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Voorwoord

Dit programmabericht EXTRA beschrijft de activiteiten, resultaten en ontwik-
kelingen van het Vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen in 2017 en 
2018. Het wordt verspreid onder alle partners van het programma. Naast de 
reguliere online programmaberichten lichten we in dit programmabericht EXTRA 
bijzondere, leuke en informatieve activiteiten uit die GGD’en en landelijke 
organisaties de afgelopen twee jaar hebben uitgevoerd. Daarnaast geven we 
inzage in de behaalde resultaten (terugblik) en komen de plannen voor de 
komende jaren aan de orde (vooruitblik).

Het doel van het programma is het verminderen van overdracht van hepatitis B. 
De ziekte komt in Nederland vooral voor bij groepen die vanwege hun (seksuele) 
gedrag een hoger risico lopen om besmet te raken. Het programma richt zich 
daarom op mannen die seks hebben met mannen (MSM) en seks werkers (SW). 

We hopen dat dit programmabericht EXTRA inspireert om nog meer personen 
binnen de doelgroepen te vaccineren om zo tot een optimale dekkingsgraad te 
komen. 

Veel leesplezier gewenst! 

Het programmateam,

Annemarie Meiberg, beleidsadviseur
Anouk Urbanus, beleidsadviseur
Kirsten Molendijk, redacteur
Sterre Benjamins, redacteur
Helma Ruijs, arts infectieziektebestrijding
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Terug- en vooruitblik
Auteur: Annemarie Meiberg, RIVM

Terugblik 2017
Zoals elk jaar konden GGD-regio’s 
voor het specifiek benaderen van de 
doelgroepen een Extra Activiteiten 
Plan (EAP) indienen. Nieuw in 2017 was 
dat het plan moest voldoen aan een 
aantal voorwaarden: minimaal twee 
outreachacties opvoeren, internet-
veldwerk uitvoeren en online zicht-
baarheid verhogen door gebruik te 
maken van de agendamodule. In 2017 
was er voor het eerst de mogelijk-
heid om regiobreed, dus als Centrum 
Seksuele Gezondheid (CSG), een 
Innovatief Plan (IP) in te dienen. Een 
belangrijke voorwaarde voor een IP 
is, zoals de naam al verklapt, dat het 
plan nog niet eerder is uitgevoerd. 
Daarnaast moet een IP regiobreed 
worden uitgevoerd en landelijk geïm-
plementeerd kunnen worden.

Vanuit Soa Aids Nederland werden 
verbeteringen en vernieuwingen door-
gevoerd om MSM die nog niet (volle-
dig) zijn gevaccineerd beter te kunnen 
bereiken: de realisatie van nieuwe 
video’s met daaraan gekoppeld een 
intensieve (social media) campagne. 
Ook werden recent in Nederland gear-
riveerde MSM met een migratieach-
tergrond op speciale bijeenkomsten 
benaderd en gevaccineerd. Voor de 
doelgroep sekswerkers werd de cam-

pagne ‘Hello Darling’ gecontinueerd, 
werden extra folders in meerdere talen 
gedrukt en vond integratie van de 
campagne in internetveldwerk plaats. 
Ook werden de ‘Meet & Greet seks-
werkers’ en de ‘MSM-Outreachdag’ 
georganiseerd waarbij verschillende 
thema’s de revue passeerden.

Terugblik 2018
Ook in 2018 is veel bereikt. Het HBV-
programma bestond 15 jaar en we 
hebben op verschillende momenten 
teruggeblikt in de tijd. Op basis daar-
van kan geconcludeerd worden dat 
het vaccinatieprogramma een sterke 
en unieke infrastructuur kent met 
landelijke deelname van alle GGD’en, 
waarbij een groot deel van de risico-
groepen succesvol tegen hepatitis B is 
gevaccineerd.
 
Er vond een expertmeeting plaats 
waarbij onder andere geadviseerd 
werd om te verkennen of er wellicht 
in de toekomst een nieuwe doelgroep 
aan het programma kan worden toe-
gevoegd, namelijk migranten. 

In 2018 werd ook een nieuwe samen-
werkingsovereenkomst opgesteld 
die voldoet aan de AVG. Deze werd 
door alle samenwerkende GGD’en 
onder tekend. 
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Ook werd het registratie systeem extra 
beveiligd met een inlogmethode vol-
gens tweefactorauthenticatie. 

De HBV-programmadag vond op  
6 november plaats, wederom in de 
authentieke houtzaagmolen de Ster, 
nabij Utrecht Centraal. We kijken terug 

op een informatieve, inspirerende en 
gezellige dag met ongeveer 30 deelne-
mers waarbij afwisselend presentaties 
werden gegeven door een aantal GGD-
verpleegkundigen, Soa Aids Nederland 
en het RIVM.

Conclusions
•  Risk groups are increasingly approached online in order to improve efficiency.
•  Although less cost-effective over the last years, still each year about 4,000 MSM and 1,000 CSW 

sexworkers receive their first HBV-vaccination.
•  Commitment and creativity of healthcare professionals are essential for succes.

Published by
National Institute for Public Health and the Environment
P.O. Box 1 | 3720 BA Bilthoven
The Netherlands
www.rivm.nl/en
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Tijdens de Internationale AIDS 
Conferentie in Amsterdam zijn twee 
posters over het HBV-programma 
gepresenteerd: de eerste ging over 15 
jaar HBV-programma (door het RIVM, 
zie figuur 1) en de tweede over verschil-
lende strategieën om de doelgroepen 
te bereiken (door Soa Aids Nederland, 

zie hiervoor het artikel ‘Online en offline 
strategieën combineren’ verderop in 
dit programmabericht EXTRA). 

Ten slotte gaf Anouk bij de European 
Public Health Conference in Ljubljana 
(Slovenië) een presentatie over 15 jaar 
HBV-programma. 

