Het Rijksvaccinatieprogramma
in Nederland
Surveillance en ontwikkelingen
in 2019-2020
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Algemeen
In 2019 zijn 1.520.301 personen gevaccineerd via het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). In totaal kregen zij
2.929.264 vaccinaties. In het RVP zijn vaccinaties tegen 12 ziektes opgenomen: difterie, kinkhoest, tetanus,
polio, Haemophilus influenzae type b-ziekte, mazelen, bof, rodehond, meningokokkenziekte ACWY-ziekte,
hepatitis B, pneumokokkenziekte en infectie met humaan papillomavirus met een bivalent vaccin (HPV).
Zowel van de huidige ziekten in het RVP als van ziektes waarvoor een vaccin (nog) niet in het RVP is
opgenomen, worden surveillancedata en wetenschappelijke ontwikkelingen beschreven. Het gaat dan om
bijv. rotavirusinfectie, infectie met varicella zoster-virus (VZV; waterpokken en gordelroos), hepatitis A en
infectie met respiratoir syncytieel virus (RSV).
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Huidig vaccinatieschema
In het huidige Rijksvaccinatieprogramma (RVP) zitten vaccinaties tegen 12 ziekten, namelijk difterie,
kinkhoest, tetanus, polio, Haemophilus influenzae type b-ziekte, mazelen, bof, rodehond,
meningokokkenziekte ACWY-ziekte, hepatitis B, pneumokokkenziekte en infectie met humaan
papillomavirus met een bivalent vaccin (HPV).
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Figuur 1 Vaccinatieschema van het RVP
Bron: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma/Professionals
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Vaccinatiegraad
De landelijke vaccinatiegraad is voor het eerst sinds 5 jaar licht gestegen. Bij zuigelingen, geboren in 2017 is
de vaccinatiegraad tegen bof, mazelen en rodehond (BMR) met 0,7% gestegen tot 93,6%. De landelijke
vaccinatiegraad voor de HPV-vaccinatie voor meisjes, geboren in 2005, is met 7,5% toegenomen tot 53%.
De voorlopige landelijke vaccinatiegraad voor de meningokokken ACWY-vaccinatie voor adolescenten
geboren in 2001-2005 is hoog (86%).

Highlights
De landelijke vaccinatiegraad is voor het eerst in
vijf jaar, voor vrijwel alle vaccinaties, gestegen.
De BMR-vaccinatiegraad (pasgeborenen)
steeg met

