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In dit proefschrift wordt beschreven hoe moleculaire epidemiologie gebruikt kan worden om 

de verspreiding van het hepatitis B virus (HBV) in Nederland in kaart te brengen. Deze 

methode is echter niet alleen gebruikt om meer inzicht te verkrijgen in de incidentie en de 

genotypen die circuleren onder de verschillende risicogroepen, maar deze methode is ook 

gebruikt om het Nederlandse vaccinatieprogramma gericht tegen gedragsgebonden 

risicogroepen te evalueren. 

 

Moleculaire epidemiologie van HBV in Nederland 

Om meer inzicht te verkrijgen in transmissienetwerken en risicogroepen in Nederland, 

worden van patiënten die acuut geïnfecteerd zijn met HBV sinds januari 2004 sera en 

bijbehorende demografische data en data over risicogedrag verzameld. Dit wordt alleen 

gedaan voor acuut geïnfecteerden, omdat deze inzicht geven in de transmissie van HBV. 

Hoofdstuk 2 laat zien dat seksuele transmissie, en dan vooral tussen mannen, de meest 

voorkomende manier van transmissie in Nederland is. Dit in tegenstelling tot injecterend 

druggebruik dat nauwelijks nog een rol speelt bij de transmissie van HBV. Genotype A en D 

zijn de meest voorkomende genotypen in Nederland. De meerderheid van mannen die seks 

hebben met mannen (MSM) is geïnfecteerd met een identieke genotype A stam. De 

meerderheid van de mensen die acuut geïnfecteerd zijn met een genotype D stam zijn 

heteroseksuelen die direct of indirect gelinkt kunnen worden aan het Mediterrane gebied. In 

tegenstelling tot de genotype A stam, lijkt er geen doorgaande transmissie te zijn van 

genotype D stammen, maar is er sprake van losse introducties Verder lijkt er een pool van 

gelijkende, maar niet identieke stammen te circuleren onder chronische geïnfecteerde 

migranten. Vanuit deze pool worden af en toe mensen geïnfecteerd, voornamelijk via 

heteroseksuele transmissie. 

 

HBV in risicogroepen 

Hoofdstuk 3 beschrijft de moleculaire epidemiologie van HBV onder MSM en hard-

druggebruikers van de Amsterdam Cohort Studies. In het eerste gedeelte wordt beschreven 

dat er al tenminste 20 jaar en waarschijnlijk al veel langer een identieke genotype A stam 

circuleert onder MSM in Nederland en waarschijnlijk ook in andere westerse landen. De 

incidentie daalde sterk in de beginjaren van het cohort (1984), om vervolgens stabiel te 

blijven tijdens de rest van de studieperiode. Hoewel HBV beschouwd wordt als een meer 

infectieus virus dan HIV, was de incidentie voor HBV en HIV gelijk in trend en hoogte. 

Over het algemeen is er weinig bekend over de HBV incidentie onder druggebruikers, en 

dan met name onder de niet-injecterende druggebruikers. In het tweede gedeelte van dit 

hoofdstuk is er dan ook gekeken naar veranderingen over tijd in incidentie, risicofactoren en 

circulerende virusstammen (1985-2002). Ook onder de druggebruikers was er een sterke 

daling in incidentie, maar bij deze groep pas vanaf 1993. Deze daling werd waarschijnlijk 

veroorzaakt door een afname in intraveneus druggebruik. Injecterende en niet-injecterende 
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druggebruikers werden allemaal, op een paar uitzonderingen na, geïnfecteerd met dezelfde 

genotype D stam. Dit wijst erop dat druggebruikers elkaar besmetten, ongeacht hun 

risicogedrag. Na 2000 werden er in Amsterdam geen injecterende druggebruikers met een 

acute HBV infectie meer gemeld bij de GGD Amsterdam en werd de druggebruiker-

specifieke genotype D stam niet meer waargenomen. Dit suggereert dat druggebruikers niet 

langer een hoog-risicogroep vormen voor het oplopen van een HBV infectie. We moeten wel 

de trends in druggebruik blijven monitoren, want zodra injecteren weer populair wordt in 

Nederland, dan zullen de druggebruikers weer een hoog risico lopen op het oplopen van 

een HBV infectie. 

