
 

1 

 

 

 

Wie heeft de (vorige) mazelenepidemie gemist? 

Patiënt-controle onderzoek onder ongevaccineerde reformatorische 

jongeren naar risicofactoren voor vatbaarheid voor mazelen na de 

epidemie van 1999/2000   

 

Deze rapportage betreft een korte verslaglegging van het onderzoek. 

 

Het project werd uitgevoerd in de periode 2014-2016, door de volgende personen:  

Dr. Helma Ruijs, arts M&G, GGD Gelderland-Zuid, projectleider/senior onderzoeker 

Anne de Munter-Mulder, onderzoeker GGD Gelderland-Zuid 

Dr. Alma Tostmann, senior epidemioloog academische werkplaats AMPHI 

 

De adviesgroep bestond uit: 

Dr. Susan Hahné, senior epidemioloog RIVM. 

Henri Spaan, arts-onderzoeker, GGD Gelderland-Zuid 

Dr. Rijk van Ginkel, arts infectieziektebestrijding, GGD Rotterdam-Rijnmond 

 

En er is samengewerkt met contactpersonen van elf andere GGD’en (met lage vaccinatiegraad 

gemeenten): Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland-Zuid, GGD regio Utrecht, GGD Hollands 

Midden, GGD Rotterdam-Rijnmond, GGD Zeeland, GGD Flevoland, GGD West-Brabant, GGD 

Twente, GGD IJsselland, GGD Noord- en Oost-Gelderland, GGD Gelderland-Midden. 

 

Producten 

• Posterpresentatie onderzoeksopzet netwerkbijeenkomst Dutch Bible Belt netwerk, 

13/10/2015. 

• Posterpresentatie onderzoeksopzet 26e Transmissiedag, 15/03/2016. 

• Presentatie onderzoeksresultaten Science Day - Radboud Center for Infectious Diseases, 

25/11/2016 

• Posterpresentatie onderzoeksresultaten 10e ESCAIDE in Stockholm, 28/11/2016. 

• Presentatie onderzoeksresultaten tijdens POI van GGD’en regio Oost. (volgt). Deze 

presentatie wordt tevens verstuurd  aan de andere aan het onderzoek deelnemende 

GGD’en. 

• Engelstalig wetenschappelijk artikel voor publicatie in internationaal tijdschrift. (volgt) 

• Nederlandstalig artikel voor publicatie in het Infectieziektenbulletin. (volgt) 
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Samenvatting projectresultaten  

Doel van het onderzoek 

In Nederland waren er in 1999/2000 en in 2013/2014 grote mazelenepidemieën die zich 

voornamelijk afspeelden in de reformatorische gezindte. Opvallend was dat tijdens de 

mazelenepidemie van 2013/2014 de gemiddelde leeftijd van de cases hoger was dan tijdens de 

mazelenepidemie van 1999/2000 (resp. 10 jaar en 6 jaar).(1) Tijdens de epidemie van 2013/2014 

was 17% van de mazelenpatiënten ouder dan 14 jaar. Deze patiënten – voornamelijk 

ongevaccineerde reformatorische jongeren en (jong)volwassenen - zijn als kind tijdens de 

mazelenepidemie van 1999/2000 niet geïnfecteerd geraakt .  

Het doel van dit onderzoek was om determinanten van ongevaccineerde reformatorische jongeren 

te identificeren die geassocieerd zijn met het niet oplopen van mazelen tijdens een grote 

mazelenepidemie (1999/2000). Persisterende vatbaarheid voor mazelen na een epidemie tijdens 

kindertijd heeft als gevolg dat men als adolescent of (jong)volwassene alsnog mazelen kan krijgen, 

wat gepaard gaat met een verhoogd risico op complicaties en ziekenhuisopname.  

Met kennis van de determinanten van reformatorische adolescenten en (jong)volwassenen die 

geassocieerd zijn met persisterende vatbaarheid voor mazelen kan er gerichte informatie 

ontwikkeld worden voor deze groep. Die informatie heeft als doel om deze specifieke doelgroep 

attent te maken op de risico’s van een mazeleninfectie op oudere leeftijd en op de mogelijkheid 

van inhaalvaccinaties. 

De kennis over de groep die vatbaar blijft na een grote epidemie kan ook gebruikt worden om de 

potentiële ziektelast bij adolescenten en (jong)volwassenen tijdens een volgende mazelenepidemie 

in te schatten, en daarmee samenhangend, de verhoogde belasting van de gezondheidszorg.  

