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Colofon
Dit programmabericht EXTRA is een uitgave van het Centrum 
Infectieziektebestrijding (CIb)/RIVM en is bedoeld voor professionals 
die betrokken zijn bij de uitvoering van het vaccinatieprogramma 
hepatitis B-risicogroepen. Het programma wordt uitgevoerd door 
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 Nederland en Soa Aids Nederland.

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

T 030 2747000
F 030 2744455

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. 
De reguliere programmaberichten verschijnen eens per zes tot acht weken. 
Met dit programmabericht EXTRA willen we u uitgebreider informeren over 
bijzondere, leuke en informatieve activiteiten die GGD’en en landelijke organisa-
ties 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 doelgroep te vaccineren om 
zo tot een betere dekkingsgraad te komen.

Het programmateam,

Paul van Beek
Anouk Urbanus
Sabine de Jong
Hans van den Kerkhof
Aura Timen
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Terugblik 2013
Auteurs: Anouk Urbanus en Paul van 
Beek, RIVM

2013 stond in het teken van de lancering 
van een nieuw registratiesysteem. 
De beheerder van het oude systeem 
kon de veiligheid van het systeem tot 
31 december 2013 waarborgen, dus het 
was noodzakelijk dat er een nieuw 
systeem zou komen. Het oude 
systeem was in een oude program-
meertaal geschreven en het bleek 
daarom makkelijker om een nieuw 
systeem vanaf de basis weer op te 
bouwen. Dit gaf tevens de gelegenheid 
om de huidige functionaliteiten te 
verbeteren. De start van de bouw 
begon al in 2012, waar we op zoek 
moesten naar een bedrijf wat het 
systeem kon bouwen. Al gauw 
verzanden we in de wirwar van regels 
rondom aanbestedingen en bleek het 
vinden van een geschikte bouwer 
binnen een afzienbare tijd niet 
eenvoudig. Gelukkig bood de ICT-
afdeling van het RIVM uitkomst 
waarna er snel een begin met de bouw 
gemaakt kon worden. Vanwege de 
korte lijntjes met de ICT-afdeling stond 
er al snel een basissysteem klaar. 
Oorspronkelijk was de verwachting dat 
we de eerste helft van 2013 online 
konden gaan. Helaas bleek het 
testproces veel tijd in beslag te nemen 

en omdat we liever meteen een goed 
werkend systeem online wilden 
hebben, werd de lancering uitgesteld. 
Na nog enkele hobbels op de weg kon 
het nieuwe registratiesysteem in 
oktober 2013 eindelijk live gaan. De 
livegang verliep zonder al te veel 
problemen. Inmiddels zijn de eerste 
kinderziektes verholpen en is er een 
update van het systeem online 
geplaatst. We hopen dat alle gebrui-
kers het nieuwe systeem naar volle 
tevredenheid gebruiken.

Naast alle aandacht voor het nieuwe 
registratiesysteem gingen de dage-
lijkse zaken rondom het HBV-
programma ook door. Zo kwam de 
Landelijke Werkgroep driemaal samen 
om over de voortgang van het 
HBV-programma te discussiëren en 
werden de extra aanbodplannen van 
de GGD’ en en soa-centra weer 
beoordeeld door het RIVM, GGD 
Nederland en Soa Aids Nederland. Soa 
Aids Nederland lanceerde een enter-
tainend en informatief filmpje over 
HBV wat inmiddels veelvuldig bekeken 
is en terug te vinden is op YouTube. 
Daarnaast werd in samenwerking met 
de Universiteit Utrecht gestart met een 
kosteneffectiviteitsanalyse van het 
gehele programma. Op dit moment 
zijn we nog druk bezig om de resulta-
ten van de analyse te publiceren in een 
wetenschappelijke tijdschrift. 
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Al met al is er in het afgelopen jaar 
hard gewerkt aan de verbetering van 
het programma. We hopen dat we nog 
meer zaken het komende jaar kunnen 
oppakken en verbeteren. Ideeën en 

suggesties zijn uiteraard welkom. 
Neem daarvoor gerust contact op met 
de coördinatoren van het programma 
via hbvprogramma@rivm.nl
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Programmaresultaten 2013
Auteurs:  Anouk Urbanus en Paul van 
Beek, RIVM

In dit artikel  worden de resultaten van 
het afgelopen jaar afgezet tegen de 
resultaten van voorgaande jaren. Op 
basis van onderstaande resultaten 
kunnen we zien of de doelen van het 
afgelopen jaar bereikt zijn; komen de 
doelgroepen terug voor een vervolg-
vaccinatie? Zijn er voldoende vaccina-
ties gezet?

