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Samenvatting

De transmissie van infecties binnen populaties is een complex en dynamisch proces. De 

transmissieketen kan gezien worden als het proces en de gebeurtenissen die leiden van 

blootstelling aan een pathogeen tot infectie en overdracht op anderen binnen de gemeenschap. 

Omdat transmissieketens gedurende een bepaalde tijd plaatsvinden in een populatie, kan een 

verandering optreden in de risicofactoren voor blootstelling en in het verloop van de ziekte. De 

verandering kan snel plaatsvinden, zoals bij voedsel uitbraken, of geleidelijk optreden, bijvoorbeeld 

bij ziekten met een lange incubatietijd, zoals hepatitis B. De prevalentie en vatbaarheid voor 

infecties kan veranderen door vaccinatieprogramma’s, of veranderingen in de samenstelling van 

de populatie door geboorte of migratie. Om infectieziekten zo effectief mogelijk te bestrijden, 

zijn surveillance en gerichte epidemiologische studies van belang om inzicht te verkrijgen 

in genoemde dynamiek. Regionaal is dit de verantwoordelijkheid van de Geneeskundige 

Gezondheidsdienst (GGD), en landelijk van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Preventiemaatregelen kunnen primair 

zijn (dat wil zeggen voordat er blootstelling aan het pathogeen heeft plaatsgevonden, zoals 

gerichte en massavaccinatieprogramma’s) of secundair (dat wil zeggen vroegopsporing, post-

expositie profylaxe (PEP) of andere specifieke interventies naar aanleiding van ongewone of 

onverwachte gebeurtenissen of uitbraakonderzoek).

De doelstelling van dit proefschrift is door middel van epidemiologische studies inzicht te krijgen 

in de dynamiek van een aantal infectieziekten. Primaire en secundaire preventieve strategieën 

in de bestrijding van infectieziekten worden geëvalueerd om zo te komen tot beter onderbouwde 

strategieën in de bestrijding van infectieziekten. Dit wordt bereikt door (veranderingen in) 

risicogroepen en risicofactoren voor reeds bekende en nog onbekende infectieziekte problemen 

te identificeren en deze kennis waar mogelijk toe te passen in preventieprogramma’s en 

richtlijnen voor infectieziektebestrijding. Het proefschrift bestaat uit twee delen: in het eerste 

deel (hoofdstuk 2 tot en met hoofdstuk 6) worden de studies beschreven waarin risicogroepen 

voor reeds bekende, door vaccinatie te voorkomen, infectieziekten worden onderzocht. In het 

tweede deel (hoofdstuk 7 tot en met hoofdstuk 11) wordt verslag gedaan van de studies naar 

risicofactoren voor nieuwe infectieziekte problemen en uitbraken.

Hoofdstuk 1 geeft een algemeen overzicht van dit proefschrift waarin de elementen van de 

transmissieketen beschreven worden, evenals de principes van primaire en secundaire preventie 

in infectieziektebestrijding. Het idee achter primaire preventieprogramma’s, zoals universele 

vaccinatieprogramma’s en vaccinatieprogramma’s gericht op risicogroepen, wordt toegelicht 

en er wordt een overzicht gegeven van de huidige vaccinatieprogramma’s in Nederland. Ook 
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wordt secundaire preventie met betrekking tot contactonderzoek en postexpositie profylaxe 

besproken. Het concept van ‘surveillance’ en onderzoek naar uitbraken wordt geïntroduceerd 

en er wordt een overzicht gegeven van de inhoud van elk hoofdstuk.

Deel 1: Immunisatie

In hoofdstuk 2 beschrijven we de trends in de incidentie van acute hepatitis B virus infectie 

(HBV) onder heteroseksuele volwassen in etnische groepen in Amsterdam in de periode 1992 tot 

2009. Routinematig verzamelde surveillance data zijn gebruikt om een schatting te maken van 

de incidentie van HBV in de grootste etnische groepen in Nederland, te weten Nederlanders, 

Turken, Marokkanen, Ghanezen, ‘overig westers’ en ‘overig niet-westers’. We vonden dat de 

incidentie onder eerste generatie migranten gemiddeld drie keer hoger was dan in de van 

oorsprong Nederlandse populatie, en in hun kinderen (de tweede generatie migranten die zelf 

in Nederland geboren zijn) twee keer hoger. De incidentie bij diegenen die in Nederland zijn 

geboren is sinds 1992 jaarlijks met 13% toegenomen. Dit kan deels verklaard worden door een 

verdubbeling van de populatie van de in Nederland geboren tweede generatie migranten, van 

wie de ouders oorspronkelijk uit hoog- en midden-endemische HBV landen afkomstig zijn. 