0,7%

tot 93,6%

Het is geruststellend dat de impact van de COVID-19 pandemie op deelname aan de eerste BMR-vaccinatie,
ondanks enige vertraging in vaccinatie, beperkt lijkt.
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Figuur 2: Vaccinatiegraad per vaccin voor pasgeborenen, kleuters, schoolkinderen en adolescente meisjes in
verslagjaar 2019 en 2020
Bron: Præventis
RIVM - november 2020
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Acceptatie van vaccinatie
Het is belangrijk om de communicatie rondom vaccinaties toe te spitsen op de doelgroep(en) en betrokken
groepen. Niet alleen de ouders, maar ook kinderen en jongeren zelf zouden moeten worden aangesproken.
Zo bleek uit onderzoek naar de MenACWY-vaccinatie voor 14-jarigen. Verder is het betrekken van relevante
zorgprofessionals in het communicatieproces essentieel. Onderzoek naar de 22 wekenprik (kinkhoest
vaccinatie voor zwangeren) heeft aangetoond dat vrouwen informatie over vaccineren het liefst krijgen via
hun zorgprofessional (verloskundige, gynaecoloog). Dit geldt ook voor vrouwen die nog niets hadden
gehoord of gelezen over de 22 wekenprik. Informatie op maat en aangeboden tijdens spreekuren kan de
acceptatie van vaccinaties verhogen.
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Ziektelast
De geschatte totale ziektelast veroorzaakt door ziekten die gedeeltelijk door vaccinatie te voorkomen zijn
indien betreffende typen zijn opgenomen in de vaccins, uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALYs),
was in 2019 het hoogst voor HPV (19.400 DALYs (75% voor vrouwen), invasieve pneumokokkenziekte (9.500
DALYs per jaar), kinkhoest (2.600 DALYs per jaar), rotavirusinfectie (1.100 DALYs per jaar), invasieve ziekte
veroorzaakt door Haemophilus influenzae (970 DALYs per jaar) en invasieve meningokokkenziekte (890 DALYs
per jaar). Voor de meeste ziekten was de geschatte ziektelast in 2019 vergelijkbaar met de geschatte
ziektelast in 2018. De ziektelast van invasieve pneumokokken- en meningokokkenziekte was in 2019 lager,
terwijl de ziektelast van HPV (voor vrouwen), mazelen en kinkhoest in 2019 iets hoger was dan in 2018.
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Figuur 3: Geschatte jaarlijkse ziektelast in DALY in 2015-2019 in Nederland
Let op: de y-assen zijn niet gelijk voor de verschillende ziekten.
1. Vaccinatie tegen rabies, hepatitis A en rotavirus infectie zitten niet in het RVP.
2. Voor de drie invasieve ziekten was alleen een vaccin beschikbaar tegen sommigen serotypen: Haemophilus
influenzae serotype b (Hib), meningokokken C en pneumokokken serotype 1, 4, 5, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19F, 23F.
Voor HPV-infectie was alleen een vaccin beschikbaar tegen twee typen: HPV 16 en 18
3. Voor HPV is de burden gebaseerd op het aantal gevallen van kanker, genitale wratten en hooggradige
cervicale laesies veroorzaakt door HPV. De rode lijn geeft de ziektelast voor vrouwen weer, de blauwe lijn de
ziektelast voor mannen.
Bron: OSIRIS, NRLBM, sentinel laboratorium surveillance, NKR, PALGA, Nivel-LINH
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Bijwerkingen
In 2019 ontving Bijwerkingencentrum Lareb 2.009 meldingen van in totaal 7.378 mogelijke bijwerkingen van
vaccins die in het RVP zitten. In vergelijking met 2018 is het aantal meldingen gestegen met 32%. Dit wordt
vooral veroorzaakt door de inhaalcampagne van de MenACWY-vaccinatie bij 14-18 jarigen (n=520 in 2019 vs.
n=121 in 2018). Het aantal geregistreerde mogelijke bijwerkingen na vaccinatie per melding komt overeen
met voorgaande jaren (3,7). Er werden geen nieuwe signalen van verontrustende bijwerkingen gevonden.

Highlights

2.009 meldingen gedaan van
in totaal 7.378 mogelijke bijwerkingen van
vaccinatie. Dat is 32%, meer dan in 2018, met
In 2019 werden

name door de inhaalcampagne van de MenACWYvaccinatie bij adolescenten (520 in 2019 vs. 121 in 2018).
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Figuur 4: Aantal meldingen van mogelijke bijwerkingen per vaccin(s) in 2019
Bron: Lareb
RIVM - november 2020