 

Opzet en uitvoering 

Er werd een case-controle onderzoek uitgevoerd onder ongevaccineerde reformatorische jongeren 

en (jong)volwassenen, geboren in de periode 1988-1998. 

Cases waren gedefinieerd als mazelenpatiënten die bij één van de twaalf aan het onderzoek 

deelnemende GGD’en gemeld zijn tijdens de mazelenepidemie van mei 2013 –februari 2014. De 

twaalf deelnemende GGD’en werden door de onderzoekers geselecteerd omdat deze GGD’en de 

meeste mazelenmeldingen hadden ten tijde van deze mazelenepidemie, samenhangend met het 

feit dat er één of meerdere lage vaccinatiegraadgemeentes (LVG-gemeentes) tot hun regio 
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behoren.  Om privacy redenen werden cases uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek via een 

uitnodigingsbrief welke werd verstuurd door hun eigen GGD en niet vanuit de onderzoeksgroep. 

Voor het invullen van een vragenlijst konden cases, indien gewenst, een waardebon ontvangen 

t.w.v. € 10,00. 

Controles waren personen die mazelen hebben gehad als kind tijdens de mazelenepidemie van 

1999/2000. De werving van de controles verliep via reformatorische (middelbare) scholen en 

reformatorische (sociale) mediakanalen. Tevens werden reformatorische adolescenten en 

(jong)volwassenen benaderd voor deelname via vrienden, familie en studentenverenigingen uit de 

reformatorische gezindte (sneeuwbalmethode).  

Cases en controles vulden anoniem een soortgelijke online vragenlijst in waar ze naar verwezen 

werden via een website met informatie over het onderzoek (http://www.onderzoekmazelen.nl). De 

vragenlijst bevatte vragen over de mazeleninfectie, het vaccinatieverleden, de wervingsmethode 

(hoe op de website terecht gekomen), en determinanten van de doelgroep: demografische 

(geslacht, geboortejaar, gezinsgrootte), geografische (postcodes van woonadres in 1999/2000 en 

2013/2014), en school en religie gerelateerde determinanten.  

 

Analyse 

Associaties tussen de determinanten en ‘persisterende vatbaarheid voor mazelen na een grote 

uitbraak’ zijn berekend met univariate analyses (odds ratio’s) en multivariabele logistische 

regressie analyses.  

Voorafgaand aan de analyse werd verwacht dat kinderen die al wel naar school gingen in 

1999/2000 een grotere kans hadden om besmet te raken met mazelen dan kinderen die in 

1999/2000 te jong waren om naar school te gaan. Daarom is de analyse gestratificeerd naar twee 

leeftijdsgroepen; baby’s en peuters in 1999/2000 (geboren in 1996-1998) en schoolgaande 

kinderen in 1999/2000 (geboren in 1988-1995).  

 

Resultaten 

In totaal werden 767 vragenlijsten gebruikt voor data-analyse.  

Van de 304 aangeschreven cases hebben 204 cases, de vragenlijst volledig ingevuld.  

Via de verschillende wervingskanalen bereikten 1738 controles de vragenlijst. Met name de 

werving via reformatorische middelbare en hogescholen leverde veel respondenten op. Na exclusie 

van onvolledig ingevulde vragenlijsten (n= 396) en respondenten - die niet aan de inclusiecriteria 
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wat betreft leeftijd, geloofsovertuiging of vaccinatiestatus voldeden (n= 779) - zijn 563 

vragenlijsten van controles geïncludeerd. 

Van alle respondenten was 74% vrouw, 60% van de cases en 79% van de controles. Gekeken naar 

de mediaan van het geboortejaar, waren controles ouder dan de cases. Meer dan de helft van de 

controles (54%) was oud genoeg om naar school te gaan, vergeleken met iets meer dan een derde 

van de cases (34%). Vergeleken met de cases, woonden de controles vaker in lage 

vaccinatiegraadgemeentes in zowel 1999/2000 als 2013/2014.  

Voor de analyse werd een dichotome indeling van de kerkgenootschappen gebruikt: gematigd  

conservatieve kerkgenootschappen en zeer conservatieve kerkgenootschappen.(2) 

 

Risicofactoren voor persisterende vatbaarheid voor mazelen na grote uitbraak. 

Subgroep baby’s en peuters (in 1999/2000) 

Risicofactoren voor persisterende vatbaarheid voor mazelen na een grote uitbraak waren: wonen 

buiten een LVG-gemeente, het niet hebben van oudere broers/zussen, en lidmaatschap van een 

gematigd conservatieve kerk.  