Aantal eerste vaccinaties per 
doelgroep
In figuur 1 zijn de aantallen eerste 
vaccinaties per doelgroep weergege-
ven, uitgesplitst naar de meest recente 
jaren. Uit het staafdiagram valt op te 
maken dat sinds 2008 er weer een 
duidelijke stijging te zien is in het aantal 
eerste vaccinaties onder mannen die 
seks hebben met mannen. Soa Aids 
Nederland heeft in het afgelopen jaar 
een nieuw team geformeerd rondom 
het programma MSM en daarmee heeft 
deze doelgroep weer nieuwe aandacht 
gekregen. Deze hernieuwde aandacht 
zou een reden voor de stijging in het 
aantal eerste vaccinaties kunnen zijn. 
De vraag of de stijging doorzet kunnen 
we pas in het komende jaar 
beantwoorden.  

Al jaren komen signalen binnen dat 
het steeds moeilijker wordt om 
mannen te bereiken, omdat vele 
zeggen al gevaccineerd te zijn. Echter 
deze cijfers laten zien dat er nog steeds 
een groep mannen is die nog niet 
eerder gevaccineerd is, maar wel 
gevaccineerd wil worden. Het blijkt 
echter steeds moeilijker om deze 
groep mannen te vinden. In 2014 zal 
de Man of Mietje campagne herzien 
worden en opgenomen worden in de 
Man tot Man campagne. Ook de 
afsprakenmodule van Man of Mietje 
zal herzien worden, zodat het makke-
lijker wordt om online een afspraak te 
maken. Dit zal hopelijk tot een beter 
resultaat leiden en tevens de groep, 
die zich eerder niet aangesproken 
voelde door de slogan van Man of 
Mietje, meer aanspreken.

In het afgelopen jaar hebben er 12 
consulten voor dragers plaatsgevon-
den en 100 consulten voor immune 
personen bij de doelgroep MSM. In 
2012 waren dit respectievelijk 9 
consulten voor dragers en 114 voor 
immune personen. Het aantal gevon-
den dragers per jaar is de afgelopen 
jaren relatief stabiel gebleven. 

2013: Wat hebben we bereikt?
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Het aantal prostituees dat een eerste 
vaccinatie heeft gehaald blijft groten-
deels stabiel over de jaren heen. Deze 
stabiliteit is een oorzaak van de 
dynamische groep prostituees: zij 
verplaatsen zich sneller en bij gebrek 
aan een verblijfsvergunning verblijven 
zij vaak maar kort in Nederland. Toch 
lijkt er vanaf 2010 een lichte daling te 
zijn ingezet.

De registratiewet is voorlopig van de 
baan. Echter het Zandpad in Utrecht, 
een van de grootste raamprostitutie-
locaties van Nederland is in 2013 
gesloten. Ook de ramen in de 
Hardebollenstraat in Utrecht zijn 
gesloten en ook elders in Nederland 
worden steeds vaker ramen gesloten. 
Het blijkt dat de sekswerkers nog 
steeds actief zijn, echter zij zijn steeds 
vaker via internet of vanuit huis gaan 
werken. In 2014 zal de doelgroep 

sekswerkers binnen het programma 
geëvalueerd worden. Hierin zal met 
name aandacht worden besteed hoe 
men de sekswerkers beter kan 
bereiken vanuit het perspectief van de 
GGD maar ook van de sekswerker zelf.

In het afgelopen jaar hebben er 6 
consulten voor dragers plaatsgevon-
den en 58 consulten voor immune 
personen bij de doelgroep sekswer-
kers. In 2012 waren dit respectievelijk 4 
consulten voor dragers en 65 voor 
immune personen.

In het figuur 2 is weergegeven welk 
aandeel de verschillende risicogroepen 
hebben in het vaccinatieprogramma 
hepatitis B-risicogroepen. Uit het 
diagram blijkt dat MSM ruimschoots 
de grootste groep vormen met 
driekwart van de eerste vaccinaties. 

