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Dit document bestaat uit vier delen. Het eerste deel presenteert demografische en epidemiologische
gegevens, waaronder de geschatte prevalentie en ziektelast van virale hepatitis bij migranten.
Het tweede deel geeft een overzicht van de gegevens die zijn verzameld via een onderzoek onder
deskundigen op het gebied van volksgezondheid en in de zorg die betrokken zijn bij screening op virale
hepatitis of patiëntenzorg. Het derde deel bevat een opsomming van de beschikbare richtlijnen over
virale hepatitis. Tot slot is een overzicht van de context van het zorgstelsel en de geschiedenis van
migratie opgenomen.

Deel 1 : Demografie en epidemiologie
 Aantal inwoners: 16,5 miljoen (2009)
 Aantal migranten (in buitenland geboren): 1,83 miljoen
(11,1% van de bevolking)
 Prevalentie van hepatitis B: 0,41% (67.775 gevallen)
 Prevalentie van hepatitis C: 0,2 – 0,6%

Chronische hepatitis B (HBV) en C (HCV) onder migranten in Nederland
De prevalentie van HCV in Nederland is naar schatting tussen
de 0,2% – 0,6%. Aangenomen wordt dat een groot aantal
HCV-gevallen zijn oorsprong heeft in landen waar HCV endemisch is. Het aantal migranten zonder verblijfsvergunning

in Nederland was in 2005 naar schatting rond de 88.000,
waarbij de drie grootste groepen afkomstig zijn uit Turkije,
Marokko en Suriname.

Geschat aantal chronische HBV-gevallen onder de vijf belangrijkste door HBV getroffen migrantengroepen in Nederland
Geboorteland
van belangrijkste
migrantengroepen
Turkije

Aantal migranten (eerste
generatie) in 2009 (x1000)

Geschatte HBVprevalentie

Geschat aantal HBV-gevallen
onder migranten

196.699

4,9 – 5,8

9560 – 11389

Marokko

167.426

1,5 – 5,9

2528 – 9861

Indonesië

140.657

3,1 – 4,8

4332 – 6709

China

42.525

11,7 – 12,8

4975 – 5443

Afghanistan

31.072

5,9 – 15,1

1818 – 4683

Ziektelast van leveraandoeningen en zorgprestaties hepatitis
De voor leeftijd gestandaardiseerde sterftecijfers van cirrose
en leverkanker in Nederland zijn respectievelijk 5,3 en 2,6 voor
mannen en 3,0 en 1,3 voor vrouwen (per 100.000).1
In de Euro Hepatitis Index, een graadmeter van de zorgpresta-

ties voor hepatitis in dertig Europese landen, staat Nederland
op de 14e plaats. Nederland scoort relatief hoog in de subdiscipline toegang tot behandeling en proceskwaliteit.2
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Deel 2 : Onderzoek onder deskundigen op het gebied van

gezondheidszorg en volksgezondheid

In dit online onderzoek hebben we de huidige praktijken nagetrokken op basis van een verondersteld traject van
screening en diagnose, via voorlichting en doorverwijzing, tot patiëntenzorg en behandeling. Er zijn gegevens verzameld onder 56 deskundigen op zes gebieden: volksgezondheid; prenatale zorg; huisartsenzorg; seksuele
gezond-heidszorg; gezondheidszorg voor asielzoekers; en gespecialiseerde tweedelijnszorg.

Screening op hepatitis B en C
We hebben onderzocht hoe gebruikelijk het is dat bevolkings- / risicogroepen op hepatitis B/C worden gescreend. Uit de antwoorden blijkt dat de screeningpraktijken inconsistentie vertonen, zoals onderstaande tabel duidelijk maakt1.

Bevolkingsgroepen
Zwangere vrouwen

Screening op hepatitis B (HBV)
Zeer veelvuldig toegepast

Eerste generatie migranten

Asielzoekers
Injecterende drugsgebruikers
Sekswerkers
Mannen die seks hebben met mannen
(MSM)
HIV-patiënten
Patiënten met 2e afwijkende leverfunctietest
Patiënten met verdachte klinische
symptomen
Op verzoek patiënt
Contacten van hepatitis B/C-patiënten

Contacten van zwangere vrouwen met
hepatitis B
Hepatitis C-patiënten op hepatitis B, en
andersom