 

Impact van een vaccinatieprogramma gericht tegen gedragsgebonden risicogroepen 

Nederland valt onder de laag endemische landen voor wat betreft HBV en heeft een 

geschatte HBsAg prevalentie van 0,3-0,5%. De gerapporteerde incidentie is ook laag, 

namelijk tussen de 1,4 en 2,0 per 100.000 inwoners. Daarnaast is HBV transmissie vooral 

risicogroep gebonden. Dit alles tezamen heeft ertoe geleid dat er in 2002 geen universele 

vaccinatie strategie ingevoerd is, maar een programma dat zich richt op het vaccineren van 

gedragsgebonden risicogroepen. Tussen 1998 en 2000 is er eerst een pilot van deze 

campagne uitgevoerd in een aantal regio’s in Nederland, waaronder Amsterdam. In het 

eerste gedeelte van hoofdstuk 4 is een tijdsperiode van 6 jaar voorafgaand aan de 

introductie van het vaccinatie programma vergeleken met 6 jaar na de introductie van het 

programma. In de tweede tijdsperiode is de voor druggebruikers en hun heteroseksuele 

partners specifieke genotype D stam volledig verdwenen in Amsterdam. Dit was 

waarschijnlijk niet te wijten aan de vaccinatiecampagne, maar aan de daling in injecterend 

druggebruik en de daling van de injecterende druggebruikerpopulatie. Verder laten beide 

studies in dit hoofdstuk zien dat ondanks dat er een aanzienlijke hoeveelheid mensen is 

gevaccineerd, de coverage van de huidige vaccinatiestrategie toch te laag is om een groot 

effect gehad te hebben op de HBV incidentie onder de risicogroepen. De mediane leeftijd 

van de deelnemers aan de campagne was daarnaast relatief hoog. Klaarblijkelijk zijn de 

deelnemers al blootgesteld aan risicogedrag voordat ze gevaccineerd worden. Verder is het 

de vraag of de core-groep van de MSM daadwerkelijk bereikt wordt, omdat de anti-HBc 

prevalentie die gevonden wordt onder deelnemers aan de campagne relatief laag is. 

Wanneer doorgegaan wordt met deze strategie en deze geïntensiveerd wordt, dan zullen 

meer vatbaren bereikt worden en zal de coverage van het programma iets stijgen. Dit zal 

echter niet genoeg zijn om de HBV incidentie substantieel te doen laten afnemen in 

Nederland. Laag endemische landen, zoals Nederland, zouden daarom universele 

vaccinatie tegen hepatitis B  moeten introduceren. 

 

Moleculaire data versus gerapporteerde gegevens 

Hoofdstuk 5 laat zien dat moleculaire sequentie data een belangrijk instrument vormen bij 

de monitoring van hepatitis B, naast de conventionele rapportage van nieuwe gevallen met 

een hepatitis B infectie. De moleculaire gegevens in deze studie laten zien dat er een 

significante daling in genetische diversiteit van het genotype A onder homomannen is 
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geweest na de invoering van de vaccinatiecampagne. Deze daling kan een marker zijn voor 

een daling in de incidentie van HBV onder homomannen. Dit lijkt hier echter niet het geval te 

zijn. De daling in de incidentie heeft namelijk plaats direct na de invoering van de 

campagne. Meer waarschijnlijke verklaringen voor de afname in genetische diversiteit zijn 

de toename in seksueel risicogedrag, een kortere generatietijd of confounding door 

geïmporteerde stammen. 

Wanneer alleen naar de resultaten van de monitoring gekeken wordt, dan lijkt er niks 

veranderd te zijn in de homomannen populatie van Amsterdam voor en na invoering van de 

vaccinatie, echter de moleculaire gegevens laten wel degelijk een verandering zien, zij het 

dan op een ander vlak dan de incidentie. Dit bewijst eens te meer dat de combinatie van 

moleculaire en epidemiologische gegevens een veel betere weerspiegeling van de 

werkelijkheid geeft, dan wanneer de verschillende datasets afzonderlijk geanalyseerd 

worden. 

 

Discussie 

Moleculaire epidemiologie is niet alleen erg effectief gebleken om transmissienetwerken van 

HBV in Nederland bloot te leggen, maar ook om de huidige vaccinatiestrategie te evalueren. 

Meer inzicht in transmissie van HBV is echter nodig om zodoende nog meer inzicht te 

verkrijgen in het effect van preventie in het verleden. Dit kan vervolgens gebruikt worden om 

preventie strategieën in de toekomst daarop aan te passen. Het is belangrijk om te beseffen 

dat wanneer Nederland in de nabije toekomst universele vaccinatie zou invoeren, er nog 

minstens 10 jaar doorgegaan zou moeten worden met de huidige vaccinatiestrategie. 

Optimaliseren van de huidige strategie is dan ook erg belangrijk. De combinatie van 

moleculaire epidemiologie en mathematische modellering zal een belangrijk hulpmiddel zijn 

bij het bereiken van dit doel. 

Tenslotte moeten we ons realiseren dat een succesvolle preventiestrategie niet ophoudt met 

het simpelweg invoeren van universele vaccinatie. We zullen ook buiten onze landsgrenzen 

moeten kijken, aangezien de verspreiding van hepatitis B een globaal probleem is. 

 

 

 

 