Conclusions
•  Risk groups are increasingly approached online in order to improve efficiency.
•  Although less cost-effective over the last years, still each year about 4,000 MSM and 1,000 CSW 

sexworkers receive their first HBV-vaccination.
•  Commitment and creativity of healthcare professionals are essential for succes.

Published by
National Institute for Public Health and the Environment
P.O. Box 1 | 3720 BA Bilthoven
The Netherlands
www.rivm.nl/en
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Vooruitblik 2019 en 2020
Het jaar 2019 zal, naast reguliere werk-
zaamheden, in het teken staan van 
het verkennen van de mogelijkheden 
om een nieuwe doelgroep, migranten, 
aan het programma toe te voegen. De 
structuur van het HBV-programma 
(landelijke coördinatie door LCI en 
regionale coördinatie en uitvoering 
door GGD’en) leent zich hier naar ver-
wachting goed voor. In eerste instantie 
zal een werkgroep met vertegenwoor-
digers van diverse instanties zich gaan 
buigen over de voorbereidingen voor 
een pilot in één of meerdere regio’s. 

Ook zal de komende jaren informatie-
beveiliging een terugkerend onder-
werp zijn. In 2019 wordt een pentest 
uitgevoerd, waarbij vanuit verschil-
lende niveaus gekeken wordt of rHBV 

voldoende beveiligd is. Ook worden 
enkele aanpassingen in het registratie-
systeem doorgevoerd om de beveiliging 
en het gebruikersgemak verder te 
verbeteren. 
We streven ernaar om een publicatie 
over de cijfers van de afgelopen jaren 
in te dienen bij een nationaal of inter-
nationaal tijdschrift. Ook zal de nieuwe 
versie van het draaiboek opgeleverd 
worden en is er het plan om de richtlijn 
‘HBV-vaccinatie hivpositieven’ te 
herzien.

We hopen dat we de komende jaren 
nog meer zaken kunnen oppakken en 
verbeteren. Ideeën en suggesties zijn 
uiteraard welkom! Neem daarvoor 
contact op met de coördinatoren via  
hbvprogramma@rivm.nl.

mailto:hbvprogramma%40rivm.nl.?subject=
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Wat is er bereikt in 2017 en 2018?
Programmaresultaten
Auteur: Anouk Urbanus, RIVM

In dit artikel vergelijken we de resultaten van het vaccinatieprogramma van 2017 
en 2018 met de resultaten van de jaren daarvoor. Er wordt inzicht gegeven in het 
aantal vaccinaties dat is gezet, in hoeverre de doelgroepen terugkomen voor een 
vervolgvaccinatie en er wordt een overzicht gegeven van outreachactiviteiten en 
innovatieve plannen die zijn uitgevoerd door de GGD’en.

Aantallen eerste vaccinaties, 
dragers en personen met een 
doorgemaakte infectie

Mannen die seks hebben met mannen
In 2017 en 2018 hebben respectievelijk 
4.227 en 4.243 MSM hun eerste vacci natie 
gehad (zie figuur 1). Dit is een lichte 
stijging ten opzichte van de jaren ervoor. 

Waarschijnlijk hebben intensievere 
campagnevoering en het bereiken van 
een relatief nieuwe subgroep (migranten-
MSM) hier een aandeel in. 
Er werden respectievelijk 11 (0,2%) en  
5 dragers (0,1%) (HBsAg positief) 
gevonden bij het afnemen van bloed 
ten tijde van de eerste vaccinatie.  
Er werden respectievelijk 160 (3,8%) en 
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Figuur 1: Aantal eerste vaccinaties per doelgroep 2008-2018
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110 (2,6%) personen met een doorge-
maakte infectie (anti-HBc positief) 
gevonden.

Sekswerkers
In 2017 en 2018 hebben respectievelijk 
803 en 909 sekswerkers een eerste 
vaccinatie gehad (zie figuur 1). Nadat  
in 2011 een daling te zien was in het 
aantal eerste vaccinaties, lijkt het sinds 
2018 weer licht te stijgen. 

Er werden respectievelijk 7 (0,9%) en  
3 dragers (0,3%) (HBsAg positief) 
gevonden bij het afnemen van bloed 
ten tijde van de eerste vaccinatie. Er 
werden respectievelijk 45 (5,6%) en  
24 (2,6%) personen met een doorge-
maakte infectie (anti-HBc positief) 
gevonden.

Vaccinatietrouw
In figuren 2 en 3 is het aantal MSM en 
sekswerkers dat een tweede en derde 
vaccinatie haalde weergegeven. 

Mannen die seks hebben met mannen
In 2017 haalde 82% van de MSM een 
tweede vaccinatie en 64% een derde 
vaccinatie. In 2018 was dit 76% en 
51%. De aantallen voor 2018 worden 
mogelijk nog naar boven bijgesteld, 
want in de praktijk haalt niet iedereen 
binnen 6 maanden de hele serie  
(zie figuur 2). 

Sekswerkers
De vaccinatietrouw van sekswerkers is 
al jaren beduidend lager dan bij MSM. 
In 2017 haalde 72% van de sekswerkers 
een tweede vaccinatie en slechts 46% 
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Figuur 2: Vaccinatietrouw MSM: 2e en 3e vaccinatie (2008-2018)
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een derde vaccinatie. In 2018 haalde 
59% een tweede vaccinatie en 39% 
een derde vaccinatie. Ook hier zullen 
de aantallen voor 2018 mogelijk nog 
naar boven worden bijgesteld omdat 
in de praktijk niet iedereen binnen  
6 maanden de hele serie haalt  
(zie figuur 3). 
 
Extra outreachactiviteiten
Bijna elke GGD dient jaarlijks een Extra 
Activiteiten Plan (EAP) in. Activiteiten 
die worden uitgevoerd voor MSM 
lopen uiteen van een bezoek aan de 
sauna tot het aanwezig zijn op 
festivals of andere gelegenheden. 
Sekswerkers worden nog steeds 
redelijk succesvol opgezocht in 
bordelen of in de zogenaamde 
huiskamerprojecten. In 2017 werden  
in totaal 74 outreachactiviteiten  

(40 MSM- en 34 sekswerkersactivitei-
ten) uitgevoerd door 23 GGD’en. In 
2018 waren dit 81 outreachactiviteiten 
(50 MSM- en 31 sekswerkersactivitei-
ten) door 23 GGD’en. 