Aangenomen wordt dat de niet-westerse populatie in Amsterdam met ongeveer 50.000 mensen 

per jaar zal groeien tussen 2011 en 2030 en dat hiervan 60% eerste generatie migranten zal 

zijn. Wij raden aan dat het aanbieden van screening op HBV en HBV vaccinatie moet worden 

overwogen om nieuwe infecties te voorkomen in eerste generatie migranten en tweede generatie 

migranten die geboren zijn vóór 2003 (toen er nog geen vaccinatieprogramma’s waren voor 

deze groepen).

In hoofdstuk 3 ligt de focus op een andere risicogroep voor hepatitis B infectie en beschrijven 

we trends in incidentie van acute HBV in Amsterdam bij mannen die seks hebben met mannen 

(MSM). We evalueerden de effectiviteit van screening op HBV en vaccinatieprogramma’s 

speciaal gericht op hoogrisico groepen door gebruik te maken van mathematische modellen. 

De modellen hielden rekening met vaccinatiegegevens en seksueel risicogedrag onder MSM. 

Geschat wordt dat 10% van de Amsterdamse mannelijke bevolking MSM is. Sinds eind jaren 

negentig wordt HBV screening en vaccinatie actief aangeboden aan MSM. Tussen 1998 en 2012 

hebben meer dan 12.000 mannen in Amsterdam hieraan deelgenomen. Aan het eind van 2011 

werd geschat dat 41% van de MSM in contact was geweest met het programma, vooral via de 

soa-poli van de GGD Amsterdam en het actief opzoeken van de doelgroep op locatie zoals in 

sauna’s en homobars. 82% van de deelnemers aan de screening en het vaccinatieprogramma 

kwam in aanmerking voor vaccinatie en 71% van hen voltooide de complete serie van drie 

hepatitis B vaccinaties. Sinds 2004 is de incidentie van acute hepatitis B afgenomen met 78%. 
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Volgens rekenkundige voorspellingen is het voor de effectiviteit van het programma niet nodig 

dat de volledige populatie MSM gevaccineerd wordt; de incidentie kan al wezenlijk gereduceerd 

worden als diegenen bereikt worden die deelnemen aan seksuele activiteiten met het hoogste 

risico (een geschatte 20% van de MSM) en daarmee het meest bijdragen aan verspreiding.

Vanaf 2003 werd alleen aan kinderen met een vader of moeder geboren in een midden- of 

hoog-endemisch land voor HBV een hepatitis B vaccinatie aangeboden. Evaluatie door de 

gezondheidsraad van de bestaande hepatitis B vaccinatieprogramma’s voor risicogroepen leidde 

tot het advies toe te werken naar universele hepatitis B vaccinatie in Nederland. Daartoe werd 

in 2011 hepatitis B vaccinatie voor alle kinderen opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma 

(RVP). Het hiervoor gebruikte vaccin, dat bekend staat als ‘hexavalent vaccin’, bevat componenten 

tegen zes infectieziekten: difterie, tetanus, kinkhoest, polio, haemophilus influenzae b (Hib) en 

HBV. Vóór 2011 kregen kinderen buiten de risicogroepen dezelfde vaccinatie maar zonder 

de hepatitiscomponent in het vaccin. Wereldwijd worden vaccins steeds complexer door 

de toevoeging van meer componenten. Zowel in Nederland als daarbuiten werden zorgen 

geuit dat het toedienen van zulke combinatievaccins zou kunnen leiden tot een verminderde 

immuunrespons in het kind. 

In hoofdstuk 4 hebben we onderzocht of de immuunrespons op de hepatitis B component in het 

hexavalente vaccin voldeed aan de standaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), 

en of de immuunrespons op de overige componenten in het vaccin vergelijkbaar was met die 

van het standaardvaccin dat aan alle andere kinderen werd gegeven. De drempelwaarde voor 

de immuunresponses op alle bestudeerde componenten werd bereikt. Meer dan 99% van de 

kinderen bereikte een adequate immuunrespons voor de hepatitis B component, echter wel met 

een iets lager piek niveau dan verwacht.

