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Nederlandse samenvatting

In dit proefschrift wordt multidisciplinair onderzoek naar de epidemiologie van en de gevolgen 
voor de volksgezondheid van hepatitis C virus (HCV) infecties gepresenteerd. Voor dit proefschrift 
zijn diverse veronderstelde hoog risicogroepen in de algemene Nederlandse bevolking onderzocht, 
waaronder hivgeïnfecteerde mannen die seks hebben met mannen (MSM), migranten, mensen met 
meerdere tatoeages en piercings en injecterende druggebruikers (IDG). In hoofdstuk 1 wordt een 
overzicht gegeven van de epidemiologische, klinische en moleculaire aspecten van HCV.
 
HCV-screeningprogramma’s
HCV-screeningprogramma’s zijn wereldwijd door de jaren heen ontwikkeld en geïmplementeerd, 
maar allemaal binnen hun eigen setting. Effectieve screeningprogramma’s zijn dringend nodig om 
niet-gediagnosticeerde HCV-geïnfecteerde personen op te sporen en hen zo nodig te behandelen om 
in de toekomst de ziektelast van deze personen te beperken. Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van 
een systematische review van de internationale literatuur naar HCV-screeningprogramma’s gericht 
op het opsporen van de verborgen populatie van HCV-geïnfecteerde personen. De gepubliceerde 
programma’s identificeerden slechts een klein deel van de totale geschatte HCV-geinfecteerde 
populatie. De programma’s die zijn geïncludeerd in de review, waren heterogeen in hun organisatie 
en screeningprocedure. Daarnaast maakte de meerderheid van de programma’s geen gebruik van 
een vergelijkingsgroep om de effectiviteit van hun screeningprogramma vast te kunnen stellen. 
Een selectie vooraf op basis van risicofactoren zou de effectiviteit van HCV-screening in een laag 
prevalente bevolking kunnen verbeteren. Om de effectiviteit van screeningprogramma’s te kunnen 
bepalen, zijn programma’s nodig die een controle- of vergelijkingsgroep gebruiken. Daarnaast 
zouden screeningprogramma’s vaste parameters zoals de gebruikte diagnostische test, de opkomst 
voor de screening en de klinische resultaten moeten rapporteren om toekomstige programma’s te 
kunnen verbeteren. 
 
HCV epidemiologie bij subpopulaties in de algemene Nederlandse bevolking
Mannen die seks hebben met mannen (MSM)
Het aantal gediagnosticeerde HCV-infecties bij hivgeïnfecteerde mannen die seks hebben met 
mannen (MSM) stijgt sinds 2000. In hoofdstuk 3.1.1 wordt een globaal literatuuroverzicht 
gegeven, waarin ook recente inzichten, verkregen door middel van moleculaire epidemiologie, 
van seksueel verworven virale hepatitis onder MSM, zijn verwerkt. Hoofdstuk 3.1.2 beschrijft 
de HCV-prevalentie en determinanten bij hivpositieve en hivnegatieve MSM die deel hebben 
genomen aan een tweejaarlijkse survey van de soapolikliniek, GGD Amsterdam. Onder de 
hivpositieve MSM werd een hoge HCV-prevalentie gevonden die toenam in de periode 2007-
2008. Ruwe seksuele technieken en het gebruik van recreatieve drugs waren geassocieerd met 
het hebben van een HCV-infectie. Deze determinanten analyse en een fylogenetische analyse 
ondersteunt onze hypothese dat HCV seksueel overdraagbaar kan zijn. In hoofdstuk 3.1.3 werd 
de studie beschreven in hoofdstuk 3.1.2 uitgebreid door zowel gegevens terug in de tijd als in de 
meest recente jaren ook te analyseren. De HCV-incidentie werd ook geschat over een periode van 
15 jaar (1995-2010). De HCV-prevalentie onder hivpositieve MSM nam over de jaren heen toe: 
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van 5,6% in 1995 tot 20,9% in 2008. Echter, deze stijging lijkt af te vlakken in de laatste jaren, 
mogelijk als gevolg van verminderd risicogedrag door een verhoogd bewustzijn, saturatie van 
de populatie en een eerdere opsporing en behandeling. De HCV-prevalentie onder hivnegatieve 
MSM bleef over de jaren heen laag en stabiel (ongeveer 0,5%, 2007-2010).
 
Migranten
Er is weinig bekend over de HCV-prevalentie onder niet-westerse migranten woonachtig in 
Nederland. Om te bepalen of gerichte HCV-screening- en preventieprogramma’s voor migranten 
nodig zijn, werd in hoofdstuk 3.2 de HCV-prevalentie en determinanten daarvan onder niet-
westerse migranten, westerse migranten en autochtone Nederlanders onderzocht. In deze studie 
lag de focus op de drie grootste migrantengroepen woonachtig in Nederland; migranten afkomstig 
uit Suriname, Marokko en Turkije. Met name eerste generatie niet-westerse migranten hebben een 
verhoogd risico op HCV, met uitzondering van migranten uit Marokko en Turkije. Fylogenetische 
analyse suggereert dat transmissie waarschijnlijk plaatsvond in het land van herkomst. Door de 
migratie worden endemische HCV-stammen in Nederland geïntroduceerd, maar in Nederland 
vindt geen verdere overdracht plaats. Op basis van deze studie adviseren we dat HCV-screening- 
en preventieprogramma’s zich moeten richten op de eerste generatie niet- westerse migranten 
afkomstig uit hoogendemische landen. 
 