Innovatieve Plannen (IP’s)
Sinds 2017 kan er ook een Innovatief 
Plan (IP) worden ingediend. In 2017 
werden drie innovatieve plannen 
goedgekeurd: in één regio werden 
informatiebijeenkomsten voor MSM 
met een migratieachtergrond georga-
niseerd, een andere regio organiseerde 
een inloopspreekuur voor mannelijke 
sekswerkers, en in de laatste regio 
werden vrouwelijke sekswerkers thuis 
benaderd om meer inzicht te krijgen in 
de wijze waarop deze subgroep het 
beste geïnterviewd kan worden. 
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Figuur 3: Vaccinatietrouw SW: 2e en 3e vaccinaties (2008-2018)
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In 2018 werden ook drie innovatieve 
plannen goedgekeurd: één regio is 
gaan onderzoeken hoe de subgroep 
van mannelijke sekswerkers het beste 
benaderd kan worden, een andere 
regio is gestart met het opzetten van 
een landelijke coördinatie voor het 
chatten voor de doelgroep MSM. De 
derde regio is het project ‘Get Your 
Peer Over Here’ gestart waar MSM 
worden gevraagd om via sms andere 
MSM in hun netwerk te benaderen 
over HBV-vaccinatie. De resultaten van 
een deel van de projecten uit 2017 en 
2018 worden verderop in dit program-
mabericht EXTRA toegelicht. 

Agendamodule
Eind 2016 is de agendamodule  
geïmplementeerd waardoor nu de  
mogelijkheid bestaat om online 
afspraken te maken vanuit  
Mantotman.nl, Itsmyliver.nl en  
vanuit Prostitutie.nl. 

GGD’en kunnen zelf tijdsblokken 
openzetten en ook eerste en vervolg-
afspraken inplannen. In 2017 werden in 
totaal 484 eerste afspraken gemaakt, 
in 2018 waren dat er al 663 (93% via 
Mantotman.nl, 4% via Itsmyliver.nl  
en Prostitutie.nl en 3% via de GGD 
ingepland, zie figuur 4). Het aantal 
vervolgafspraken in 2017 was 792 en 
in 2018 941. Het aandeel afspraken 
dat in het Engels werd gemaakt is 
ongeveer 10%. Er zijn GGD’en die er 
bewust voor kiezen geen tijdsblokken 
open te zetten maar via de websites 
informatie geven over inloopspreek-
uren voor MSM of sekswerkers. Dit 
verhoogt de online zichtbaarheid 
van de GGD en bekendheid van het 
vaccinatie  programma.

4% 3%

Mantotman.nl

Itsmyliver.nl & Prostitutie.nl

door GGD ingepland

93%

Figuur 4. Verdeling van eerste afspraken in 2018 (n = 663) 
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The Sexy Side of the Netherlands
Auteur: Marvin de Vos, Soa Aids Nederland

‘The Sexy Side of the Netherlands’ is 
een feestelijke bijeenkomst voor MSM- 
en transgender vluchtelingen en asiel-
zoekers in club chUrch in Amsterdam. 
Het doel van deze bijeenkomst is om 
de doelgroep kennis te laten maken 
met de GGD, voorlichting te geven 
over seksuele gezondheid en gezond-
heid te bevorderen door middel van 
testen en vaccineren.
 
‘The Sexy Side of the Netherlands’ 
werd in 2017 voor het eerst georgani-
seerd door Soa Aids Nederland in 
samenwerking met de GGD Amsterdam. 

Sinds 2018 wordt dit initiatief mede 
gefinancierd door het Vaccinatie-
programma hepatitis B-risicogroepen. 
Tijdens ‘The Sexy Side of the Nether-
lands’ kunnen MSM- en transgender 
vluchtelingen en asielzoekers koste-
loos worden gevaccineerd tegen 
hepatitis B en worden getest op soa’s 
en hiv. Het is voor deze groep met een 
verhoogd risico op hiv en soa’s vaak 
een laagdrempelige kennismaking met 
seksuele gezondheidszorg in 
Nederland. 
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Vrijheid en veiligheid
De bijeenkomsten staan voor vrijheid, 
veiligheid en gezondheid. Voor veel 
van de aanwezigen is dit de eerste 
keer dat zij open en in een veilige 
setting over seks en homoseksualiteit 
kunnen praten. Alleen mensen die 
van tevoren zijn uitgenodigd en zich 
hebben aangemeld mogen naar bin-
nen. Op deze wijze bewerkstelligt Soa 
Aids Nederland een ‘safe space’. Om 
de doelgroep uit te nodigen wordt 
samengewerkt met verschillende 
belangenorganisaties.

Feestelijke elementen
De bijeenkomsten zijn zeer populair 
bij homoseksuele en transgender 
asielzoekers uit het hele land. Er wordt 
gezorgd voor entertainment. De acts 
staan in het teken van zelfacceptatie, 
zelfexpressie en het losbreken uit de 
ketenen die veel bezoekers ervaren. 

Gedragsverandering lange 
termijn
Soa Aids Nederland en haar partners 
willen blijvende gedragsverandering 
stimuleren. Om seksueel gezond 
gedrag op de lange termijn te berei-
ken is meer nodig. Daarom biedt het 
programma nazorg in de vorm van 
informatievoorziening en krijgen de 
bezoekers uitgebreide informatie over 
de GGD en haar diensten. Daarnaast 
zullen er nieuwe bijeenkomsten wor-
den georganiseerd.

Vaccinatietrouw 
Nadat de personen uit de doelgroep 
een eerste vaccinatie hebben gekregen 
is het belangrijk om ze ook weer te 
zien voor de tweede en derde vacci-
natie. Vaccinatietrouw (‘compliance’) 
is een belangrijk aandachtspunt in het 
programma. 

