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Samenvatting 

De onderzoeken in dit proefschrift hebben betrekking op diverse richtlijnen en 

protocollen die gebruikt worden in de Nederlandse infectieziektebestrijding. De 

meeste onderzoeksvragen in de beschreven studies komen voort uit de dagelijkse 

praktijkvoering van de afdeling infectieziektebestrijding van de Geneeskundige 

Gezondheidsdienst (GGD) van Amsterdam. De uitkomsten zijn bedoeld als 

aanvullend wetenschappelijk bewijs ter onderbouwing en verbetering van de 

aanbevelingen in de nationale richtlijnen voor infectieziektebestrijding, of ter 

ondersteuning van de uitvoering daarvan. Tegenwoordig wordt het professioneel 

medisch handelen, ook binnen de publieke gezondheidszorg, sterk beïnvloed door 

richtlijnen en protocollen. Richtlijnen kunnen leiden tot een betere kwaliteit van 

zorg, door het bevorderen van de consistentie en uniformiteit van de 

praktijkvoering, en door als leidraad te fungeren voor therapeutische, preventieve, 

diagnostische en organisatorische processen in de gezondheidszorg.  

Dit proefschrift beschrijft hoe vragen uit de praktijk kunnen leiden tot het verkrijgen 

van wetenschappelijk bewijs: ‘bewijs voor actie’, en begint met een inleiding 

(hoofdstuk 1) waarin wordt uitgelegd hoe de synthese tussen wetenschappelijk 

onderzoek en aanbevelingen in de richtlijnen voor de publieke gezondheidszorg 

tegenwoordig plaatsvindt. In het verleden zijn vele richtlijnen tot stand gekomen uit 

een combinatie van ervaring en expertise van professionals. Tegenwoordig streeft 

men ernaar de richtlijnen te onderbouwen met wetenschappelijk bewijs. De 

gedachte is dat hoe sterker het wetenschappelijk bewijs is, hoe hoger de kwaliteit 

van de richtlijnen zal zijn. In Nederland zijn veel aanbevelingen in de medische 

richtlijnen op dit moment nog gebaseerd op de mening van professionals, en mist 

een wetenschappelijke basis, of het bewijs hiervoor.  

 

Het eerste deel van dit proefschrift (hoofdstuk 2, 3 en 4) heeft betrekking op de 

richtlijnen van de Landelijke Coördinatie Infectieziekten (LCI) voor drie virale 

vlekjesziekten die veel voorkomen bij jonge kinderen, namelijk: waterpokken 

(varicella-zoster virus); vijfde ziekte (parvovirus B19); en cytomegalievirusinfectie. 

Hoofdstuk 4 heeft tevens betrekking op de richtlijn ‘Zwangerschap, 

postpartumperiode en werk’ van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en 

Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), waarin aanbevelingen over deze vlekjesziekten voor 

zwangere leidsters die werkzaam zijn in de kinderopvang zijn opgenomen (2007). 

Voor de studies in dit eerste deel zijn onderzoeksgegevens afkomstig van de 
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Amsterdamse Gezondheidsmonitor (AGM) gebruikt. De AGM is een 

dwarsdoorsnede-onderzoek van de Amsterdamse volwassen bevolking uitgevoerd 

door de GGD Amsterdam in 2004, waarbij een gezondheidsinterview en 

bloedmonsters zijn afgenomen. Voor de studie in hoofdstuk 4 is tevens gebruik 

gemaakt van gegevens en bloedmonsters van een dwarsdoorsnede-onderzoek 

onder vrouwen werkzaam in Amsterdamse kinderdagverblijven (2007). 

 

Hoofdstuk 2 beschrijft het voorkomen van antistoffen tegen waterpokken 

(varicella-zoster virus; VZV) in de volwassen Amsterdamse bevolking. Tevens zijn 

factoren die samenhangen met het ontbreken van deze antistoffen (omdat iemand 

de ziekte niet heeft doorgemaakt) onderzocht. In totaal zijn 1341 bloedmonsters 

van de AGM getest op antistoffen tegen VZV. Onze uitkomsten laten een relatief 

lage VZV seroprevalentie in de algemene Amsterdamse bevolking zien (94%; 

