 2008, werden in 2009 geen nieuwe besmettingen 
door intraveneus druggebruik gemeld.
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Tabel 1: Acute hepatitis B meldingen naar epidemiologische kenmerken, Nederland, 2009 (Bron: Osiris)

Man Vrouw Totaal

Aantal	meldingen;	n 156 45 201

Incidentie* 1,9 0,5 1,2

Leeftijd	
	 Mediaan	(range)	 41 (16-76) 33 (18-67) 40 (16-76)

Geboorteland;	n	(%)
	 Nederland
	 Buitenland
	 		 -Laag	endemisch
	 		 -Midden	endemisch
	 		 -Hoog	endemisch
	 Onbekend

126
23
	2

	11
	10

7

(81)
(15)
(9)

(48)
(43)

(5)

30
14
	0

	10
	4
1

(67)
(31)
(0)

(71)
(29)

(2)

156
37
	2

	21
	14

8

(78)
(18)
(5)

(57)
(38)

(4)

Land	van	besmetting;	n	(%)
	 Nederland
	 Buitenland
	 		 -Laag	endemisch
	 		 -Midden	endemisch
	 		 -Hoog	endemisch
	 Onbekend

116
28
	6

	10
	12
12

(74)
(18)
(21)
(36)
(43)
(8)

39
4

	0	
	4	
	0	
2

(87)
(9)
(0)

(100)
(0)
(4)

155
32
	6

	14
	12
14

(77)
(16)
(19)
(44)
(38)

(7)

Transmissieroute;	n	(%)
	 MSM**
	 		 -Losse	partner
	 		 -Vaste	partner
	 		 -Onbekend
	 Heteroseksueel	contact
	 		 -Losse	partner
	 		 -Vaste	partner
	 		 -Onbekend
	 Sekscontact	aard	onb.
	 Prik-/	bijtaccident
	 IVD#
	 Overig
	 Onbekend

55
	43

	5	
	7	

	48
	33
	10
	5	
6
1
0
9

	37

(35)
(78)
(9)

(13)
(31)
(69)
(21)
(10)
(4)
(1)
(0)
(6)

(24)

-
-
-
-

34
	15
	18
	1	

-	
1
0
1
9

(76)
(43)
(54)

(3)

(2)
(0)
(2)

(20)

55
	43

	5	
	7	

82
	48
	28

	6
6	
2
0

10
46

(27)
(78)
(9)

(13)
(41)
(59)
(34)

(7)
(3)
(1)
(0)
(5)

(23)

Reden	van	testen;	n	(%)
	 BCO##
	 Klachten
	 Seksueel	risico
	 Zwangerschap
	 Overig
	 Onbekend

2
125

11
0

15
3

(1)
(80)

(7)
(0)

(10)
(2)

3
34

3
1
1
3	

(7)
(76)

(7)
(2)
(2)
(7)

5
159
14	
1

16
6

(3)
(79)

(7)
(1)
(8)
(3)

Ziekenhuisopname;	n	(%)
	 Ja
	 Nee
	 Onbekend

35
119

2

(22)
(76)
(2)

10
33

2	

(22)
(73)

(2)

45
152

4	

(22)
(76)
(2)

* Incidentie per 100.000 inwoners
** MSM: mannen die seks hebben met mannen
# IVD: Intraveneus druggebruik
## BCO: Bron- en contactopsporing

Trends 2004-2009

Sinds 2004 is het aantal acute hepatitis B-meldingen afge-
nomen met 32% (2004: 295 meldingen, 2009: 201). Deze 
afname wordt voornamelijk veroorzaakt door een afname 
in aantal mannen met een acute hepatitis B-infectie (-37%), 
wat ook te zien is in een lichte afname in de incidentie in 
2009. Voor zowel mannen als vrouwen is de incidentie nu 

vergelijkbaar met het gerapporteerde niveau van de jaren ’90. 
Bij mannen is de incidentie al jaren het hoogst in de leef-
tijdscategorie 25-44 (3,5 per 100.000 in 2009) jaar en bij 
vrouwen ligt de piek bij de 15-24 jarigen (1,5 per 100.000 
in 2009).