Figuur 1: Aantal eerste vaccinaties
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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 MSM een hoge 
vaccinatietrouw hebben. Waar de 
vaccinatietrouw tot en met 2011 
gestabiliseerd leek, neemt de vaccina-
tietrouw in 2012 aanzienlijk af met 
maar liefst 5%. Wat de oorzaak is van 
deze daling is niet te zeggen. Wel is het 
opvallend dat, ondanks dat er meer 

GGD’en een extra-aanbodplan hebben 
ingediend, er minder activiteiten 
worden opgevoerd. Belangrijk is dat, 
wanneer er op outreachlocaties 
gevaccineerd wordt, er meerdere 
malen dezelfde locatie bezocht wordt 
om zo de MSM de mogelijkheid te 
geven hun vaccinatie-serie af te 
maken en zichtbaar te blijven. Ook is 
er de mogelijkheid om de mannen een 
sms of mail te sturen om ze te herin-
neren aan hun vervolgvaccinatie.
  
De vaccinatietrouw van prostituees is 
beduidend lager dan bij de MSM en 
ten opzichte van 2011 nog verder 
afgenomen. Minder dan de helft van 
de prostituees die start met een 
vaccinatiereeks maakt deze ook af. 
Oorzaken van deze afname zouden de 
duur van verblijf in Nederland en de 
communicatie kunnen zijn. 
Communicatie met deze groep is vaak 
lastig vanwege de diverse nationalitei-
ten. Daarnaast blijven de vrouwen 
vaak niet lang in Nederland, omdat ze 
geen verblijfsvergunning hebben en 

Figuur 2: Verdeling doelgroepen 2013
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werken vrouwen steeds vaker vanuit 
huis of via het internet.
Wanneer de grafieken van de eerste en 
tweede vaccinatie vergeleken worden, 
valt op te maken dat personen meestal 
wel de tweede prik halen, maar niet in 
alle gevallen ook voor de derde prik 
komen. Het is daarom belangrijk om 
personen die de tweede prik komen 
halen meermaals te wijzen op het 
belang van de derde en laatste prik. 

Leeftijd gevaccineerden
De campagne ‘Man of Mietje’ is enkele 
jaren geleden gestart met als een van 
de doelen om de leeftijd van eerste 
vaccinatie omlaag te brengen. Na alle 
inspanningen van de laatste jaren is de 
leeftijd waarop MSM worden bereikt 
inderdaad gedaald. Na een aantal 
jaren stabiel te zijn gebleven is de 
leeftijd in 2013 33 jaar. De gemiddelde 

leeftijd waarop binnen het HBV-
programma een actief dragerschap 
wordt gevonden is 50 jaar. Verreweg 
de meeste mannen worden dus ruim 
vóór dit moment gevaccineerd. 
Ondanks deze daling van leeftijd is het 
belangrijk om ons te blijven richten op 
de jonge MSM. 
De leeftijd van de prostituees (31 jaar) 
blijft sinds de start van het programma 
stabiel. 

Outreach activiteiten
In het registratiesysteem wordt ook 
altijd gevraagd waar de vaccinaties 
gezet zijn, of dit op een outreach 
locatie gebeurd is, op de soa-polikli-
niek of op de GGD. Sinds 2007 is er bij 
de MSM een flinke daling te zien in het 
aantal eerste vaccinaties wat op een 
outreach locatie wordt gezet. In 2007 
werden er nog ruim 30% van alle 

Figuur 4: Gemiddelde leeftijd van eerste vaccinatie
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eerste vaccinaties op een outreach 
locatie gezet, in 2013 was dit nog maar 
11%. Bij de groep sekswerkers wordt er 
frequenter een vaccinatie op locatie 
gezet, tussen 2007 en 2013 fluctueren 
deze cijfers tussen de 50-60%. Het 
verschil tussen MSM en sekswerkers is 
waarschijnlijk te wijten aan het feit dat 
de groep sekswerkers zeer dynamisch 
is en er veel nieuwe instroom is die 
vaak op locatie het best bereikt wordt. 