95%CI 92-96%), vergeleken met de uitkomsten van een nationaal seroprevalentie 

onderzoek van VZV in de algemene bevolking, waarbij bijna alle volwassenen (97-

100%) VZV seropositief waren. De lagere VZV seroprevalentie in onze studie kan 

verklaard worden door de aanwezigheid van meer eerste generatie immigranten in 

Amsterdam. Deze bleken een significant lagere VZV seroprevalentie te hebben 

(Marokkanen 90%, Surinamers of Antillianen 91%, en Turken 92%) in vergelijking 

met personen die in Nederland geboren zijn. Deze bevindingen zijn van belang 

voor de besluitvorming over een toekomstig vaccinatiebeleid en de 

kosteneffectiviteit daarvan. Bij de overwegingen voor een universeel 

vaccinatieprogramma tegen VZV bij kinderen, moet rekening worden gehouden 

met het voorkomen van VZV seronegatieve risicogroepen in de volwassen 

bevolking, zoals eerste generatie immigranten Over de incidentie van complicaties 

van VZV infectie bij volwassenen is weinig bekend. Meer uitgebreid 

bevolkingsonderzoek naar het voorkomen van VZV seronegatieve risicogroepen in 

de Nederlandse populatie, inclusief de migrantengroepen is daarom aanbevolen, 

als ook surveillance van complicaties van VZV infectie bij kinderen en 

volwassenen.  

 

In hoofdstuk 3 wordt de seroprevalentie van antistoffen tegen parvovirus B19 (de 

verwekker van vijfde ziekte) bij diverse bevolkingsgroepen met een verschillende 

etnische achtergrond in de Amsterdamse bevolking beschreven. In Nederland is de 

seroprevalentie van parvovirus B19 in de algemene bevolking onbekend en 

bestaande schattingen zijn gebaseerd op kleine niet-representatieve studies. Dit is 

de eerste studie die de seroprevalentie van parvovirus B19 in een representatieve 
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steekproef onderzocht heeft. De gevonden seroprevalentie bij 1323 deelnemers 

van de AGM was 61%; 95%CI 57-64%), en is vergelijkbaar met schattingen in 

naburige Europese landen. Er werden geen voorspellers voor seropositiviteit 

gevonden. Om een beter beeld van de epidemiologie van parvovirus B19 in 

Nederland te verkrijgen is meer uitgebreid onderzoek naar de leeftijdspecifieke 

infectie risico’s, de infectiedruk en incidentie tijdens epidemische en niet-

epidemische jaren noodzakelijk. Een uitgebreid bevolkingsonderzoek naar de 

seroprevalentie van parvovirus B19 in de Nederlandse populatie, inclusief kinderen 

en de migrantengroepen is daarom aanbevolen. Omdat 40% van de volwassen 

bevolking nog ontvankelijk is, en primaire infectie ongemerkt kan verlopen, is het 

noodzakelijk om risicogroepen voor infectie, bijvoorbeeld vanwege een 

beroepsgebonden risico, te identificeren.  

 

In hoofdstuk 4 is het verband tussen werken in een kinderdagverblijf en infectie 

met cytomegalievirus (CMV), parvovirus B19 en varicella-zoster virus (VZV) 

onderzocht. Hiertoe is de seroprevalentie van antistoffen tegen deze virussen bij 

leidsters van kinderdagverblijven vergeleken met de seroprevalentie bij vrouwen 

die niet in de kinderopvang werken. Onze uitkomsten laten zien dat 27% van de 

leidsters nog ontvankelijk voor infectie met CMV en parvovirus B19 waren. Voor 

alle leidsters gold dat werken in een kinderdagverblijf onafhankelijk geassocieerd 

was met een doorgemaakte parvovirus B19 infectie, (prevalentie ratio; PR 1,2; 

95%CI 1,1-1,3). Ook het doormaken van een CMV infectie bleek geassocieerd te 

zijn met werken in een kinderdagverblijf, maar dit was alleen aantoonbaar voor 

leidsters van Europese herkomst (PR 1,7; 95%CI 1,3-2,3). In de deze studie 

bleken bijna alle vrouwen (96%) die buiten Europa geboren zijn antistoffen tegen 

CMV te hebben. Voor VZV was deze associatie niet aantoonbaar, omdat een 

multivariabele analyse niet uitgevoerd kon worden, aangezien alle leidsters (100%) 

VZV seropositief waren. Deze seroprevalentie verschilde wel met de vrouwen die 

niet in kinderdagverblijven werkzaam waren (94%). Onze resultaten bevestigen het 

verband tussen werken met kinderen en het doormaken van een infectie met CMV 

en parvovirus B19. Een beter interventiebeleid, zoals het screenen van nieuwe 

werknemers en het aanbieden van voorlichting over (preventie van) deze ziekten 

bij deze beroepsgroep is aanbevolen. Ook moet geëvalueerd worden waarom de 

huidige aanbevelingen in de NVAB richtlijn niet of nauwelijks worden 

geïmplementeerd.  
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Malaria behoort tot de meest voorkomende importziekten in Nederland. Hoofdstuk 