In 2017 werden twee bijeenkomsten 
gehouden van ‘The Sexy Side of the 
Netherlands’. In figuur 1 is te zien dat 
tijdens de eerste bijeenkomst 32% 
van de bezoekers voor het eerst werd 
gevaccineerd tegen HBV en 1,3% een 
tweede vaccinatie kreeg. Er waren 
geen bezoekers die hun derde vaccina-
tie ontvingen.

De tweede bijeenkomst van dat jaar 
kende hetzelfde aantal bezoekers en 
een kleine verschuiving in het percen-
tage dat gevaccineerd werd. Allereerst 
ontving 22,7% van de bezoekers een 
eerste vaccinatie. Wederom kreeg 1,3% 
een tweede vaccinatie en 5,3% ontving 
een derde vaccinatie. 

Tijdens de eerste bijeenkomst van 
2018 heeft 24,9% van de bezoekers 
de eerste HBV-vaccinatie ontvangen, 
2,8% een tweede vaccinatie en 4,1% 
een derde vaccinatie. 

Tijdens de tweede bijeenkomst heeft 
9,3% een eerste vaccinatie ontvangen, 
10,4% kreeg een tweede en 5,2% een 
derde vaccinatie. 
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De derde bijeenkomst van 2018 laat 
weer een stijging zien van het percen-
tage eerste vaccinaties: 15,2%. 9% van 
de bezoekers kwam voor een tweede 
vaccinatie en 4,5% voor een derde 
vaccinatie.  

Effectiviteitsmeting
In figuur 2 staan de percentages van de 
bezoekers die zich in 2018 lieten testen 
en vaccineren. Hierbij is geen onder-
verdeling gemaakt tussen de eerste en 
vervolgvaccinaties. Dit komt later in dit 
artikel aan bod.
 
Tijdens de eerste bijeenkomst in 2018 
heeft 31,9% van de bezoekers zich 

laten vaccineren tegen HBV. 23,6% van 
de bezoekers heeft zich tevens laten 
testen op soa’s. Hierbij is bij 11,8% 
van de geteste bezoekers ook een soa 
gevonden. Er is geen hiv gevonden. 

Tijdens de tweede bijeenkomst van 2018 
lieten minder personen zich vaccineren, 
namelijk 25%. Het vermoeden is dat 
dit te maken had met de locatie van 
de vaccineerfaciliteit. Deze was vóór 
de locatie in de GGD-testbus. Voordat 
de testbus als faciliteit werd gebruikt 
waren de test- en vaccineerplek naast 
elkaar. Dit genereerde een doorstroom. 
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26% van de bezoekers heeft zich laten 
testen op soa’s. Hierbij was het soa-
vindpercentage 22%. Er is geen hiv 
gevonden.

De derde bijeenkomst van 2018 laat 
weer een stijging in het percetage HBV-
vaccinaties zien (28,6%). Daarnaast 
heeft 31,4% zich laten testen op soa’s. 
Van de verrichte soa-tests resulteerde 
21,2% in een positieve uitslag en was 
3% hiv-positief.

Vervolg
In het eerste kwartaal van 2019 zal 
‘The Sexy Side of the Netherlands’ 
worden geëvalueerd. Hierbij wordt 

gekeken naar de organisatie en de 
uitvoering en zal geïnventariseerd 
worden of bezoekers zich inderdaad 
beter geïnformeerd voelen over seksu-
ele gezondheid en de GGD. Daarnaast 
wordt geëvalueerd of ‘The Sexy Side 
of the Netherlands’ ook invloed heeft 
op de risico-inschatting op soa’s van 
de bezoekers. Nadat de evaluatie is 
afgerond worden de nieuwe inzichten 
geïmplementeerd in de organisatie en 
uitvoering van de bijeenkomsten. 
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Even voorstellen
Auteur: Marvin de Vos, Soa Aids 
Nederland

Sinds april 2018 werk ik bij Soa Aids 
Nederland en maak ik deel uit van de 
Landelijke Werkgroep van het HBV-
programma voor risicogroepen. Ik 
realiseerde me echter dat een groot 
deel van jullie nog niet weet wie ik 
ben. Vandaar dit “voorstelstukje”.

Ik ben Marvin de Vos, 31 jaar en sinds 
april programmamedewerker bij 
het MSM-programma van Soa Aids 
Nederland. Een aantal jaar geleden 
was dit niet de meest voor de hand lig-
gende keus, maar vorig jaar leek alles 
waar ik mee bezig was ineens samen 
te komen in deze functie.  
Van origine ben ik hbo-jurist. Na mijn 
afstuderen ben ik in de schuldhulpver-
lening gaan werken. In deze periode 
kwam ik erachter dat ik het fijn vond 
om als belangenbehartiger op te tre-
den, maar ik haalde geen voldoening 
uit de wijze waarop ik dat deed.  
Ik besloot het roer helemaal om te 
gooien en ben als belangenbeharti-
ger voor kwetsbare jongeren gaan 
werken. Dit was op dat moment 
precies waar ik naar op zoek was 
en ik raakte geïnspireerd. Zo ben ik 
ook coördinator educatie gewor-
den bij het Midzomergracht festival, 
heb ik zetel genomen in de LHBTI-
adviescommissie van de gemeente 

Utrecht en heb ik meegedaan met 
de gemeenteraadsverkiezingen van 
Utrecht. Toen het MSM-programma 
op mijn pad kwam leek het alsof 
alle puzzelstukjes ineens op elkaar 
aansloten. 

Als programmamedewerker onder-
steun ik een aantal projecten en 
samenwerkingsdomeinen, zoals de 
Landelijke Werkgroep van het HBV-
programma voor risicogroepen en 
het samenwerkingsdomein Sociaal 
Economische Gezondheidsverschillen. 
Daarnaast coördineer ik een aantal 
projecten zoals PREVENT (Peer 
Empowered Voluntary Extended 
Network Testing for HIV) en  
‘The Sexy Side of The Netherlands’.

