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Datum  1 augustus 2013 
Onderwerp  Adviesbrief n.a.v. deskundigenberaad: Internationale verspreiding 

van invasieve meningokokkenziekte bij mannen die seks hebben met 
mannen (MSM). 

 
 
 
Geachte heer Huijts, 
 
 
Zoals aangekondigd heb ik op 30 juli 2013 een deskundigenberaad belegd over 
de internationale verspreiding van invasieve meningokokkenziekte onder Mannen 
die Seks hebben met Mannen (MSM). De aanleiding voor dit deskundigenberaad 
is een rapid risk assessment van 3 juli 2013 opgesteld door het ECDC. Tijdens dit 
beraad is door deskundigen van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), medisch specialisten op 
het gebied van medische microbiologie, huisartsgeneeskunde en infectiologie en 
deskundigen op het gebied van soa/hiv en reizigersvaccinaties de huidige stand 
van zaken op het gebied van de verspreiding van invasieve meningokokkenziekte 
en de potentiële risico’s voor de volksgezondheid besproken. Hieronder volgt een 
samenvatting van dit beraad, conclusies en adviezen.  
 
 
Samenvatting 
Recent zijn er internationale signalen dat er sprake is van een verhoogde 
incidentie van invasieve infecties met serogroep-C meningokokken onder een 
bepaalde groep MSM in enkele grote steden in Europa en Noord-Amerika. Dit jaar 
zijn uitbraken van meningokokken groep C bij MSM gemeld in Frankrijk (5 
gevallen - regio Parijs), Duitsland (5 gevallen - Berlijn) en België (1 geval). Al 
eerder werden gevallen gemeld in de Verenigde Staten (New York & Los Angeles 
(2010-2013). De sterfte bij deze uitbraken in de VS lag rond de 30%. In al deze 
landen, met uitzondering van België, zijn voor de betreffende steden 
vaccinatieadviezen voor MSM uitgebracht. 
In Nederland zijn meningokokkenmeningitis en -sepsis meldingsplichtig. Uit onze 
surveillancedata blijkt meningokokkenmeningitis en –sepsis door serogroep C nog 
slechts sporadisch vóór te komen, gevallen onder MSM hebben zich niet 
voorgedaan. Sinds 2002 worden in Nederland alle kinderen binnen het 
Rijksvaccinatieprogramma (RVP) op de leeftijd van 14 maanden ingeënt tegen 
meningokokken C. Bij de invoering van het menC-vaccin in het RVP is een 
grootschalige inhaalvaccinatiecampagne uitgevoerd onder de 1 tot 19 jarigen 
waar ongeveer 95 % aan deelnam. Dit betekent dat een zeer groot deel van de 
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mannen onder de 30 jaar in Nederland door vaccinatie is beschermd. Deze 
campagne en de invoering in het RVP hebben ervoor gezorgd dat er in Nederland, 
anders dan in landen in Europa waar niet gevaccineerd is, of er geen effectieve 
inhaalcampagne heeft plaatsgevonden, nagenoeg geen circulatie meer is van 
meningokokken serogroep C.  
 
 
Conclusies 
Gezien de hoge vaccinatiegraad is de Nederlandse bevolking tot 30 jarige leeftijd 
via het RVP goed beschermd tegen meningokokkenziekte serogroep C. De 
afgelopen jaren waren er geen meldingen van meningokokkenziekte in Nederland 
binnen de groep MSM. Ook het totale aantal meldingen van groep C-
meningokokken in de overige populatie in Nederland is bijzonder laag, als gevolg 
van de inhaalvaccinatiecampagne en de invoering van MenC vaccinatie in het 
RVP. Nederlandse MSM ouder dan 30 jaar die reizen naar steden (Parijs, Berlijn 
en New York) waar zich recent uitbraken voordeden met meningokokkenziekte 
onder MSM en die actief deelnemen aan activiteiten binnen de homogemeenschap 
en/of daar seksuele contacten hebben, hebben hetzelfde (kleine, maar wel 
verhoogde) risico op meningokokkenziekte als de lokale MSM gemeenschap. Het 
is overigens niet uit te sluiten dat zich in de toekomst ook in Nederland onder 
MSM gevallen van meningokokkenziekte C zullen voordoen gezien het feit dat 
MSM veel internationale contacten hebben. 
 
 
Advies 
Het deskundigenberaad adviseert om: 
MSM te informeren over het verhoogd voorkomen van meningokokkenziekte C 
onder MSM in bepaalde grote steden in Europa en de Verenigde Staten en hen die 
ouder zijn dan 30 jaar zich conform het lokale advies te laten vaccineren tegen 
meningokokkenziekte indien: 

 zij reizen naar steden (tot op heden Parijs, Berlijn en New York) waar 
uitbraken zijn gemeld en een vaccinatieadvies is gegeven aan de lokale 
MSM gemeenschap 

 en zij de intentie hebben ter plaatse deel te nemen aan (seksuele) 
activiteiten binnen de lokale MSM gemeenschap. 

 Aangezien de Nederlandse bevolking tot 30 jarige leeftijd goed is beschermd, 
waarmee de kans op grootschalige circulatie van menC door de kudde 
immuniteit gering is (ook zoals blijkt uit het zeer kleine aantal meldingen) en 
er geen meldingen zijn van meningokokkenziekte C onder de groep MSM in 
Nederland, is er nu geen reden voor een vaccinatiecampagne  onder  MSM in 
Nederland. 

 Dit advies is in overeenstemming met het risk assessment van het ECDC en 
met het beleid in andere landen zonder uitbraken en met een vergelijkbaar 
vaccinatieprogramma voor menC (zoals het Verenigd Koninkrijk) 

 Het vaccinatieadvies voor MSM >30 jaar die reizen naar steden waar 
uitbraken zijn gemeld geldt zolang het beleid in de bovengenoemde steden 
wordt gehandhaafd.  

 
Het bovenvermelde advies zal aan de doelgroep worden gecommuniceerd via de 
SOA-poli’s en via bepaalde daarvoor in aanmerking komende websites. MSM die 
op basis van de gegeven informatie voor vaccinatie in aanmerking komen,  



Datum
I augustus 2013

Ons ken merkkunnen daar voor terecht bi) hun huisarts, de reizigersvaccinatie bureaus en (hiv- 043/2012 cIb/LcI RC/to
geinfecteerden) bij hun specialist.
Huisartsen zullen via de website van het Nederlands Huisartsen genootschap en
hivbehandelaren via de Nederlandse Vereniging van hiv Behandelaren op de
hoogte warden gebracht. Deze professionals zullen daarbij oak gewezen warden
op het mogelijk verhoogde risico van MSM op meningokokkenziekte en het grate
belang van het tijdig herkennen van deze zeer ernstige aandoening.
Het RIVM/CIb zal in samenwerking met de GGD-Amsterdam en Soa Aids
Nederland de communicatie naar de doelgroep verzorgen.

Indien de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven, zal opnieuw een
deskundigenberaad warden belegd en zullende voornoemde adviezen warden
heroverwogen.

Tot een nadere mondelinge toelichting ben ik gaarne bereid.

hoogachtend,

Prof.dr. R.A. Coutinho
Directeur Cib