8

Algemeen

● Inhoudsopgave
●Algemeen
● Huidig vaccinatieschema
● Vaccinatiegraad

RVP-brede
onderzoeksthema’s
Na de implementatie van de COVID-19 maatregelen in het voorjaar van 2020 die onder andere social
distancing en schoolsluiting inhielden, is de gerapporteerde incidentie van kinkhoest, invasieve
pneumokokkenziekte, invasieve meningokokkenziekte en bof gedaald en lager dan verwacht op basis van
voorgaande jaren.
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Figuur 5: Aantal patienten per maand van bof, invasieve meningkokkenziekte, acute hepatitis b, Hib onder personen <18, 18-64 en 65+ jaar, invasieve pneumokokkenziekte onder personen <18, 1864, 65-79 en 80+ jaar in de sentinel surveillance onder 25% van de Nederlandse bevolking, Kinkhoest onder personen <5, 5-11, 12-18, 18-64 en 65+ jaar van januari 2019 tot juni 2020 relatief tot het
5-jaars verplaatsende gemiddelde. Nationale COVID-19 maatregelen startte op 15 maart en zijn grijs geschaduwd in de figuur. Vanaf half mei zijn sommige maatregelen versoepeld.
RIVM - november 2020
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Figuur 5-2: Aantal patienten per maand van bof, invasieve meningkokkenziekte, acute hepatitis b, Hib onder personen <18, 18-64 en 65+ jaar, invasieve pneumokokkenziekte onder personen <18,
18-64, 65-79 en 80+ jaar in de sentinel surveillance onder 25% van de Nederlandse bevolking, Kinkhoest onder personen <5, 5-11, 12-18, 18-64 en 65+ jaar van januari 2019 tot juni 2020 relatief tot
het 5-jaars verplaatsende gemiddelde. Nationale COVID-19 maatregelen startte op 15 maart en zijn grijs geschaduwd in de figuur. Vanaf half mei zijn sommige maatregelen versoepeld.
RIVM - november 2020
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Bof
Hoewel de incidentie van bof laag was in 2019 (0,8 per 100.000, n=131), was het toch verdubbeld ten opzichte
van voorgaand jaar. De stijging van het aantal meldingen zette door in het eerste kwartaal van 2020, maar
stopte abrupt in het tweede kwartaal van 2020 na de start van de COVID-19 maatregelen. De meeste
bofgevallen in Nederland werden veroorzaakt door het bofvirus genotype G.