De kans is groot dat wij elkaar in de 
toekomst zullen spreken. Mochten er 
nu al vragen zijn, schroom dan niet om 
te mailen naar: MdeVos@soaaids.nl. 

mailto:MdeVos%40soaaids.nl?subject=


18  |   Programmabericht EXTRA, juni 2019

6 manieren om de drempel tot  
soa-testen te verlagen bij sekswerkers
Deze samenvatting is geschreven door Evelien Spek. Het volledige artikel kun je vinden via:  
https://www.soaaids.nl/nl/item/seksoa-article/6-manieren-om-de-drempel-tot-soa- 
testen-te-verlagen-bij-sekswerkers.

Steeds meer sekswerkers werken 
zonder vergunning, uit het zicht van 
de overheid en de hulpverlening. 
Daarnaast zien we een verschuiving 
van locatiegebonden naar niet-locatie-
gebonden sekswerk, waarbij werken 
in bordelen en achter ramen wordt 
ingeruild voor thuis werken en online 
klanten werven. Hierdoor raken deze 
sekswerkers uit het zicht van zorg- en 
serviceaanbieders. Een veranderend 
veld vraagt om een daarop anticipe-
rend beleid. Laagdrempelige zorg en 
het bereiken van de meest kwetsbare 
groep blijft essentieel om complicaties 
en overdracht van soa’s te voorkomen. 
Onderzoek, uitgevoerd in 2016-2017  
door de Vrije Universiteit en Soa Aids 
Nederland, toonde aan dat voor het be- 
reiken van de diverse groep sekswerkers 
voor soa- en hiv-zorg diversiteit en 
creativiteit nodig is. Door diversiteit in 
het zorg aanbod en speciale test- en 
consultmogelijkheden te garanderen 
wordt de zorg laag drempelig voor alle 
sekswerkers. 

Aan de hand van dit onderzoek is er 
voor (zorg-)professionals die werken 
met sekswerkers een top 6 ontwik-

keld om sekswerkers laagdrempelig 
te testen op hiv en andere soa’s. Deze 
drempelverlagende activiteiten zijn 
natuurlijk ook goed toepasbaar bin-
nen het HBV-programma met het oog 
op het aanbieden van de hepatitis 
B-vaccinaties. 

1.  Combineer online en offline 
veldwerk

Beide vormen van veldwerk bereiken 
veelal een andere groep sekswerkers. 
Een mix van online én offline veldwerk 
lijkt de manier om een zo groot moge-
lijke groep sekswerkers te bereiken.

2.  Bied verschillende 
testmogelijkheden

Sekswerkers hebben zeer uiteenlo-
pende voorkeuren, biedt daarom 
verschillende testmogelijkheden. 
Bijvoorbeeld:
• Een aparte poli speciaal voor 

sekswerkers;
• een speciaal prostitutie- en 

gezondheidscentrum; 
• testen op locatie;
• algemene soa-poli waar ook seks-

werkers terecht kunnen.

https://www.soaaids.nl/nl/item/seksoa-article/6-manieren-om-de-drempel-tot-soa-testen-te-verlagen-bij-sekswerkers
https://www.soaaids.nl/nl/item/seksoa-article/6-manieren-om-de-drempel-tot-soa-testen-te-verlagen-bij-sekswerkers
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3.  Wees creatief met je middelen om 
sekswerkers te herinneren aan 
testen

Er zijn verschillende wijzen waarop je 
sekswerkers kunt attenderen op de 
testmogelijkheden. Bijvoorbeeld met 
kleine visitekaartjes van de GGD die je 
aan de sekswerker kunt geven of het 
versturen van WhatsApp- of sms-
berichten met informatie over testen 
en speciale spreekuren. 

4.  Extra aandacht voor bepaalde 
groepen

Informatie moet niet alleen de seks-
werkers bereiken, maar moet ook 
begrijpelijk zijn. Dat wil zeggen: in 
de juiste taal beschikbaar én met het 
juiste taalgebruik geschreven.

Daarnaast lijken aangeboden services 
soms sterk afgebakend te zijn voor 
een bepaalde groep, zodat sommigen 
buiten de boot vallen. Voor hen is sim-
pelweg geen toepasselijke informatie 
beschikbaar. Denk aan mannelijke 
sekswerkers met heteroseksuele con-
tacten, die zich niet welkom voelen bij 
het MSM-spreekuur bij een GGD of bij 
een prostitutie-soa-poli voor vrouwe-
lijke sekswerkers. 

Belangrijk is om informatie zo eendui-
dig mogelijk te houden, vrij van dub-
belzinnigheid. Beperk zorg en services 
niet tot bepaalde groepen maar maak 
deze zo laagdrempelig mogelijk. Hier 
geldt: er is geen gulden middenweg, 
juist maatwerk is de sleutel tot succes.



20  |   Programmabericht EXTRA, juni 2019

5. Soa-testen als preventie
De boodschap moet zijn: “Wacht 
niet tot je wat hebt, maar test je 
regelmatig”.

6.  Werk samen met sekswerkers om 
sekswerkers te bereiken

De peer-to-peer-approach, of  
voor-sekswerkers-door-sekswerkers-
aanpak, is bewezen effectief. Moeilijk 
bereikbare groepen en kwetsbare 
sekswerkers worden door andere 
sekswerkers makkelijker bereikt 
omdat de behoefte en ervaringen van 
de peer vaak beter aansluiten dan die 

van een hulpverlener.
De genoemde top 6 is bedoeld als 
handvat voor zorgprofessionals waar-
mee sekswerkers beter bereikt kunnen 
worden met goede zorg. Daarbij geldt 
het advies: wees creatief, richt je niet 
alleen op de meest voor de hand lig-
gende groep en bekijk hoe je de gehele 
populatie kan meenemen in jouw 
aanpak.

Veel succes!