Screening op hepatitis C (HCV)
Uiteenlopende antwoorden van VPZ,
niet toegepast onder DVG,
Uiteenlopende antwoorden van DVG en Uiteenlopende antwoorden van DVG,
HA, algemeen toegepast onder SGH
algemeen gebruik onder HA, zelden
toegepast onder SGH
Sporadisch toegepast onder ZVAS,
Uiteenlopende antwoorden van ZVAS,
uiteenlopende antwoorden van DVG
zelden toegepast onder DVG
Uiteenlopende antwoorden
Algemeen gebruik onder HA, uiteenlopende antwoorden van SGH en DVG
Algemeen gebruik onder SGH en DVG,
Zelden toegepast volgens SGH en DVG,
uiteenlopende antwoorden van HA
uiteenlopende antwoorden van HA
Algemeen gebruik onder SGH en DVG,
Uiteenlopende antwoorden
uiteenlopende antwoorden van HA
Algemeen gebruik onder HA, uiteenUiteenlopende antwoorden
lopende antwoorden van SGH en DVG
Zeer veelvuldig toegepast onder HA,
Uiteenlopende antwoorden
uiteenlopende antwoorden van DVG
Zeer veelvuldig toegepast onder HA,
Uiteenlopende antwoorden
algemeen toegepast onder DVG
Zeer veelvuldig toegepast onder HA,
Algemeen toegepast onder HA, uiteensporadisch toegepast onder SGH
lopende antwoorden van SGH
Zeer veelvuldig toegepast onder DVG,
Uiteenlopende antwoorden
HA en ZVAS, algemeen toegepast binnen
Spec., uiteenlopende antwoorden van SGH
Algemeen toegepast
Zeer veelvuldig toegepast binnen Spec.
en onder ZVAS, algemeen toegepast
onder HA, uiteenlopende antwoorden
van SGH en DVG

Zeer veelvuldig toegepast binnen Spec.,
algemeen toegepast onder HA en ZVAS,
uiteenlopende antwoorden van SGH en
DVG

Legenda
Score:
Zeer veelvuldig toegepast
Algemeen toegepast
Niet toegepast
Zelden toegepast
Sporadisch toegepast
Overwegend onzeker
Uiteenlopende antwoorden

Komt in online onderzoek overeen met …%
>= 85% - Ja/zeer gebruikelijk/regelmatig
60% - 84,9% - Ja/zeer gebruikelijk/regelmatig
>= 85% - Nee/zelden of nooit
60% - 84,9% - Nee/zelden of nooit
>= 60% sporadisch/af en toe toegepast
>= 60% Onzeker
< 60% in alle categorieën

Afkortingen
HA - huisartsen; SGH - seksuele gezondheid; ZVAS - zorgverleners asielzoekers; Spec. - gespecialiseerde tweedelijnszorg; DVG - deskundigen
volksgezondheid; VPZ - verleners prenatale zorg
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Conclusies uit het onderzoek
Alle zwangere vrouwen worden getest op HBV (HBsAG)
ff
maar HCV-screening wordt niet algemeen aangeboden.
De antwoorden suggereren dat screening op HBV en HCV
ff
niet wordt aangeboden aan nieuwe migranten. De antwoorden op het punt van het screenen van migranten die
ingezetene zijn, lopen uiteen. Terwijl HBV-tests meer lijken
voor te komen in de seksuele gezondheidszorg, wordt het
screenen op HCV algemener toegepast door huisartsen.
De meeste respondenten onder verleners van zorg aan
ff
asielzoekers stellen dat zowel HBV- als HCV-screening in
deze doelgroep slechts sporadisch voorkomt. Dat betekent dat, ondanks de prevalentie van HBV / HCV in de
landen van herkomst van een groot aantal asielzoekers,
tests niet regelmatig worden uitgevoerd.
Hoewel het binnen de seksuele gezondheidszorg wel
ff
gebruikelijk is om sekswerkers en MSM te testen op
HBV, vindt screening op HCV vreemd genoeg zelden of
nooit plaats. Antwoorden van huisartsen op gebruikelijke
testpraktijken onder risicogroepen geven een heterogeen
beeld, misschien vanwege het beperkte aantal contacten en ervaringen met groepen die door hun gedrag een
verhoogd risico lopen.
Hoewel in diverse Europese richtlijnen voor het beheer van
ff
HIV/AIDS-patiënten staat dat HIV-patiënten op zowel HBV
als HCV moeten worden getest, lopen de antwoorden sterk
uiteen. Alleen huisartsen lijken algemeen op HBV te testen.
Een tweede (herhaalde) afwijkende leverfunctietest of
ff
klinische symptomen is voor de meeste huisartsen aanleiding om op HBV te testen, hoewel dat niet zo is voor HCV.
Verder screenen de meeste huisartsen patiënten die
ff
daarom vragen na mogelijke blootstelling aan de virussen. Verleners van SGH zeggen dat zij zelden testen op
HCV als een bezorgde patiënt daarom vraagt.
Het screenen van contacten van HBV-patiënten in lijkt
ff
de gangbare praktijk te zijn. Dat geldt evenwel niet voor
contacten van HCV-patiënten.
Uit de antwoorden op de onderzoeksvragen blijkt hoe divers de
praktijken voor het screenen op HBV en HCV op dit moment zijn,
zowel binnen dezelfde beroepsgroep als tussen verschillende
beroepsgroepen in Nederland. Het al dan niet aanbieden van
HBV/HCV-screening aan migranten en andere risicogroepen
schijnt te worden overgelaten aan de zorgverleners met wie zij
in eerste instantie te maken krijgen. Dat is uiterst subjectief en
hangt af van de kennis, het persoonlijk oordeel en de ervaring
van de zorgverlener, evenals van de context van het zorgstelsel
waarbinnen de dienst wordt verleend. De kans is groot dat door
de geconstateerde inconsistenties in de praktijk van het screenen
veel chronische HBV/HCV-gevallen onopgemerkt blijven, hetgeen
onderstreept dat er dringend behoefte is aan duidelijkheid in de
vorm van richtlijnen, verantwoordelijkheden en beleid.