Highlights
In de periode van 1 oktober 2019 tot 31 maart 2020 werden

14 epidemiologische bof clusters (46 patiënten)
geïdentificeerd. Hiervan zijn 11 clusters (27 patiënten)
bevestigd door moleculaire sequentie analyse.
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Figuur 6: Aantal meldingen van bof in 1976-2020^
* In de periode 1999-2008 was bof niet meldingsplichtig
^2020: tot 1 mei
Bron: Osiris
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Difterie
In 2019 werd één melding van difterie gedaan. Deze persoon heeft een onbekende vaccinatiegeschiedenis.
Hoewel de klinische symptomen zeer verdacht waren voor difterie en de patiënt difterie-antitoxine kreeg als
behandeling, werd er geen Corynebacterium gevonden. In 2020 werden tot 1 juni geen difterie patiënten
gemeld.
Een Europese studie naar de aanwezigheid van difterie-afweerstoffen toonde aan dat een substantieel deel
van de 40- tot 60-jarigen niet-beschermende of lage difterie toxoidspiegels had. Dit niveau varieerde van
23% tot circa 80%. Het percentage onbeschermden in Nederland wordt geschat op 12,8% (<0,01 IE/ml) en
met lage afweerstofniveau 57,5% (<0,1 IE/ml).
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Figuur 7: Meldingen van difterie per jaar 1940-1960 en 1961-2020*
*meldingen tot en met juni 2020
Bron: Osiris
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Haemophilus influenzae-ziekte
In 2019 was het aantal meldingen van invasieve Haemophilus influenzae type b (Hib)-ziekte vergelijkbaar met
2018 (39 versus 43 gevallen). Tot mei 2020 zijn 16 mensen met invasieve Hib-ziekte gerapporteerd, iets meer
dan in dezelfde periode in 2019 (n=10) maar vergelijkbaar met 2018 (n=17).
In 2019 was de incidentie van invasieve Hib-infectie het hoogst bij kinderen jonger dan 5 jaar (2,0 per
100.000). Na een stijgende trend in incidentie tussen 2011 en 2016 stabiliseerde de incidentie zich in de
periode 2017-2019. Er waren 19 invasieve infecties met Hib bij kinderen die in aanmerking kwamen voor
vaccinatie in 2019. Hiervan waren er 9 voldoende gevaccineerd. Dit betekent dat de effectiviteit van het
Hib-vaccin met ongeveer 93% vergelijkbaar was met voorgaande jaren.
In 2019 werd een vergelijkbaar aantal invasieve infecties met niet-typeerbare Hi (NTHi) gemeld als in 2018
(165 versus 167). Dat duidt op een stabilisatie van NTHi-ziekte. Er werd geen stijging waargenomen in Hi
ziekte door andere serotypen.
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Figuur 8: ILeeftijdsspecifieke incidentie van Haemophilus influenzae type b (Hib) ziekte, 2001-2019
Bron: Osiris
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Hepatitis B
De incidentie van acute hepatitis B-meldingen (n=104) bleef stabiel in 2019 op 0,6 per 100.000 inwoners.
Seksueel contact was de meest gemelde risicofactor voor een acute HBV-infectie, maar in een derde van de
patiënten was het onduidelijk hoe de infectie is opgelopen. Er werden geen patiënten gemeld van acute
hepatitis B onder kinderen geboren na de introductie van universele HBV vaccinatie in 2011.
In 2019 bleef genotype A het dominante genotype onder acute HBV-infecties met 58% van de 74 getypeerde
gevallen. Het aantal nieuw gediagnosticeerde chronische HBV-infecties is sinds 2014 rond 1.000-1.100 per
jaar, en was 1.079 in 2019. Dat komt overeen met een incidentie van 6,2 per 100.000 inwoners.
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Figuur 9: Incidentie van acute HBV infecties bij mannen en vrouwen vanaf 1976 en voor chronische HBV
infecties vanaf 2000
Bron: Osiris
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De incidentie van baarmoederhalskanker is in 2019 toegenomen tot 9,90 per 100.000 (n=912) terwijl het
aantal overlijdens veroorzaakt door baarmoederhalskanker stabiel is gebleven (n=216). De incidentie van