In hoofdstuk 5 ligt de focus wederom bij de etnische minderheidsgroepen in Amsterdam. We 

bestudeerden trends binnen etnische groepen in het aantal gemelde gevallen van acute hepatitis 

A infectie in Amsterdam in de periode 1996 tot 2011. Elk jaar is er een golfbeweging zichtbaar 

in het aantal hepatitis A gevallen na de zomervakantie. Dit is vooral het geval bij tweede 

generatie migranten kinderen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond na terugkomst van 

familiebezoek in het land van oorsprong van hun ouders (waar het hepatitis A virus endemisch 

is). Vier tot zes weken later (de incubatietijd van het hepatitis A virus (HAV)) wordt deze gevolgd 

door een tweede golf van infecties in Nederland bij kinderen en volwassen die niet gereisd hebben. 

De GGD Amsterdam organiseert vanaf 1998 vlak voor de zomervakantie een jaarlijkse hepatitis 

A vaccinatiecampagne voor kinderen met een Turkse of Noord-Afrikaanse achtergrond die van 

plan zijn naar het land van herkomst van hun ouders te reizen. Een studie uit 2006 liet zien dat 
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dit programma effectief leek te zijn in het reduceren van infecties. We vonden dat het aantal 

meldingen van acute hepatitis A infecties bij de GGD Amsterdam geleidelijk daalde. In 2011 was 

het aantal meldingen het laagst. De incidentie bij kinderen van Marokkaanse of andere niet-

westerse afkomst bleek echter nog wel hoger dan in de van oorsprong Nederlandse populatie. 

Zo lang hepatitis A nog endemisch is in de bezochte landen, vinden wij dat het noodzakelijk is 

door te gaan met de huidige vaccinatiecampagnes. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn 

de hepatitis A vaccinatie aan te bieden binnen het RVP, gelijktijdig met de BMR vaccinatie (op 

de leeftijd van 14 maanden) aan kinderen die een verhoogd risico lopen op hepatitis A infectie.

Zodra er een hepatitis A geval gemeld wordt is het de taak van de GGD om de contacten op te 

sporen en postexpositie profylaxe (PEP) aan te bieden om een secundaire infectie te voorkomen, 

en verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Twee soorten profylaxe kunnen aangeboden 

worden: humaan immuunglobuline (IG) dat wordt verkregen uit menselijke bloedproducten en 

een effectieve maar kortdurende bescherming biedt, en hepatitis A vaccin dat veilig is en een 

langdurige bescherming geeft, maar waarvan weinig bewijs voor de effectiviteit is wanneer het 

gebruikt wordt als PEP. De voorkeur wordt in toenemende mate gegeven aan hepatitis A vaccin 

boven IG, omdat er zorgen zijn over de veiligheid van IG.

In hoofdstuk 6 evalueerden we het routinematig gebruik van hepatitis A vaccin als een alternatief 

voor IG met betrekking tot de preventie van secundaire hepatitis A infectie bij contacten van 

mensen met een hepatitis A infectie. Volgens de richtlijnen kreeg 87% van de contacten het 

vaccin en 15% IG. In totaal werd bij 7% door middel van laboratoriumonderzoek een secundaire 

hepatitis A infectie vastgesteld, allemaal bij mensen die het vaccin hadden gekregen en van wie 

meer dan de helft ouder was dan 40. Onder de mensen die gevaccineerd waren volgens protocol 

was het risico op een secundaire HAV infectie 12 keer groter bij degenen van 40 jaar en ouder 

vergeleken met diegenen van 15 jaar of jonger. We concluderen dat het vaccin effectief is bij 

jongere mensen en dat er sprake is van een lage secundaire ‘attack rate’ die in overeenstemming 

is met internationale normen. Wij adviseren dat, in afwachting van grotere studies, voor mensen 

ouder dan 40 en voor degene met een verhoogd risico op een ernstig beloop van de ziekte, IG de 

eerste keus voor PEP zou moeten blijven. 

Deel II: Uitbraak Onderzoek

Nederland loopt wereldwijd voorop als het gaat om vaccinatieprogramma’s, waarbij sprake is van 

een vaccinatiegraad onder kinderen die vaak hoger is dan de WHO aanbeveelt. Desondanks was er 

een uitbraak van bof gaande in de periode 2009 tot 2012 met meer dan 1500 gevallen. De meerderheid 

betrof studenten die volledig gevaccineerd waren (72% had tenminste twee BMR vaccinaties gehad). 
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In hoofdstuk 7 onderzochten we risicofactoren voor de bof in deze goed gevaccineerde 

studentenpopulatie en vonden we factoren die geassocieerd waren met het falen van het vaccin.