Subgroep schoolgaande kinderen (in 1999/2000) 

Risicofactoren voor persisterende vatbaarheid voor mazelen na een grote uitbraak waren: wonen 

buiten een LVG-gemeente en schoolgang naar een niet-reformatorische basisschool.  

In tegenstelling tot de jongere kinderen bleek bij schoolgaande kinderen het niet hebben van 

oudere broers of zussen en lidmaatschap van een gematigd conservatieve kerk niet van invloed te 

zijn. 

 

Conclusie 

Ongevaccineerde reformatorische adolescenten en (jong)volwassenen die als kind buiten LVG-

gemeente woonden, niet op een reformatorische school zaten, geen oudere broers/zussen hebben 

en lid zijn van een gematigd conservatieve kerk hebben meer kans om nog vatbaar te zijn voor 

mazelen. Zij lopen hierdoor verhoogd risico om mazelen te krijgen op oudere leeftijd, wat hogere 

gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.  

Uit eerder onderzoek blijkt dat de acceptatie van vaccinatie in de reformatorische gezindte 

toeneemt over de generaties, vooral in de gematigd conservatieve kerken.(3) Reformatorische 

ouders staan er steeds meer voor open  om hun (toekomstige) kinderen te laten vaccineren. 

Zorgverleners zouden erop bedacht moeten zijn dat wellicht juist gematigd conservatieve 
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reformatorische adolescenten, (jong)volwassenen en  ook jonge ouders nog vatbaar zijn voor 

mazelen. Zij kunnen hen hierop attenderen en de mogelijkheid van inhaalvaccinaties bespreken. 

Momenten waarop dit zou kunnen is op het consultatiebureau wanneer ouders komen voor de 

vaccinatie van hun kinderen, op het reizigersspreekuur waar personen komen voor reisvaccinaties, 

maar waar ook het inhalen van ‘kindervaccinaties’ uit het RVP kan worden besproken, en indien 

een vrouw voor de zwangerschap geen antistoffen blijkt te hebben tegen rubella, waarna de BMR-

vaccinatie wordt geadviseerd. De groep die in dit onderzoek als risicogroep voor een toekomstige 

mazeleninfectie wordt geïdentificeerd - gematigd conservatieve reformatorische adolescenten en 

(jong)volwassenen- staat mogelijk meer open voor een gesprek met een zorgverlener over 

inhaalvaccinaties.  

 

Leerpunten proces 

Uit de sample size berekening bleek dat van de ruim 300 mazelenpatiënten die geregistreerd 

stonden bij de deelnemende GGD ‘en en voldeden aan de inclusiecriteria er minstens 207 mee 

moesten doen aan het onderzoek voor voldoende power. Om deelname te bevorderen konden 

cases een waardebon ontvangen voor een ingevulde vragenlijst. Echter, door een technische fout 

in de eerst versie van de online vragenlijst was één vraag – welke essentieel was voor onderzoek – 

niet zichbaar voor de invullers. Om die reden is besloten om alle cases een tweede keer te vragen 

om deelname, waarbij opnieuw een waardebon te verkrijgen was. Dit leverde opnieuw een hoog 

aantal ingevulde vragenlijsten op, maar leidde ertoe dat de uitgave aan waardebonnen hoger 

uitviel dan begroot. 

Het werven van controles via reformatorische media en met de sneeuwbalmethode verliep minder 

voorspoedig dan verwacht. De strikte inclusiecriteria (begrenzing leeftijd en enkel 

ongevaccineerden) zouden een oorzaak kunnen zijn. Om die reden zijn diverse reformatorische 

scholen benaderd om hun leerlingen te werven voor het onderzoek. Deze scholen hebben bij 

eerdere onderzoeken aangegeven niet bij (vaccinatie)onderzoeken betrokken te willen worden. 

Daar dit onderzoek zich richte op de gezondheid van hun leerlingen, wilden ze wel medewerking 

verlenen. 

Door het noodzakelijk moeten versturen van een tweede vragenlijst aan de cases, de verleninging 

van wervingsperiode van controles en de komst van een groot aantal vluchtelingen in de regio van 

GGD Gelderland-Zuid met als gevolg een toegenomen werkdruk  heeft de uitvoering van het 
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onderzoek vertraging opgelopen. Om het onderzoek succesvol te kunnen afronden was verlenging 

van de onderzoeks- en afrondingsperiode vereist. 
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