andere HPV-gerelateerde kankers was tevens stabiel.
In de prospectieve cohortstudie HAVANA werd een hoge vaccineffectiviteit van HPV-vaccinatie gevonden
tegen aanhoudende vaginale infecties tot op zijn minst 9 jaar na de vaccinaties. Deze bevindingen worden
bevestigd in een meer klinische setting: in een studie naar de vroege effecten van HPV-vaccinatie op
cervicale laesies in opportunistische screening hadden volledig gevaccineerde vrouwen (12-24 jaar) een lager
risico op hrHPV en precervicale lesies. Daarnaast werd in surveillance van huisartsendata aangetoond dat
het bivalente vaccin ook deels bescherming biedt tegen (ano)genitale wratten.
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Figuur 10: Aantal gevallen van baarmoederhalskanker en het aantal sterfgevallen door baarmoederhalskanker naar leeftijd in 2019*
* Voorlopige data Bron: NKR, CBS
RIVM - november 2020
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Kinkhoest
In 2019 bedroeg de incidentie van kinkhoest 36,8 per 100.000 (6361 meldingen) vergeleken met 28,4 per
100.000 in 2018 (n=4878). In de eerste 3 maanden van 2020 was dit lager, met een incidentie 16,6 per
100.000; dit werd waarschijnlijk beïnvloed door de controlemaatregelen tijdens de COVID-19 pandemie.
Eind 2019 werd de maternale kinkhoestvaccinatie, of de 22 wekenprik, onderdeel van het RVP. In april en mei
2020 werd de vaccinatiegraad van de maternale kinkhoestvaccinatie geschat op ongeveer 70%.
De prevalentie van kinkhoeststammen waarbij het pertactine antigeen ontbreekt in Nederland is in 20182020 sterk gestegen. Pertactine is een van de antigenen in het kinkhoestvaccin.
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Figuur 11: Kinkhoestmeldingen per 100.000 per leeftijdsgroep voor 2005-2020*
*meldingen tot 1 april 2020 zijn geïncludeerd
Bron: Osiris
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Mazelen
Het aantal mazelen patiënten was relatief hoog in 2019 met 84 meldingen. In de eerste 6 maanden van 2020
zijn echter slechts 2 patiënten gemeld.
Van juni tot augustus 2019 was er een lokale uitbraak in Urk, een gemeente met een lage vaccinatiegraad.
Hierbij werden 32 mensen met een mazelen infectie gemeld, voornamelijk ongevaccineerde kinderen.
De voorlopige analyse van de nationale serosurvey PIENTER uitgevoerd in 2016 en 2017 laat een hoge
seroprevalentie in de algemene Nederlandse bevolking zien van 97% van alle deelnemers met
beschermende afweerstoffen tegen mazelen.
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Figuur 12: Jaarlijks aantal meldingen van mazelen sinds de introductie van mazelenvaccin in het RVP
* tot en met juli
Bron: Osiris
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Meningokokkenziekte
In 2019 daalde de incidentie van meningokokken serogroep W (MenW) ziekte tot 0,39 per 100.000 (n=62), na
een toename van het aantal gevallen tussen 2015 en 2018. In de eerste zes maanden van 2020 zijn er slechts
acht MenW gevallen gemeld en er waren geen meldingen in april tot juni. De afname van MenW in 2019 en
de eerste maanden van 2020 werd zowel bij gevaccineerde als bij niet-gevaccineerde leeftijdsgroepen
waargenomen. Onder de kinderen die op 14 maanden in aanmerking kwamen voor MenACWY-vaccinatie,
was één gevaccineerd en één niet-gevaccineerd MenW-geval. Onder adolescenten die in aanmerking
kwamen voor MenACWY-vaccinatie, waren er geen gevallen van MenW.
De incidentie van meningokokken serogroep B (MenB) ziekte neemt gestaag af sinds eind jaren negentig en
is gestabiliseerd op een incidentie van 0,5 per 100.000 sinds 2011. In 2019 werden 72 ziektegevallen en 5
sterfgevallen door MenB gemeld, vergelijkbaar met 2018 (74 gevallen en 5 overlijdens). De incidentie van
MenB-ziekte was het hoogst bij kinderen onder de 5 jaar, met 22 gevallen in 2018 (2,5 per 100.000).