De ‘attack rate’ (AR) van de bof was 13.2% (95% CI 11.1-15.5%). Ongevaccineerd zijn, deelname 

aan grote studentenfeesten en wonen in studentenhuizen met meer dan 15 huisgenoten 

waren onafhankelijk geassocieerd met klinische bofinfectie. De geschatte vaccin effectiviteit 

(VE) voor twee BMR doses was 68% (95% CI 41-82%). We concludeerden dat ondanks de 

hoge vaccinatiegraad van het BMR vaccin de meest waarschijnlijke oorzaak van de uitbraak 

de intensieve sociale interactie op de studentenfeesten was en het dicht op elkaar leven in 

een gemeenschappelijk leefomgeving. Op basis van deze uitbraak werd jonge volwassenen 

geadviseerd hun vaccinatiestatus na te gaan en om te overwegen feesten en grote sociale 

bijeenkomsten uit te stellen zo lang de bof virus circuleerde. Er is ook overwogen om een derde 

BMR dosis toe te voegen aan het vaccinatieschema, maar hier werd van afgezien omdat er 

onvoldoende bewijs was een derde dosis te rechtvaardigen.

Sinds de Internationale Gezondheidsregeling van de WHO van 2005 is geïmplementeerd is 

elke onverwachte of ongewone gebeurtenis in de publieke gezondheidszorg (van bekende of 

onbekende oorsprong), waarbij sprake kan zijn van een noodsituatie voor de internationale 

publieke gezondheid, meldingsplichtig. In 2007 werden door een medisch microbioloog twee 

patiënten met een ernstige pneumonie, welke niet op antibiotica had gereageerd, gemeld 

aan de lokale GGD in Brabant. Tegelijkertijd werd een ongewoon hoog aantal patiënten met 

pneumonieën en ernstige griepachtige klachten gerapporteerd in Noord-Brabant. Uit testen 

bleek dat het hier ging om een tot dan toe in Nederland in mensen zeldzame pathogeen, te 

weten Coxiella burnetii, de oorzaak van Q-koorts. De uitbraak die volgde tussen 2007 en 2010 

was van een ongekende omvang en resulteerde uiteindelijk in meer dan 4000 gemelde gevallen. 

Q-koorts uitbraken in mensen, waarbij vaak schapen en geiten betrokken waren als bron, zijn 

eerder beschreven in andere regio’s. Toch waren er veel zaken onbekend in deze uitbraak met 

betrekking tot pathogeen, dynamiek van de transmissie en risicofactoren voor ziekte bij mensen. 

In hoofdstuk 8 en 9 onderzochten we risicofactoren die geassocieerd waren met beroepsmatige 

en recreatieve blootstelling aan Coxiella burnetii.

In hoofdstuk 8 beschrijven we de studie waarin meer dan 500 mensen deelnamen, die betrokken 

waren bij het ruimen van meer dan 50.000 schapen en geiten tijdens de epidemie. Onder 

diegenen die geen klachten of symptomen van blootstelling aan Coxiella burnetii hadden vóór 

de ruiming had 17.5% later antistoffen tegen Coxiella burnetii. Om te voorkomen dat de arbeiders 

besmet raakten kregen ze persoonlijke beschermende maatregelen (PPE) in de vorm van 

handschoenen, overalls en maskers (FFP3 maskers, ‘face filtering pieces’, waarvan aangenomen 

wordt dat ze tenminste 99% van de deeltjes in lucht tegenhouden). Ondanks deze maatregelen 
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was het langdurig werken in nabijheid van de dieren een risicofactor voor infectie. Een enkele 

keer hadden de arbeiders tijdens de koffie- en lunchpauze hun PPE (deels) verwijderd. Dit kan 

bijgedragen hebben aan het hoge aantal seroconversies, hoewel we dit niet konden testen. We 

adviseerden dat, indien er in de toekomst een vergelijkbare situatie van ruimen van dieren 

noodzakelijk zou zijn, vaccinatie van de ruimingswerkers overwogen moet worden en dat een 

follow-up op de langere termijn nodig is.

In hoofdstuk 9 onderzochten we of een bezoek aan een specifieke boerderij een risicofactor 

was voor de ontwikkeling van Q-koorts in de lokale bevolking. Van de in deze uitbraak gemelde 

gevallen (‘cases’) nam 62% (162/248) deel in de case controle studie en vonden we 433 gematchte 

controles uit dezelfde omgeving. Aangezien er andere boerderijen in de omgeving waren die 

besmet waren met Coxiella burnetii konden we een oorzakelijk verband tussen het bezoeken 

van een boerderij en het ontwikkelen van Q-koorts niet bewijzen, maar we vonden wel dat de 

gecorrigeerde odds ratio (OR) voor een bezoek aan de boerderij in kwestie 43.3 was bij de groep 