Auteurs: Renée van Hoof (Vrije Universiteit) 
& Thirza Stewart (Soa Aids Nederland)
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Online en offline strategieën  
combineren 
Lessen uit 15 jaar hepatitis B-vaccinatie voor MSM  
en sekswerkers
Auteur: Koenraad Vermey, Soa Aids Nederland

 Sinds 2002 werken landelijke en 
gemeentelijke organisaties samen om 
een gericht hepatitis B-vaccinatie-
programma onder mannen die seks 
hebben met mannen en sekswerkers 
te verzorgen. Deze groepen lopen een 
verhoogd risico op seksuele over-
dracht van hepatitis B. Sinds 2002 is de 
vaccinatiegraad toegenomen en het 
aantal acute hepatitis B-infecties 
gedaald. Tussen 2002 en 2017 bereikte 
het HBV-programma meer dan 58.000 
MSM en 22.000 sekswerkers.
 
Van offline naar online
Er is een verschuiving zichtbaar van 
offline naar online promotie om  
ongevaccineerde en onvolledig  
gevaccineerde groepen te bereiken.  
In 2007 werd nog bijna één op de 
drie eerste vaccinaties onder MSM en 
ruim de helft van de eerste vaccinaties 
onder sekswerkers gezet via outreach 
op locatie. Sindsdien worden steeds 
minder eerste vaccinaties op outreach-
locaties gezet (zie figuur 1). Mogelijke 
oorzaken hiervan zijn de opkomst van 
internetdating, strengere wetgeving en 
plaatselijke verordeningen, waardoor 

uitgaansgelegenheden en ontmoe-
tingsplekken in de gayscene, raam-
prostitutie en bordelen zijn verdwe-
nen. In plaats daarvan is het veldwerk 
naar internet verschoven. Steeds meer 
verpleegkundigen en vrijwilligers zijn 
namens GGD’en actief op datingapps 
en commerciële sekswerksites om vac-
cinatie te bevorderen. 

E-health: verwachtingen 
waarmaken
De kansen en verwachtingen rondom 
e-health zijn sindsdien toegenomen, 
maar worden nog niet altijd waarge-
maakt. E-health staat voor de diverse 
manieren waarop we gezondheid met 
behulp van internet en digitale 
technologieën kunnen bevorderen. 
Tussen 2013 en 2016 verdrievoudigde 
het aantal e-mails en sms-berichten 
dat GGD’en verstuurden naar sekswer-
kers via commerciële profielensites om 
hen te stimuleren zich te laten vaccine-
ren, terwijl in dezelfde periode het 
aantal eerste vaccinaties met 20% 
daalde. Al in 2005 werd een online 
agendamodule gelanceerd om via 
internet het laten vaccineren bij 
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GGD’en te stimuleren, aanvankelijk op 
Homohep.nl en daarna op de campag-
newebsite van ‘Man of Mietje’. 
Ondanks de online campagnevoering 
daalde het aantal eerste vaccinaties onder 
MSM tussen 2008 en 2012 gestaag. (Zie 
poster aan het einde van dit artikel.)

 
“We waren zó blij met de komst 
van de agendamodule. Die was 
toen echt revolutionair. Bedenk 
dat het nu heel gewoon is om 
online een afspraak te maken. 
Maar dat je via een website een 
afspraak kon maken, anoniem? 
Dat kon destijds nergens!”1
Evelien Siedenburg (GGD Amsterdam)

Na het faillissement van Schorer in  
2012 nam Soa Aids Nederland de 
preventieactiviteiten voor MSM over. 
In 2013 voerde Soa Aids Nederland 
haar eerste grootschalige online HBV- 
campagne uit via sociale media en 
datingapps, waarin de agendamodule 
gepromoot werd. Deze campagne wist 
de dalende lijn onder MSM te keren: 
14% méér vaccinaties werden gezet 
dan het jaar ervoor. Sindsdien ligt het 

1 Vermey, K. (2016) EHealth in de strijd tegen hiv 
en andere soa’s. Seksoa Magazine. 
Gepubliceerd: 6 juni 2016. Geraadpleegd: 12 
maart 2019. Bron: https://www.soaaids.nl/nl/item/
seksoa-article/ehealth-de-strijd-tegen-hiv-en-
andere-soa%E2%80%99s
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Figuur 1: Aandeel eerste vaccinaties op outreachlocaties

https://www.soaaids.nl/nl/item/seksoa-article/ehealth-de-strijd-tegen-hiv-en-andere-soa%E2%80%99s
https://www.soaaids.nl/nl/item/seksoa-article/ehealth-de-strijd-tegen-hiv-en-andere-soa%E2%80%99s
https://www.soaaids.nl/nl/item/seksoa-article/ehealth-de-strijd-tegen-hiv-en-andere-soa%E2%80%99s
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jaarlijkse aantal eerste vaccinaties 
onder MSM weer boven de 4.000. 
In 2017 werd naar schatting 10% van 
de eerste vaccinaties bij MSM gefa-
ciliteerd door de online afspraken-
module op Mantotman.nl. Gezien de 
prominente rol van internet in het 
zoekgedrag naar gezondheidsinfor-
matie lijkt dit aandeel op het eerste 
gezicht laag. Toch past dit wel in het 
plaatje dat veel meer Nederlanders 
online gezondheidsinformatie zoeken 
(67%) dan online medische afspraken 
maken (25%), zie figuur 2.2 Alleen een 
laagdrempelig aanbod via internet 

2 CBS (2019). Vaker online op zoek naar informatie 
over gezondheid. Centraal Bureau voor de 
Statistiek. Gepubliceerd: 24 januari 2019. 
Geraadpleegd: 12 maart 2019. Bron: https://
www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/04/vaker-online-op-
zoek-naar-informatie-over-gezondheid 

aanbieden is duidelijk niet genoeg om 
vaccinatie te stimuleren.