Highlights
Het aantal personen met meningokokken serogroep W
ziekte is in 2019 en in de eerste zes maanden van 2020
sterk gedaald. In 2018 werd de MenACWY-vaccinatie
geïmplementeerd.

2015 2016

2017

50

80

9

2018 2019 2020

103

62

8
(tot juli)

Het aantal gevallen met meningokokken serogroep C is nog steeds erg laag, met 6 gerapporteerde gevallen
in 2019.
Het aantal gevallen van meningokokkenziekte veroorzaakt door serogroep Y of andere serogroepen is
stabiel laag.
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Meningokokkenziekte (vervolg)
In april tot juni 2020 was het aantal mensen met meningokokkenziekte 80% lager dan in dezelfde periode in
de afgelopen 5 jaar. Mogelijk heeft dit te maken met de COVID-19 maatregelen die in deze maanden van
kracht waren, waaronder sociale distantiëring en sluiting van scholen.
De vaccinatiegraad van de MenACWY-vaccinatiecampagne in 2018 en 2019 onder 14-18-jarigen was 84%.
Hier komt nog 2% bij van jongeren die op eigen initiatief de prik haalden voor de start van de campagne. Het
percentage was lager onder jongeren met ouders die geboren waren in het buitenland. Dit speelde vooral bij
jongeren van ouders geboren in Marokko of Turkije.
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Figuur 13: Incidentie van meningokokkenziekte per serogroep, 1992-2020*(*tot en met juni)
Bron: NLRBM
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Pneumokokkenziekte
In april en mei 2020 is het aantal patienten met invasieve pneumokokkenziekte (IPD) met 80% gedaald ten
opzichte van het vijfjarig gemiddelde. Hoogstwaarschijnlijk heeft dit te maken met COVID-19 maatregelen.
Dit had invloed op de algemene en leeftijdsspecifieke incidentie en tijdstrends van IPD in 2019/2020. Over
het gehele epidemiologische jaar 2019/2020 (juni tot mei) werden 43 kinderen jonger dan 5 jaar met IPD
gerapporteerd, waarvan slechts 1 geval werd veroorzaakt door een serotype opgenomen in de 10-valente
pneumokokkenconjugaat-vaccin (PCV). Vaccineffectiviteit van ten minste twee doses PCV10 was 89% (95%
BI 72-96%) tegen vaccintype IPD.
Bij kinderen jonger dan 5 jaar heeft de introductie van het 7-valente vaccin in 2006 gevolgd door het
10-valente vaccin in 2011, geleid tot een grote afname van de ziekte. Sinds 2013/2014 is de incidentie bij
kinderen jonger dan 5 jaar echter licht gestegen door een langzame toename van IPD veroorzaakt door
serotypen die niet worden gedekt door het vaccin. In andere leeftijdsgroepen werden vergelijkbare trends
waargenomen met een zeer lage incidentie van IPD veroorzaakt door vaccinserotypen en een toenemende
incidentie van IPD als gevolg van niet-vaccinserotypen.
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Figuur 14: Incidentie van invasieve pneumokokkenziekte in kinderen jonger
dan 5 jaar, per epidemiologisch jaar (bijv. 04-05 = juni 2004 t/m mei 2005)
PCV7 was geïntroduceerd in juni 2006 en PCV10 in mei 2011. Vanaf 04-05 tot
07-08 zijn data van de sentinel surveillance gebruikt en geëxtrapoleerd naar
de gehele Nederlandse populatie. Vanaf 08-09 tot 18-19 zijn data van de nationale surveillance gebruikt.
Bron: NRLBM
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Polio
In 2019 en 2020 tot 1 juli zijn er geen gevallen van poliomyelitis gemeld in Nederland, ook niet in Caribisch
Nederland.
In een historische aankondiging op Wereld Polio Dag (24 oktober 2019) concludeerde een onafhankelijke
commissie van experts dat wild poliovirus type 3 (WPV3) wereldwijd is uitgeroeid. Twee van de drie wildtype
poliovirussen (WPV2 en WPV3) zijn hiermee uitgeroeid verklaard.
In 2019-2020 bleef poliovirus endemisch in drie landen, namelijk Nigeria, Afghanistan en Pakistan.
Op 21 augustus 2019 was Nigeria, en dus Afrika, 3 opeenvolgende jaren vrij van wildtype poliovirus. Het
certificeringsproces om de 5e van de 6 WHO-regio’s wildtype polio-vrij te verklaren is in augustus 2020
afgerond. Wereldwijd was het aantal ‘circulating vaccine derived polioviruses’ (cVDPV) in 2019 hoger (368 in
20 landen) dan in 2018 (105 in 7 landen). Om een wereld vrij van alle poliovirussen in stand te houden, heeft
het Global Polio Eradication Initiative (GPEI) in 2019 een Polio Endgame Strategy 2019-2023 uitgebracht.
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Figuur 15: Meldingen van polio in Nederland, van 1924-2020* en ingezoomd 1957-2020* tot en met juni 2020.
Bron: Osiris
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Rodehond
In 2019 werden in Nederland geen patienten met rodehond gemeld.
De voorlopige analyse van de PIENTER studie uit 2016/2017 laat een hoge seroprevalentie zien van 95%
beschermende afweerstoffen tegen rubella in de Nederlandse bevolking. In de PIENTER studie werd de
hoogste vatbaarheid voor rubella gezien onder kinderen in de orthodox Protestante gemeenschap geboren
na de laatste rubella epidemie in 2005. Dit geeft aan dat introductie van rubellavirus in deze gemeenschap
kan leiden tot een uitbraak.
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Figuur 16: Jaarlijks aan gerapporteerde gevallen van rodehond sinds 1952
Bron: Osiris
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Tetanus
In 2019 zijn er geen tetanus-patienten gemeld. In 2020 werden tot 1 juni twee patiënten gemeld, een oudere
vrouw die niet in aanmerking kwam voor routinevaccinatie en een ongevaccineerde 12-jarige.
In een Europese seroprevalentiestudie onder 40- tot 59-jarigen waren de afweerstofspiegels van antitetanus toxine voldoende. In de Nederlandse serummonsters, gebaseerd op PIENTER3-deelnemers, had
slechts 0,3% anti-tetanus-afweerstofspiegels van <0,01 IE/ml (onbeschermd).
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Figuur 17: Aantal gerapporteerde tetanusgevallen in Nederland, van 1954 tot 1 Juni 2020
*van 1999 tot 2004 was tetanus geen meldingsplichtige ziekte
Bron: Osiris
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Het vaccinatieprogramma
in Caribisch Nederland