Hoewel het absolute aantal besmettingen door heterosek-
sueel contact bij mannen eerst afnam van 45 in 2004 naar 
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35 in 2007 en vervolgens weer toenam naar 48 in 2009, is 
dit aandeel significant gestegen van 18% in 2004 naar 30% 
in 2009 (p<0,05, figuur 2); het aandeel besmettingen bij 
MSM daalde significant van 41% in 2004 naar 36% in 2009 
(p<0,05).
Bij vrouwen werd geen significante trend in besmettingen 
door heteroseksueel contact waargenomen: vanaf 2006-
2008 was een daling te zien, die samenging met een stijging 
in het aandeel besmettingen met een onbekende transmis-
sieroute. In 2009 is echter weer een stijging te zien in aan-
deel besmettingen door heteroseksueel contact, eveneens 
samengaand met een daling in aandeel besmettingen met 
een onbekende transmissieroute.

Discussie

De incidentie van meldingen van acute hepatitis B in Ne-
derland was in 2009 1,2 per 100.000 inwoners. Ten opzich-
te van 2008 is het aantal gevallen met 8% afgenomen. Bij 
mannen daalde de incidentie van 3,1/100.000 in 2004 naar 

1,9/100.000 in 2009, terwijl bij vrouwen de incidentie sta-
biel rond de 0,7/100.000 bleef tussen 2004-2008 en in 2009 
ook iets afnam tot 0,5/100.000.
Onveilig seksueel contact blijft de meest gerapporteerde 
risicofactor voor een acute hepatitis B-infectie voor zo-
wel mannen als vrouwen. Bij MSM wordt sinds 2004 het 
grootste deel van de besmettingen veroorzaakt door on-
beschermde seks met een losse partner; bij heteroseksuele 
mannen en vrouwen lijkt er een toename te zijn in het aan-
deel besmettingen via een losse partner. 

De daling in incidentie bij mannen sinds 2004 kan groten-
deels verklaard worden door de afname in besmettingen bij 
MSM (-45%). Deze afname kan het eerst waarneembare 
effect zijn van het vaccinatieprogramma voor hepatitis B-
risicogroepen, gericht op gedragsgebonden risicogroepen. 
MSM vormen hierbij een belangrijke doelgroep en inmid-
dels zijn sinds de start van het programma in 2002 (inclusief 
het proefproject in 1998-2000), al ruim 20.000 MSM vol-
ledig gevaccineerd (RIVM). Resultaten van fylogenetische 
analyses van acute HBV-isolaten uit Amsterdam zijn ook 
consistent met een gunstig effect van het vaccinatiepro-
gramma. (7)

De toename in zowel het aandeel als aantal besmettingen 
via heteroseksueel contact bij met name mannen is reden 
tot zorg. Deze groep behoeft mogelijk extra aandacht wat 
betreft preventie van hepatitis B. Vooral door de toename 
van besmettingen via losse partners en het feit dat zij sinds 
2007 niet meer in aanmerking komen voor vaccinatie in het 
kader van het vaccinatieprogramma voor gedragsgebonden 
risicogroepen. Moleculaire typering van het hepatitis B-
virus heeft aangetoond dat bij heteroseksuele transmissie 
vaak sprake is van nieuwe introductie van bepaalde stam-
men, waarschijnlijk via chronische dragers uit HBV-ende-
mische landen. (5) Hoewel we ons hier beperken tot het 
beschrijven van de trends in acute hepatitis B op basis van 
de aangiftecijfers, wordt het overgrote deel van de ziektelast 

Figuur 2: Acute hepatitis B naar geslacht en meest waarschijnlijke transmissieroute en geslacht (links: man, rechts: vrouw), 
Nederland, 2004-2009 (Bron: Osiris)