Structureel faciliteren
De verschuiving naar online activitei-
ten betekende dat het nodig werd om 
structurele zaken te veranderen. Meer 
regio’s en meer verpleegkundigen 
raakten betrokken bij het uitvoeren 
van e-health, bijvoorbeeld door het 
uitvoeren van internetveldwerk. De 
financieringsstructuur voor regionale 
outreach werd zodanig aangepast dat 
het mogelijk werd om internetveld-
werk op profielensites voor seks-
werkers en datingapps voor MSM te 
ondersteunen. Ook werd in 2016 het 
competentieprofiel van zorgprofes-
sionals werkzaam bij de Centra 
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Figuur 2: Percentages Nederlanders en gezondheid online, 12 jaar of ouder. Bron: CBS (2019)
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Seksuele Gezondheid3 aangepast om 
een kwaliteitskader voor online hulp-
verlening te stellen.

Online en offline strategieën 
combineren
Naarmate de vaccinatiegraad stijgt, 
wordt het ingewikkelder om de over-
gebleven MSM te bereiken en vaccine-
ren. Om met de bestaande middelen 
die doelgroepen te bereiken die nog 
niet beschermd zijn tegen hepatitis B 
zal het HBV-programma meer nadruk 
moeten leggen op een effectiever 
samenspel tussen online en offline 
strategieën. We moeten gezamenlijk 
op zoek naar manieren om hepatitis 
B-vaccinatie dichter op de online en 
offline werelden van MSM en sekswer-
kers te brengen. Mits goed getimed 
en afgestemd versterken internet-
veldwerk en online campagnes offline 
activiteiten, zoals outreach op locatie 
of vaccinatie binnen de muren van 
de GGD. Bijvoorbeeld door gerichte 
advertenties op sociale media te com-
bineren met outreach tijdens grote 
evenementen. Door een slimme mix 

3 Werkgroep kwaliteitsprofiel GGD Centra 
Seksuele Gezondheid (2016). Kwaliteitsprofiel 
Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg In het 
kader van de regeling aanvullende seksuele 
gezondheidszorg. Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu. Gepubliceerd:  
28 november 2016. Geraadpleegd: 12 maart 
2019. Bron: https://www.rivm.nl/documenten/
kwaliteitsprofiel-aanvullende-seksuele-gezondheids-
zorg-2016 

van strategieën in te zetten, werken 
we toe naar onze landelijke ambitie 
om in 2022 nul nieuwe acute hepatitis 
B-infecties te realiseren.4

Dit artikel is een bewerking van de poster-
presentatie (zie volgende pagina) van 
Koenraad Vermey, Anouk Urbanus, Thirza 
Steward, Wim Zuilhof en Annemarie 
Meiberg tijdens AIDS 2018.

4 David, S., Van Benthem, B., Deug, F., Van 
Haastrecht, P. (2018). Nationaal Actieplan soa, 
hiv en seksuele gezondheid: 2017-2022.  
https://doi.org/10.21945/RIVM-2018-0034 
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Combining online and offline strategies to 
promote Hepatitis B vaccination:  
15 years of lessons learned
From the free Hepatitis B vaccination program for men who have sex with men (MSM) 
and sex workers (SW) in the Netherlands

Auteurs: K. Vermey, A. Urbanus, T. Stewart, W. Zuilhof & A. Meiberg

Background: Since 2002 clinical consultation hours, outreach on 
site and online activities (websites with appointment services, 

online outreach and advertising campaigns) are employed to  
promote Hepatitis B vaccination coverage and compliance.

Conclusion: Outreach on site is reaching fewer MSM and sex  
workers. To reduce vaccination costs and improve reach and 
compliance, more emphasis is placed on combining online pro-
motion strategies that link to offline service delivery.

Qualitative research, cost-effectiveness studies and process  
evaluations were conducted to improve the program. 
More information: Soaaids.nl/HBVLessons
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Innovatieve Plannen

Elk Centrum Seksuele Gezondheid (CSG) kan in het kader van het 
HBV-programma voor risicogroepen jaarlijks een Innovatief Plan 
(IP) indienen om projecten uit te voeren die onderscheidend en 
vernieuwend zijn en een regionale (of landelijke) samenwerking 
bevorderen. Hieronder worden vier IP’s uitgelicht. 

1.  Spreekuur mannelijke sekswerkers (Innovatief Plan 2017)

GGD Haaglanden

De doelgroep mannelijke sekswer-
kers is moeilijk bereikbaar. Gezien het 
verhoogde risico op verspreiding van 
soa’s is het echter zinvol om con-
tact te hebben met deze doelgroep. 
In 2017 heeft het Centrum Seksuele 
Gezondheid van GGD Haaglanden 
daarom een Innovatief Plan ingediend 
om spreekuren speciaal voor manne-
lijke sekswerkers te starten. 

In 2017 is begonnen met deze spreek-
uren, op woensdagavonden op Spot 
46: een informatie- en adviespunt 
voor sekswerkers in Den Haag. 
Daarnaast werd op vrijdag gestart met 
een ‘regulier’ spreekuur voor vrouwe-
lijke én mannelijke werkers. Voor beide 
spreekuren wordt reclame gemaakt 
via posters en de website van 

Spot 46. Tijdens de spreekuren wordt 
actief voorlichting gegegeven over 
soa’s en kunnen cliënten een HBV-
vaccinatie krijgen.

Het spreekuur speciaal voor man-
nelijke sekswerkers werd minder 
bezocht dan verwacht. Daarom is 
na een half jaar besloten om dit 
spreekuur óók voor vrouwen open te 
stellen. Verrassend genoeg werd het 
spreekuur daarna juist beter bezocht 
door mannelijke sekswerkers. In 2017 
kwamen 34 mannen op het spreekuur. 
De spreekuren lijken bij te dragen aan 
het bereiken van deze doelgroep. 