Highlights
Immuunsurveillance
De HPV-seroprevalentie in Caribisch Nederland was hoog
bij personen van 15 jaar en ouder:

Over het algemeen is de vaccinatiegraad in de Nederlandse overzeese gebiedsdelen, inclusief Caribisch
Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) hoog. In 2019 zijn op Bonaire en Saba geen ziekten gemeld die
door vaccinatie te voorkomen zijn.

Vrouwen

51%

Bevindingen uit de gezondheidsstudie Caribisch Nederland laten zien dat de HPV-seroprevalentie hoog was
bij personen van 15 jaar of ouder (34%), waarvan meer dan de helft seropositief was voor 2 of meer hoogrisico HPV-typen. De seroprevalentie was aanzienlijk hoger bij vrouwen (51%) dan bij mannen (18%),
voornamelijk bij vrouwen van 20 tot 59 jaar. Deze gegevens bevestigen het besluit tot invoering van een
gender-neutraal HPV-vaccinatieprogramma en de relevantie voor het overwegen van een
bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker in Caribisch Nederland.
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Figuur 18: Leeftijdsspecifieke seroprevalentie (% incl 95% betrouwbaarheidsinterval) van hoog-risico HPV
IgG-antistoffen in de algemene populatie van Bonaire, St. Eustatius en Saba in 2017 naar geslacht
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Potentiële kandidaten
Ziekten waarvoor een vaccin beschikbaar is,
maar (nog) niet in het RVP zijn opgenomen
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Hepatitis A
Er werden in 2019 164 hepatitis A patienten gerapporteerd. Dit is een kleine daling ten opzichte van 2018
(n=188), maar nog steeds hoger dan in de jaren 2011-2016 (80-125 gevallen).
Er waren geen nieuwe patienten gerelateerd aan de hepatitis A uitbraak onder mannen die seks hebben met
mannen (MSM) van 2016-2018. Wel veroorzaakten twee nieuwe stammen uitbraken onder MSM. Ongeveer
twee derde van de gemelde patienten in 2019 betrof een volwassene (20 jaar of ouder). 41% van de
Nederlandse hepatits A patienten was reis-gerelateerd, voornamelijk met reizen naar Marokko.
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Figuur 19: Aantal gevallen van Hepatitis A gemeld, in het ziekenhuis opgenomen en reis-gerelateerd, 2009-2019
Bron: Osiris
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Door huisartsen van de peilstations werden in het respiratoire seizoen 2019/2020 in totaal 95 RS-virussen
(6,4%) gedetecteerd in 1.493 gecombineerde neus- en keeluitstrijkjes van patiënten met een acute
luchtweginfectie (ARI), vergeleken met 12% in 2018/2019, 6% in 2017/2018 en 12% in 2016/2017. Vanwege de
COVID-19 pandemie werden in de weken 10-20 (maart en april 2020) meer monsters afgenomen met een
andere leeftijdsverdeling dan voorgaande seizoenen. Mogelijk dat dit deels het relatief lage percentage RSV
verklaart.
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Rotavirusinfectie
Er werden in 2019 1,056 rotavirus gevallen gerapporteerd, wat iets minder is dan het aantal gevallen in 2018
(n=1,140). Tot mei 2020 is slechts de helft van de rotavirus gevallen geobserveerd dan in dezelfde periode in
2019 (2019: n=610; 2020: n=284). 43% van alle getypeerde monsters in 2019 betrof rotavirus serotype G9
(62/145). De meeste geïdentificeerde genotypen waren G9P8 (26%, 38/145) en G3P8 (28%, 40/145).
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Figuur 20: Aantal gerapporteerd rotavirus laboratorium detecties per maand in Nederland, 2013-2019
Bron: Virologische weekstaten
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Varicella zoster virus (VZV)-infectie
(waterpokken en gordelroos)
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De epidemiologie van VZV (huisartsenbezoeken, ziekenhuisopnames en sterfgevallen was vergelijkbaar met
voorgaande jaren: in 2018 werden door huisartsen ongeveer 45.000 waterpokken- en 93.000
gordelroosepisodes gerapporteerd (respectievelijk 260 en 540 episodes per 100.000 inwoners).
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In juli 2020 is de herziene Nederlandse richtlijn ‘Varicella’ gepubliceerd. Deze bevat herziene adviezen over
profylaxe na blootstelling (PEP) en een nieuwe module over de behandeling van waterpokken.
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Figuur 21: Geschatte incidentie per 100.000 voor waterpokken en gordelroos episoden in 2018 versus het gemiddelde
voor 2010-2017 per leeftijdsgroep
Noot: Waterpokkengevallen in personen ouder dan 49 jaar worden alleen sporadisch gerapporteerd door huisartsen en zijn daarom
niet opgenomen.
Bron: Nivel
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Nieuwe adviezen
en beslissingen
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft in april 2020 besloten de implementatie van
vaccinatie tegen het rotavirus voor hoog-risicogroepen in het Rijksvaccinatieprogramma te stoppen. Het
ministerie heeft om een nieuw advies van de Gezondheidsraad gevraagd.