MSM zijn op locatie steeds moeilijker 
te bereiken maar komen nog wel naar 
de soa-polikliniek voor een vaccinatie. 
Deze cijfers zijn aanleiding geweest 
om een werkgroep op te richten om de 
invulling van extra aanbodplannen te 
herzien. Door de doelen en structuur 
van de extra aanbodplannen te 
herzien hopen we in de toekomst een 
efficiëntere invulling aan het HBV-
programma te geven. 
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Auteur: Thirza Stewart (SANL)

Inleiding
In 2013 was het aantal sekswerkers dat 
een eerste vaccin tegen hepatitis B 
ontving met 16,13% gedaald. Het 
aantal sekswerkers dat een tweede 
vaccin ontving was in ditzelfde jaar 
met 14,89% gedaald. Het aantal derde 
vaccins is met 3,55% gestegen, maar in 
totaal was het aantal vaccins met 
11,6% gedaald in 2013 (deze cijfers zijn 
ten opzichte van 2012). Dit is zorgelijk. 
Het is daarom van groot belang 
erachter te komen hoe dit komt; wat is 
er veranderd in het veld en hoe komt 
het dat sekswerkers zich niet (meer) 
laten vaccineren voor hepatitis B? Om 
hier meer inzicht in te krijgen heeft 
Soa Aids Nederland onderzoek 
gedaan. Ook gaf het onderzoek meer 
inzicht hoe de doelgroep beter en 
efficiënter bereikt kan worden.

Methode
Voor dit verkennend onderzoek is er 
gezocht naar wetenschappelijke 
artikelen binnen www.pubmed.org en 
scholar.google.nl. Hiernaast is een 
rapport afkomstig van www.IVO.nl 
(wetenschappelijk bureau voor 
onderzoek, expertise en advies op het 
gebied van leefwijzen, verslaving en 
daaraan gerelateerde maatschappe-
lijke ontwikkelingen) gebruikt als bron 

in dit rapport, evenals twee artikelen 
van www.ggdkennisnet.nl. 

Resultaten
Uit de literatuur kwam naar voren dat 
de volgende groepen extra aandacht 
nodig hebben:  jonge prostituees, 
prostituees die ergens anders werken 
dan achter het raam (in een club, in 
een privéhuis, op een tippelzone, als 
escort, vanuit huis, in een massagesa-
lon en in een animeerbar), prostituees 
die sinds kort met het werk begonnen 
zijn en prostituees die sinds kort in de 
regio begonnen zijn met werken. 
Redenen om niet te vaccineren zijn 
een relatief lage waargenomen 
kwetsbaarheid en ernst, geen tijd 
hebben voor de vaccinatie, angst 
hebben om geprikt te worden, het 
vergeten van een afspraak, niet 
denken aan vaccinatie, over te weinig 
kennis  over hepatitis en vaccineren 
beschikken, niet afweten van een 
derde vaccinatie, het missen van een 
vaccinatieafspraak en luiheid/laksheid. 
Prostituees die niet achter het raam 
werken worden minder goed bereikt 
door het HBV-programma. Deze 
groepen verdienen daarom meer 
aandacht. Onder deze groepen vallen 
ook een aantal vormen van prostitutie 
die minder zichtbaar zijn (escort, thuis 
en animeercircuit). De sekswerkers uit 
deze minder zichtbare groepen 

Resultaten desk research sekswerkers
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hebben een andere manier om hun 
klanten te werven; via advertenties, 
mobiele nummers en/of tussenperso-
nen. Doordat persoonlijk contact bij 
deze subgroep erg moeilijk te bereiken 
is, verloopt het contactleggen met hen 
op een andere manier dan het 
contactleggen met beter zichtbare 
groepen.

Aanbevelingen
Omdat de moeilijk bereikbare groep 
op een andere manier benaderd dient 
te worden dan de groep sekswerkers 
die beter bereikbaar is, bevelen wij aan 
om (idealiter) twee aparte diensten te 
ontwikkelen; één voor moeilijk 
bereikbare groepen en één voor beter 
bereikbare groepen. Voor de beter 
bereikbare groep sekswerkers betreft 
het een cyclus die bestaat uit het 
leggen van contacten met de doel-