5 beschrijft de epidemiologie en trends van import malaria in Nederland over de 

periode 2000 tot 2008. Hiervoor zijn de nationale aangiftecijfers van alle 

laboratorium bevestigde malaria infecties van 2000 t/m 2007 geanalyseerd. De 

incidentie van infecties met Plasmodium falciparum is berekend door het jaarlijks 

aantal gerapporteerde infecties te delen door het geschatte aantal reizigers dat in 

een jaar een malariagebied bezocht. Om het aantal reizigers dat geen malaria 

chemoprofylaxe gebruikt te kunnen schatten, zijn data over de jaarlijkse aantallen 

opgehaalde malaria recepten bij Nederlandse apotheken gebruikt. Hiermee 

konden ook trends in gebruik van malaria chemoprofylaxe bekeken worden. Onze 

resultaten lieten, ondanks een toename van het aantal reizigers naar 

malariagebieden in de afgelopen jaren, een dalende incidentie van geïmporteerde 

P. falciparum infecties zien van 10,0 per 10.000 reizigers (2000) naar 3,4 per 

10.000 reizigers (2007). Deze daling is niet eenduidig verklaard door de 

waargenomen stijging in het gebruik van malariaprofylaxe, maar is mogelijk ook 

een gevolg van een verminderd risico op infectie in sommige malariagebieden. 

Desondanks is de toename van het aantal reizigers dat zonder malariaprofylaxe 

een malariagebied bezoekt, van 47% to 52%, zorgwekkend. De dalende incidentie 

van import P. falciparum infecties was het grootst onder reizigers naar Centraal en 

West Afrika. Het aantal infecties bij migranten uit deze regio daalde van 138 in 

2000 naar 69 in 2007. Migranten afkomstig uit West Afrika blijven wel de hoogste 

risicogroep voor import malaria, waarschijnlijk omdat velen geen reizigeradvies 

over malaria chemoprofylaxe inwinnen. Meer onderzoek naar de sociale en 

culturele aspecten hiervan, maar ook naar het gebruik van chemoprofylaxe onder 

reizigers is nodig om doelgerichte interventies voor risicogroepen te kunnen 

ontwikkelen. 

 

Hoofdstuk 6 onderzoekt de incidentie en risicofactoren voor acute hepatitis B 

(HBV) in teruggekeerde reizigers. Hiertoe werden alle van 1992 tot en met 2003 

gerapporteerde patiënten met acute HBV in Amsterdam geanalyseerd. In 

Nederland wordt vaccinatie tegen HBV niet standaard aan alle reizigers 

aangeboden, maar volgens vastgestelde indicaties. De geschatte incidentie onder 

reizigers uit Amsterdam naar HBV-endemische landen is 4,5/100.000 reizigers. Dit 

was veel lager dan verwacht werd, afgaande op het toenemende aantal reizigers in 

de afgelopen jaren, en het geschatte mogelijke risico op infectie als berekend in 

gedragsstudies. Tweederde van de patiënten waren in Amsterdam woonachtige 

immigranten die vrienden en familie in hun land van herkomst hadden bezocht. 
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Onder de gerapporteerde HBV patiënten gedurende de periode van 12 jaar, waren 

slechts 3 Nederlandse toeristen die korte tijd in hun vakantieland verbleven. Alle 

drie liepen de infectie op door heteroseksueel contact. Naar aanleiding van deze 

bevindingen besloot het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) 

de aanbevelingen in haar richtlijn voor HBV vaccinatie voor reizigers aan te 

passen. Vanaf 2009 wordt aanbevolen alle immigranten uit HBV-endemische 

landen tegen HBV te vaccineren, ongeacht de duur van het verblijf. Omdat het 

risico op besmetting onder Nederlandse vakantiegangers laag is, en waarschijnlijk 

niet hoger dan dat op besmetting in Nederland, werd besloten de aanbevelingen in 

de richtlijnen op dit punt niet te wijzigen  

 

In hoofdstuk 7 worden over een periode van 15 jaar (1992-2006) de trends in 

hepatitis A (HAV), acute hepatitis B (HBV), en shigellose (bacillaire dysenterie) bij 

mannen die seks hebben met mannen (MSM) in de Amsterdamse populatie 

vergeleken met trends in gonorroe en besmettelijke syfilis. HAV, HBV en shigellose 

worden bij MSM ook als SOA beschouwd. Het is bekend dat sinds halverwege de 

jaren negentig, waarschijnlijk ten gevolge van een toename van seksueel 

risicogedrag onder MSM, het aantal seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) 

bij MSM is toegenomen. Voor deze studie zijn de gegevens van alle 

gerapporteerde patiënten met HAV, acute HBV, en shigellose gebruikt, en 

vergeleken met het aantal MSM dat met gonorroe of besmettelijke syfilis 

gediagnosticeerd werd in diezelfde periode bij de SOA polikliniek van de GGD 

Amsterdam. Onze resultaten laten een sterk stijgende trend zien van zowel 

gonorroe als besmettelijke syfilis bij MSM sinds 1998. De incidentie van HAV 

(0,97/1000 MSM) en acute HBV (0,47/1000) bleef echter over de jaren stabiel. De 

incidentie van shigellose (0,41/1000) bleef ook stabiel, maar vertoonde grote 

schommelingen (van nul tot 25 gevallen per jaar), met twee duidelijke pieken in 

1995 en 2001. Klaarblijkelijk volgen de trends in HAV, acute HBV, en shigellose bij 