Highlights
Waterpokkenvaccinatie in
Caribisch Nederland
De Gezondheidsraad heeft geadviseerd om vaccinatie
tegen waterpokken toe te voegen aan het RVP in
Caribisch Nederland.
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In 2020 zou het vaccin tegen pneumokokkenziekte (PPV23) worden aangeboden aan alle 60-, 65-, 70- en
75-jarigen in Nederland. Vanwege de COVID-19 pandemie heeft de Minister besloten na advies van de
Gezondheidsraad prioriteit gegeven aan de oudste leeftijdsgroepen. Dit betekent dat in het najaar van 2020
alle 73-79-jarigen PPV23-vaccinatie aangeboden zullen krijgen.
In 2020 heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om vaccinatie tegen waterpokken toe te voegen aan het RVP
in Caribisch Nederland, maar niet in Europees Nederland. Door een lagere seroprevalentie is de ziektelast in
Caribisch Nederland hoger. De Gezondheidsraad adviseerde ook om bewoners van Caribisch Nederland die
nog geen waterpokken infectie hebben doorgemaakt een eenmalige vaccinatie tegen VZV aan te bieden
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Overige informatie
Vaccinatie van risicogroepen
Informatie over vaccinatie van reizigers en werknemers met risico op infecties tijdens hun werk is te vinden
op de website www.rivm.nl/vaccinaties.
Vaccinatie buiten publieke vaccinatieprogramma’s
Er zijn een aantal geregistreerde vaccins in Nederland beschikbaar voor het publiek, buiten openbare
programma’s om, op eigen kosten. Op de website www.rivm.nl/vaccinaties is informatie over deze vaccins te
vinden.
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