Rob Huijsen, arts Centrum Seksuele 
Gezondheid Haaglanden
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2.  Get Your Peer Over Here (Innovatief Plan 2018)

Regio Oost (GGD Twente, GGD 
IJsselland, GGD Gelderland-Zuid, 
GGD Noord- en Oost-Gelderland en 
GGD Gelderland-Midden) 

Van oktober tot en met december 2018 
is het Innovatieve Plan ‘Get Your Peer 
Over Here’ als pilot uitgevoerd. Het 
plan houdt in dat MSM die op de poli 
komen worden gevraagd om een sms-
bericht van de GGD door te sturen 
naar hun sociale MSM-omgeving. In 
de sms wordt de MSM’er geattendeerd 
op de mogelijkheid om een afspraak 
te maken voor een gratis hepatitis 
B-vaccinatie bij de betreffende GGD.
In totaal hebben 117 MSM’ers toe-
gezegd de sms van de GGD door 
te sturen naar hun sociale MSM-
omgeving. 2 cliënten hebben ver-
volgens expliciet aangegeven dat ze 
een afspraak hebben gemaakt en een 
hepatitis B-vaccinatie hebben laten 
zetten naar aanleiding van het ontvan-
gen sms-bericht. 

Alhoewel het effect op dit moment 
nog vrij beperkt lijkt te zijn, wordt 
momenteel over wogen om ‘Get Your 
Peer Over Here’ in 2019 verder uit te 
werken in de regio Oost. Wellicht kan 
hiermee, op een relatief eenvoudige 
manier, nog meer bereikt worden. 
GGD’en in andere regio’s hebben inte-
resse getoond in dit project. 
 

Triston Berkenbosch, preventie-
coördinator seksuele gezondheid 
GGD Twente
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3.  M$M-onderzoek (Innovatief Plan 2018)

 
GGD Zuid Limburg

Mannen die seks hebben met andere 
mannen in ruil voor geld of andere 
materiële zaken (M$M) zijn een 
hoogrisicogroep voor het krijgen van 
seksueel overdraagbare aandoeningen 
(soa’s). Het soa-vindpercentage onder 
de mannelijke sekswerkers bleek uit 
cijfers van GGD Zuid Limburg dan ook 
aanzienlijk hoger in vergelijking met 
vrouwelijke sekswerkers en MSM (40% 
tegenover respectievelijk 9% en 14%). 
Ook is de hepatitis B-vaccinatiegraad 
van de mannelijke sekswerkers lager 
(29%) dan bij de MSM (65%) en de 
nieuwe gevonden hepatitis B-infecties 
hoger (5% versus 0%)1 De dienstverle-
ning van de M$M is over de jaren sterk 
veranderd en heeft zich verplaatst 
naar de meer anonieme omgeving van 
het internet. Hierdoor is deze diverse 
en complexe doelgroep moeilijker 
vindbaar en bereikbaar geworden voor 
organisaties zoals de GGD. 

1 Verhaegh-Haasnoot, A., Dukers-Muijrers, N. 
H., & Hoebe, C. J. (2015). High burden of STI 
and HIV in male sex workers working as 
internet escorts for men in an observational 
study: a hidden key population compared with 
female sex workers and other men who have 
sex with men. BMC infectious diseases, 15(1), 291.

Bovenstaande was voor GGD Zuid 
Limburg reden om een kwalitatief 
onderzoek te beginnen naar hoe M$M 
bereikt kunnen en willen worden met 
de preventieve soa-zorg van de GGD. 
Daarnaast wordt beoogd meer inzicht 
te krijgen in de werkwijze en orga-
nisatie van de M$M-populatie en te 
identificeren welke factoren invloed 
hebben op soa-testgedrag en hepatitis 
B-vaccinatie van de M$M. Om deze 
vragen te beantwoorden worden voor 
het onderzoek semigestructureerde 
individuele interviews afgenomen bij 
ongeveer twintig mannen. 
Werving gaat via de soa-poli van de 
GGD Zuid Limburg, internetveldwerk 
(via Grindr en Bullchat), posters die 
worden opgehangen in twee mannen-
sauna’s in de regio Zuid Limburg en 
mogelijk via een sneeuwbaleffect via 
de respondenten. 
De resultaten worden verwacht in 2019.

Mieke Steenbakkers, unithoofd 
Centrum voor Seksuele Gezondheid 
Limburg, GGD Zuid Limburg
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4.  Landelijke chat voor mannen die seks hebben met mannen  
(Innovatief Plan 2018)

GGD Amsterdam i.s.m. GGD’en uit de 
regio Noord Holland/Flevoland
 
Veel GGD’en doen al aan online hulp-
verlening maar vaak afzonderlijk en in 
wisselende frequentie.
Het doel van dit IP is professionalise-
ring van de chat door middel van een 
training voor GGD-medewerkers, een 
uniform landelijk profiel op de chatsite 
Bullchat en een jaarlijkse terugkomdag 
om aan de hand van casuïstiekbespre-
king ervaringen uit te wisselen en de 
kwaliteit te waarborgen. 
 
 

Elke deelnemende GGD vult een 
rooster in, waarmee een dagelijkse 
aanwezigheid van de GGD op Bullchat 
gerealiseerd wordt. Met de beheer-
der van Bullchat zijn afspraken 
gemaakt over de aanwezigheid van 
de GGD. De uitvoering vindt plaats in 
2019 in samenwerking met Soa Aids 
Nederland, GGD Gelderland-Midden 
en GGD Zuid Limburg.

Joël Illidge, outreachmedewerker 
GGD Amsterdam
Evelien Siedenburg, coördinator 
HBV-programma GGD Amsterdam
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Landelijke werkgroep

Het Vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen wordt gecoördineerd door 
het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in nauwe samenwerking met GGD GHOR 
Nederland, GGD Amsterdam en Soa Aids Nederland. Samen vormen zij de 
landelijke werkgroep. De werkgroep komt drie keer per jaar bijeen.

V.l.n.r. en v.b.n.b. Annemarie Meiberg (RIVM), Anouk Urbanus (RIVM), Marvin de 
Vos (Soa Aids Nederland), Thirza Stewart (Soa Aids Nederland), Evelien Siedenburg 
(GGD Amsterdam), Laura Rust (GGD GHOR Nederland).
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De zorg voor morgen begint vandaag
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