MSM de stijgende trend van de meer conventionele SOA (t.g.v. toegenomen 

seksueel risicogedrag) niet. De uiteenlopende trends impliceren dat de 

transmissie-dynamiek van de diverse SOA bij MSM zeer verschillend is. Recent 

moleculair epidemiologisch onderzoek laat zien dat sociale netwerken van MSM 

een belangrijke rol spelen bij de transmissie van de verschillende SOA bij MSM. 

De interpretatie van de stabiele trend in acute HBV bij MSM vraagt om meer 

genuanceerde analyse, omdat in 1998 een vaccinatieprogramma tegen HBV bij 

MSM is geïntroduceerd. De positieve effecten van dit programma hebben mogelijk 
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de negatieve gevolgen van het toegenomen seksueel risicogedrag onder MSM 

geneutraliseerd. 

 

Hoofdstuk 8 beschrijft de trends in alle gerapporteerde acute hepatitis B (HBV) bij 

Amsterdamse mannen die seks hebben met mannen (MSM) van 1992 tot 2012, en 

analyseert de invloed van het vaccinatieprogramma tegen HBV bij MSM sinds 

1998. Een wiskundig model onderzoekt mogelijke verklaringen voor de beschreven 

trends. Hierbij werd gebruik gemaakte van de Amsterdamse gegevens uit de 

nationale database van het HBV vaccinatieprogramma, populatiegegevens van de 

Amsterdamse bevolking, en data over veranderingen in seksueel risicogedrag bij 

MSM zoals geschat is in de Amsterdamse Cohort Studies. Onze resultaten laten 

een duidelijke dalende incidentie van acute HBV zien vanaf 2005. De 

vaccinatiegraad tegen HBV bij MSM in Amsterdam werd eind 2011 geschat op 30-

38%. De meeste deelnemers (67%) aan het programma werden geïncludeerd op 

de SOA polikliniek van de GGD Amsterdam en tijdens outreach campagnes in 

sauna’s en homobars. Zij worden beschouwd als MSM met het hoogste seksueel 

risicogedrag, de zgn. hoog-risico MSM. Het scenario in het wiskundig model, 

waarin vooral deze hoog-risico MSM gevaccineerd werden, gaf de beste verklaring 

voor de waargenomen dalende incidentie van acute HBV.  

Het is voor het eerst dat de effectiviteit van een vaccinatieprogramma tegen HBV 

voor MSM aangetoond kon worden, en dit ondanks toegenomen seksueel 

risicogedrag in deze doelgroep. Ook blijkt uit deze studie dat de coverage van het 

programma niet volledig hoeft te zijn, mits de MSM met het hoogste seksueel 

risicogedrag (bijvoorbeeld bezoekers van een SOA polikliniek) bereikt worden.  

 

Hoofdstuk 9 beschrijft de belangrijkste bevindingen uit de studies die in deze 

thesis worden gepresenteerd, en bespreekt vervolgens het ‘bewijs voor actie’. Het 

wetenschappelijk bewijs uit deze studies gebaseerd op lokale gegevens heeft 

geleid tot het aanpassen in landelijke richtlijnen, of hebben een discussie geopend 

om dit te overwegen. Daarnaast hebben een aantal resultaten nieuwe 

onderzoeksvragen opgeworpen, omdat het wetenschappelijk bewijs voor sommige 

aanbevelingen lijkt te ontbreken, en nader onderzoek gewenst is. Dit proefschrift 

benadrukt de mogelijkheden en voordelen van lokaal uitgevoerd onderzoek. De 

data verkregen op lokaal niveau hebben een toegevoegde waarde voor nationale 

richtlijnen, en kunnen daardoor toekomstige richtlijnen en gezondheids-

programma’s ondersteunen en verbeteren. Wetenschappelijk onderbouwde 

richtlijnen kunnen de kloof tussen onderzoek, beleid en uitvoering overbruggen, en 
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de impact van gezondheidsprogramma’s verbeteren. Richtlijnen die gebaseerd zijn 

op het beste beschikbare bewijs zullen leiden tot verdere professionalisering tot 

van het medisch handelen, en daardoor de kwaliteit verhogen.  