Mensen met meerdere tatoeages en piercings
Hoofdstuk 3.3 beschrijft de HCV- en HBV-prevalentie onder tatoeëerders en piercers en mensen 
met meerdere tatoeages en piercings. Volgens de literatuur heeft deze groep verhoogd risico op 
HBV en HCV. Echter, in deze studie werden geen aanwijzingen voor een verhoogd HBV/HCV-
seroprevalentie in deze groep gevonden. De lage prevalentie in deze groep (4,2% anti-HBc positief, 
0,2% anti-HCV positief) kan een resultaat zijn van de invoering van de hygiënerichtlijnen in de 
regio Amsterdam eind jaren ’80 in combinatie met de lage prevalentie van HBV en HCV in de 
algemene bevolking. Op basis van deze studie wordt geconcludeerd dat het hebben van tatoeages 
en piercings geen risicofactoren zijn in Nederland en niet opgenomen hoeven te worden in risico 
anamneses.
 
Behandeling en toekomstige ziektelast van HCV onder injecterende 
druggebruikers 
In hoofdstuk 4.1 worden de resultaten van de DUTCH-C studie (Drug Users Treatment for Chronic 
Hepatitis C) beschreven. In deze studie worden hivnegatieve IDG gescreend op HCV en indien 
chronisch geïnfecteerd wordt hen een HCV-behandeling aangeboden door een multidisciplinair 
team van artsen, verpleegkundigen, leverspecialisten, psychologen, verslavingsspecialisten en een 
viroloog. De resultaten van deze studie tonen aan dat, in een multidisciplinaire setting, hivnegatieve 
IDG met een chronische HCV-infectie met succes kunnen worden behandeld, ondanks actief 
drug- en alcohol gebruik. In hoofdstuk 4.2 wordt de toekomstige ziektelast door HCV-infectie 
onder IDG geschat. In deze schatting zijn HCV-behandeling en hivinfectie meegenomen. Door de 
behandeling van HCV, en omdat IDG vaak vroegtijdig komen te overlijden door onder andere hiv, 
neemt de HCV-ziektelast onder IDG in de toekomst minder toe dan in een situatie zonder hiv en 
HCV-behandeling. Van 2011 tot en met 2025 zal de HCV-ziektelast met 36% stijgen. Echter deze 
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ziektelast zou 33% hoger zijn als er geen hiv voor zou komen onder de IDG. De ziektelast kan in de 
toekomst nog lager worden als meer IDG behandeld worden en als effectievere HCV-behandeling 
beschikbaar komt voor IDG.
 
Kosteneffectiviteit van HCV-screening
Zwangere vrouwen worden in Nederland omstreeks de 12e week van de zwangerschap standaard 
op verschillende infectieziekten gescreend. Omdat er al een screening bestaat werd verondersteld 
dat het toevoegen van een HCV-test aan deze routinescreening kosteneffectief zou zijn. In 
hoofdstuk 5 is een kosteneffectiviteits analyse uitgevoerd, waaruit bleek dat het toevoegen van 
een HCV-test niet kosteneffectief is voor de algemene populatie zwangere vrouwen. Echter, het 
toevoegen van HCV-screening voor de eerste generatie niet-westerse vrouwen laat een bescheiden 
kosteneffectief resultaat zien en pleit voor de uitvoering van HCV-screening. Daarnaast worden er 
in de nabije toekomst betere behandelingsopties met kortere behandelingsduur verwacht wat de 
kosteneffectiviteit nog meer zal verbeteren. 
 
Discussie en conclusie
Tot slot worden in hoofdstuk 6 de belangrijkste bevindingen van de beschreven studies 
besproken. De epidemiologie van HCV is door de jaren heen veranderd. HCV-screening moet 
worden aangeboden aan hivgeïnfecteerde MSM, eerste generatie niet-westerse migranten, 
mensen die ooit in het verleden risico op HCV hebben gelopen (gecombineerde groep van 
personen die zichzelf niet beschouwen als een traditionele risicogroep) en IDG. Echter, er zijn 
weinig gegevens beschikbaar over de al gediagnosticeerde populatie met een HCV-infectie in 
Nederland. Daarom is er meer onderzoek nodig om inzicht te krijgen in deze populatie om zo 
efficiënte screeningprogramma’s op te kunnen zetten. Recente screeningprogramma’s gericht op 
de algemene bevolking in Nederland bleken suboptimaal, mede door hun regionale karakter en 
tijdelijke opzet. Universele HCV-screening gecombineerd met HBV-screening gericht op eerste 
generatie niet-westerse migranten moet overwogen worden. Maar meer onderzoek om inzicht 
te krijgen in welke specifieke migrantengroepen gescreend moeten worden en welke specifieke 
benadering deze groepen nodig hebben is eerst nodig. Daarnaast moet de monitoring van HCV-
infecties onder groepen met potentieel risico op het oplopen van een infectie, zoals de hivnegatieve 
MSM en jonge druggebruikers, voortgezet worden.