Figuur 1: Incidentie van acute hepatitis B-meldingen per 
100.000 inwoners naar geslacht per jaar, Nederland, 1976-
2009 (bron: Osiris)
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door hepatitis B veroorzaakt door effecten van chronische 
infecties, zoals levercirrose en leverkanker, die zich jaren 
na symptoomloos dragerschap kunnen manifesteren. Het 
actief screenen van migranten op chronisch dragerschap is 
van belang voor de secundaire preventie van hepatitis B (8) 
en zou ook bij kunnen dragen aan de preventie van hepatitis 
B onder heteroseksuelen. Uit eerste resultaten uit het Rot-
terdamse project China aan de Maas onder 1100 personen 
in 2009, bleek dat 8,5% van de deelnemers chronisch geïn-
fecteerd was. (9) De laatste jaren zijn de behandelingsmoge-
lijkheden voor chronische hepatitis B verbeterd, waardoor 
het dus zowel voor de patiënt als zijn omgeving van belang 
is dat chronische hepatitis B wordt opgespoord. (10)

Een groot deel van de nieuwe infecties verloopt asymp-
tomatisch (circa 90% bij kinderen, 65% bij volwassenen), 
waardoor het schatten van de incidentie op basis van aan-
giften tot een onderschatting leidt. (11) De aangifteplicht is 
daarmee vooral geschikt om trends bij het volwassen, sek-
sueel actieve deel van de bevolking te volgen. 
Naast meldingen van hepatitis B in Osiris, zijn er andere 
bronnen die informatie opleveren over het vóórkomen van 
hepatitis B, zoals de universele zwangerenscreening, bloed-
donorenscreening, het vaccinatieprogramma voor risico-
groepen en de nationale seroprevalentiestudie (PIENTER). 
Data uit de tweede PIENTER-studie uit 2006/7 zullen eind 
2010 beschikbaar komen.
Recente data uit de zwangerenscreening uit 2006-2008 la-
ten zien dat de prevalentie van hepatitis B onder zwangere 
vrouwen is afgenomen van 0,40% in 2006 naar 0,33% in 
2008. (12) 
Daarnaast is in 2010 ook een studie in detentie uitgevoerd. 
(13) Het doel van deze studie was onder andere het krijgen 
van meer inzicht in het voorkomen van hepatitis B onder 
gedetineerden. In totaal werd 8,5% (n=19) anti-HBc-po-

sitief bevonden en was de prevalentie van hepatitis B-dra-
gerschap 1,3% (n=3, allen harddrug gebruikers). Daarnaast 
was 22,3% (n=50) immuun, ofwel door vaccinatie (n=35), 
ofwel door een doorgemaakte infectie (n=15). 
Ook bij het vaccinatieprogramma voor gedragsgebonden 
risicogroepen wordt bij alle risicogroepen bloed afgeno-
men bij de eerste vaccinatie. In totaal (tot en met eind 2009) 
bleek 7% van de deelnemers al immuun te zijn voor hepati-
tis B. Daarnaast was 0,6% van de deelnemers drager van het 
hepatitis B-virus. (14)
Al deze informatie is essentieel voor de evaluatie van zowel 
het RVP als de risicogroepenvaccinatie, en om de risico’s 
voor transmissie van acute hepatitis B in de populatie te blij-
ven monitoren.
Vorig jaar heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om hepa-
titis B vaccinatie op te nemen in het RVP voor alle kinde-
ren. (15) Op 22 juli 2010 heeft de minister hier een besluit 
over genomen en vanaf januari 2012 zullen alle zuigelingen 
vaccinatie tegen hepatitis B krijgen aangeboden. De Ge-
zondheidsraad had ook geadviseerd om door middel van 
een inhaalcampagne alle kinderen tot 12 jaar te vaccineren, 
maar dit advies wordt niet overgenomen door de minister, 
omdat de mogelijke gezondheidswinst van een jarenlange 
inhaalcampagne niet op zou wegen tegen de logistieke in-
spanningen die hiervoor nodig zijn. Wel heeft de minister 
het advies van de Gezondheidsraad overgenomen om het 
huidige risicogroepenvaccinatiebeleid de komende jaren te 
handhaven totdat deze groepen door algemene vaccinatie 
op zuigelingenleeftijd zijn beschermd. (4)
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Surveillance of acute hepatitis B in the Netherlands in 2009
In 2009, 201 cases of acute hepatitis B were notified in the Netherlands (incidence: 1,2/100.000 population), a decrease of 
8% compared to 2008. In both men and women, unsafe sexual contact remains the most frequently reported risk factor 
for acute hepatitis B. 
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