‘cases’ ten opzichte van de controlegroep. Andere risicofactoren voor infectie waren roken, 

overige medische problemen en leeftijd ouder dan 40. De boerderij was gesloten voor publiek 

gedurende de lente van 2010 en werd nadat alle dieren gevaccineerd waren voor publiek heropend 

in de lente van 2011. In bepaalde uitbraaksituaties zijn de risicofactoren goed beschreven en de 

toegevoegde waarde van het uitvoeren van een uitbraakonderzoek ligt in dat geval in het testen 

van nieuwe onderzoeksmethodologieën of het evalueren van de huidige praktijk met het doel 

de efficiëntie te verbeteren en het inzetten van de medewerkers en onderzoekscapaciteiten te 

optimaliseren.

In hoofdstuk 10 beschrijven we een uitbraak van Salmonella Typhimurium die plaatsvond in 2011 

en die gelinkt was aan het eten van rauw of onvoldoende gebakken biefstuk. Een opvallend aspect 

van deze uitbraak was dat deze veroorzaakt werd door een unieke stam van S. Typhimurium 

(Dutch) phage type 132. We hebben ook van deze gelegenheid gebruik gemaakt om een nieuwe 

benadering voor een case-control studie te testen. Van oudsher zijn deze case-control studies 

tijdrovend en vereisen ze veel mankracht voor het zoeken en interviewen van controles tijdens 

en na een uitbraak. Omdat vinden van een controlegroep tijd vergt, moet deze controlegroep 

vaak worden gevraagd naar hun voedselinname van weken of maanden daarvoor, wat tot ‘recall 

bias’ kan leiden. Wij hebben daarom de antwoorden gebruikt van een routinematig uitgevoerde 

steekproef naar voedselconsumptie, welke vier keer per jaar wordt gehouden. Deze methode 

bleek effectief en tijdsbesparend te zijn omdat van de controlegroep de vragenlijsten afgenomen 

tijdens de periode van de uitbraak gebruikt werden die de voedselinname van een week voor 

het begin van de uitbraak bevatte. We concludeerden dat deze benadering in toekomstige 

voedselgerelateerde uitbraken gebruikt kan worden, omdat de vragenlijsten veel uitgebreider 

26660 Whelan kopie.indd   185 02-11-13   16:03



186

zijn zodat naast het voordeel van het verminderen van ‘recall bias’ ook onderzoek kan worden 

gedaan naar onverwachte bronnen en naar een eventuele seizoensgebonden relatie met eten 

en gedrag waardoor bepaalde mensen een hoger risico kunnen lopen op voedselgerelateerde 

infecties. Kinderen en ouderen zouden preferentieel kunnen worden geïncludeerd om een 

betere weergave te krijgen van de groepen waarvan bekend is dat ze kwetsbaar zijn voor 

Salmonella en andere infecties.

In hoofdstuk 11 onderzochten we de risicofactoren voor secundaire transmissie van Shigella 

infectie binnen huishoudens. Volgens de huidige richtlijnen mogen contacten die naar de 

peuter- of kleuterschool gaan (jonger dan 6 jaar) niet naar school, ongeacht of zij al dan niet 

symptomen hebben, in afwachting van de microbiologische uitslag. In onze studie vonden we 

een secundair infectie percentage (infection rate) van 7.4% bij contacten in een huishouden met 

een Shigella patiënt. Wij stelden vast dat het vooral kinderen van 6 jaar of jonger met Shigella 

waren die secundaire infecties overbrachten, maar dat het risico voor contacten niet afhing van 

de leeftijd van het contact maar van het al dan niet hebben van symptomen. Wij vonden daarom 

geen bewijs om de huidige richtlijn, waarin asymptomatische contacten jonger dan 6 jaar niet 

naar school of kinderdagverblijf mogen gaan zolang de uitslag van de microbiologische test nog 

niet bekend is, te ondersteunen. 

Ten slotte worden in hoofdstuk 12 de bevindingen uit dit proefschrift samengevoegd tot een 

kort overzicht van wat al bekend was op elk gebied, wat het onderzoek heeft bijgedragen aan 

‘evidence based Public Health medicine’ en welke aanbevelingen zijn voortgekomen uit het 

onderzoek. Daarna volgt een korte discussie over de bijdrage van epidemiologisch onderzoek 

in infectieziektebestrijding en worden er suggesties voor verder onderzoek gedaan. De studies 

in dit proefschrift werden uitgevoerd binnen de GGD Amsterdam en het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
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