groep (sekswerkers) en het uitvoeren 
van achtereenvolgens de volgende 
outreach-activiteiten: 
• Het geven van voorlichting; 
• Het maken van een test om de   
 waargenomen ernst en kwetsbaar- 
 heid te meten; 
• Het voeren van een counseling-
 gesprek; 
• Het geven van de eerste vaccinatie;  
• Het stimuleren om de vaccinatie  
 reeks af te maken (door middel van  
 een reminder, monetaire beloning  
 en/of presentje). 
Voor de moeilijk bereikbare groepen 
ziet deze cyclus er gedeeltelijk anders 
uit. Om toch in contact te komen met 
deze moeilijker bereikbare groep 
kunnen advertenties en/of het internet 
gebruikt worden om contactgegevens 
van de sekswerkers op te sporen. Door 
middel van deze contactgegevens 
kunnen de prostituees gebeld worden. 
Wanneer het internet gebruikt wordt, 
dan kan de sekswerker ook via de 
desbetreffende site geleid worden 
naar een speciale site over hepatitis B 
voor prostituees. Op deze site kunnen 
dezelfde methoden van voorlichting, 
tests en counseling aangeboden 
worden als bij de dienst voor beter 
bereikbare groepen, alleen dan in 
digitale vorm. Mogelijk kunnen de 
moeilijk bereikbare groepen gemoti-
veerd worden voor vaccinatie door 
middel van een monetaire beloning 
en/of een presentje. Wanneer de 
sekswerker vervolgens naar de GGD 
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komt voor een eerste vaccinatie, dan 
kan er gebruik gemaakt worden van 
een aantal interventies die bij de 
outreach ook ingezet worden: 
• Aanpassing van het vaccinatie-
 schema; 
• Direct na elke vaccinatie een afspraak  
 maken voor een volgende vaccinatie; 
• Een reminder op basis van direct   
 contact en met de mogelijkheid voor  
 persoonlijke vragen;
• Een monetaire beloning en/of   
 presentje.

Conclusies
Uit de resultaten hierboven vloeien een 
aantal vragen voort voor vervolgonder-
zoek. Deze  zijn in het rapport ingedeeld 
in vragen die gaan over de vormgeving 
in de praktijk (onder anderen met welke 
frequentie de cycli het beste plaats 
kunnen vinden in de praktijk), monetaire 
beloningen en presentjes, het aansluiten 
bij huidige diensten, internetveldwerk, 
het aanscherpen van de campagne voor 
jonge prostituees en het contact tussen 
GGD’en en gemeenten. In het voorjaar 
van 2014 is er gestart met een evaluatie 
van de doelgroep sekswerkers binnen 
het HBV-programma. In deze evaluatie 
zullen doormiddel van vragenlijsten en 
interviews meer inzicht verkregen 
worden hoe de doelgroep beter te 
bereiken is en hoe het HBV-programma 
verbeterd kan worden vanuit het 
perspectief van de GGD, maar ook 
vanuit het perspectief van de sekswer-
ker zelf.

Auteur: Paul Zantkuijl (SANL)

Sinds september 2013 maak ik deel uit 
van de Landelijke Werkgroep Hepatitis 
B: hoog tijd om me voor te stellen. Ik 
ben Paul Zantkuijl, 47 jaar en sinds 
vorig jaar beleidsmedewerker bij het 
‘Programma MSM’ (Mannen die Seks 
hebben met Mannen) van Soa Aids 
Nederland.
Mijn loopbaan kent een afwisselend 
verloop - noem het gerust eclectisch 
- met als gemene deler dat ik het 
allemaal met een grote passie gedaan 
heb. Van huis uit ben ik fiscalist en heb 
ik Franse taal-en letterkunde gestu-
deerd (UvA). Daarna ben ik radio gaan 
maken voor Classic FM, radio 1, 4 en 5. 
Ik presenteerde, maakte reportages en 
documentaires en deed redactiewerk. 
Na zeven jaar radio werd ik in 2002 
persvoorlichter/woordvoerder van 
Aids Fonds, STOP AIDS NOW! en Soa 
Aids Nederland. Ik wist op dat 
moment ongeveer 6 jaar dat ik hiv 
heb. Het is nog nét niet ‘van je hobby 
je werk maken’, maar het komt een 
aardig eind in de richting. Als het met 
jezelf goed gaat dankzij de medicatie 
dan is het fijn als je aandacht kan 
vragen bij de media voor het feit dat 
miljoenen mensen in de wereld niet 
hetzelfde geluk hebben. 

Even voorstellen …
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Na elf jaar persvoorlichting maakte ik 

vorig jaar de overstap naar het team 
van Wim Zuilhof, iemand die bij velen 
van jullie bekend zal zijn. Ik heb 
momenteel de volgende dossiers en 
taken: hepatitis B en C, het ‘uitrollen’ 
van de nieuwe MSM -meerjarenstrate-
gie  van Soa Aids Nederland, opnieuw 
kijken naar de seksuele gedragsadvie-
zen voor MSM (hoe vaak testen, hoe 
minimaliseer je de kans op hiv?) en het 
opzetten van een onderzoeksagenda. 
Verder schrijf ik samen met mijn 
collega’s Koenraad Vermey en Sjoerd 
van Elsen aan de content voor www.
mantotman.nl. Deze site wordt dit jaar 
geheel vernieuwd en ‘mobile first’ 
gemaakt, met andere woorden 
geschikt voor smartphones en I-pads. 
Een van de belangrijke veranderingen 
is het verdwijnen van Man of Mietje. 
Dit hepatitis B-merk wordt volledig 

geïntegreerd in het bekendere en 
veelzijdigere aanbod van het merk 
Man tot Man. 
Toen ik in september voor het eerst 
een bijeenkomst bijwoonde van de 
Landelijke Werkgroep Hepatitis B viel 
me gelijk de grote betrokkenheid van 
mijn collega’s in die werkgroep op 
(Anouk Urbanus, Paul van Beek, Laura 
Rust, Evelien Siedenburg, Thirza 
Stewart). Iedereen ziet dat het de 
goede kant op gaat met hepatitis 
B-vaccinaties in Nederland, maar ook 
dat het nog beter kan. Zelf ben ik 
bijvoorbeeld nog verbaasd als ik in het 
Rutgers WPF-onderzoek ‘Een Wereld 
van Verschil’ lees dat 46% van de 
ondervraagde MSM nog steeds niet 
bekend is met de mogelijkheid van 
een gratis hepatitis B-vaccinatie. 
Dezelfde verbazing heb ik bij het lezen 
van cijfers van Stichting Hiv 
Monitoring waaruit blijkt dat 22 
procent van de MSM die gezien 
worden in behandelcentra niet 
blootgesteld zijn geweest aan hepati-
tis B, danwel niet volledig gevacci-
neerd zijn. Er is kortom nog veel werk 
aan de winkel. 
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Ondanks dat het jaar 2014 al even 
gestart is, staan er nog steeds zaken op 
ons verlanglijstje. Zo is er in het voorjaar 
gestart met het evalueren van de 
doelgroep sekswerkers; bereiken we de 
doelgroep voldoende? Hoe kunnen we 
ze beter bereiken? Hoe zit het met de 
vaccinatietrouw? En hoe kunnen we 
deze verbeteren? Etc. Resultaten van dit 
onderzoek worden eind 2014 verwacht. 
Dit jaar is inmiddels ook duidelijk 
geworden dat er geen koppeling 
gebouwd gaat worden tussen het 
HBV-registratiesysteem en de SOA-
EPD’s. Hierdoor is één van onze
speerpunten voor 2014 al afgerond. 
Tevens is de kosteneffectiviteits analyse 
die in 2013 gestart is bijna 
afgerond. Ook worden hiervan de 
definitieve resultaten eind 2014 ver-
wacht. Daarnaast is er een werkgroep 

opgericht om een nieuwe koers met 
betrekking tot de extra aanbod plannen 
te bepalen. In deze werkgroepen zijn 
verschillende GGD’en vertegenwoor-
digd. Het advies van deze werkgroep 
tezamen met de uitkomsten van de 
evaluatie van de sekswerkers en de 
uitkomsten van de kosteneffectiviteits-
analyse bieden genoeg stof tot naden-
ken en waarschijnlijk de nodige wijzigin-
gen binnen het programma. Daarom 
willen we, als alle resultaten bekend zijn, 
graag een expertmeeting organiseren 
om de resultaten te bespreken en 
nodige wijzigingen te implementeren. 
Ten slotte gaan we allemaal voor een 
beter bereik van de doelgroepen!

Samengevat zijn de speerpunten 
voor 2014:
- Evaluatie van de doelgroep   
 sekswerkers;
- Werkgroep nieuwe koers EAP;
- Resultaten kosteneffectiviteitsanalyse.

Speerpunten toekomst

Dit is een uitgave van:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven 
www.rivm.nl 
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