Drempels voor Hepatitis
B/C-screening
De deskundigen die hebben deelgenomen aan het onderzoek,
zien de volgende zaken als drempels voor de invoering van
screening van eerstegeneratiemigranten in Nederland:
beperkte bekendheid met hepatitis B en C in het algemeen
ff
en met de gevolgen ervan op de lange termijn;
subjectief gevoel gezond te zijn;
ff
weinig bekendheid onder eerstegeneratiemigranten uit
ff
landen waar de ziekte endemisch is, met het feit dat het
infectierisico voor hen aanmerkelijk groter is;
beperkte bekendheid met het feit dat complicaties kunnen
ff
worden voorkomen met screening en daaropvolgende
behandeling.
Daarnaast is opgemerkt dat de beperkte bekendheid onder
verleners van eerstelijnsgezondheidszorg met risicogroepen
van migranten en met betere behandelingsopties een potentiële drempel vormt voor het screenen van migranten bij het
eerste contact met de eerstelijnszorg, bv. huisartsen.

Beschikbare scholing voor
professionals in de zorg
Er worden cursussen in chronische hepatitis B of C aangeboden
voor huisartsen, tweedelijnsspecialisten, zorgwerkers voor
asielzoekers en in seksuele gezondheidscentra. Voor verloskundigen lijkt die beschikbaarheid minder te zijn. Voorbeelden
van specifieke scholing zijn ad-hocstudiedagen of symposia,
CME-nascholingen, cursussen georganiseerd door het NHG,
de Stichting Koel, Pharos (voor zorgverleners die met asielzoekers werken) en de Werkgroepen Deskundigheidsbevordering
Huisartsen (WDH), professionele richtlijnen (specifiek voor
huisartsen en over behandeling), BIBHEP-workshops (Bewustzijn, Identificatie en Behandeling van chronische Hepatitis B en
C) van het Nationaal Hepatitis Centrum, die op verzoek worden
gegeven via de GGD of regionale infectiologen, de cursus over
HBV-risicogroepen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), de Hepatitis Dag en Week, de Liver Day
en Liver Week, postacademisch onderwijs en internationale
conferenties zoals EASL en AASLD.

Beschikbaarheid van
patiëntinformatiemateriaal en
tolken
In het algemeen beschikken alle gezondheidszorgverleners
gewoonlijk over materiaal over hepatitis B en C in het Nederlands. Alleen in huisartspraktijken en gezondheidszorgvoorzieningen voor asielzoekers zijn die soms niet standaard
aanwezig. Materiaal in andere talen dan het Nederlands
is algemeen beschikbaar voor de meeste gespecialiseerde
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tweedelijnszorgverleners, de meeste seksuele gezondheidszorg-verleners en de meeste gezondheidszorgvoorzieningen
voor asielzoekers, hoewel bij deze drie de beschikbaarheid
varieert voor sommige zorgwerkers. Vertaald materiaal is
in uiteenlopende mate beschikbaar in de prenatale zorg.
Een kleine minderheid van alle respondenten, behalve die
in de prenatale zorg, stelt dat dit materiaal zelden of nooit
beschikbaar is.
De inzet van telefoontolken is doorgaans heel gebruikelijk,
vooral in de prenatale zorg, gezondheidsvoorzieningen
voor asielzoekers en gespecialiseerde tweedelijnszorg. De
verdeeldheid suggereert dat de beschikbaarheid in het geval
van seksuele gezondheidszorg en huisartsenzorg veel sterker varieert, waarbij de antwoorden uiteenlopen van heel
gebruikelijk tot zelden of nooit. Lijfelijke aanwezigheid van
tolken komt veel minder voor, zozeer zelfs dat geen enkele
respondent stelt dat dit algemeen gebruik is. Behalve op het
gebied van de seksuele gezondheidszorg spreekt uit de antwoorden van sommige respondenten weliswaar een variabele beschikbaarheid van persoonlijk aanwezige tolken maar
wat overheerst in alle onderzoeken is dat daarvan zelden of
nooit sprake is.

Aan hepatitis gerelateerde
nationaal gecertificeerde centra /
kenniscentra
Alle 22 respondenten in gespecialiseerde tweedelijnszorg
wijzen op het bestaan van een lijst van nationaal erkende
centra / kenniscentra voor chronische hepatitis B/C. De
meesten noemen een lijst van 40+ behandelcentra in
Nederland die onlangs gepubliceerd is op de website van de
NVMDL (http://www.mdl.nl/hepatitis_behandelcentra).

Kwaliteit en verstrekking van
informatie
De meeste HA geven voorafgaand aan de test uitstekende tot
goede voorlichting en advies, hoewel die bij een minderheid
kennelijk elementair of van slechte kwaliteit is. Verder zeggen
huisartsen dat zij altijd of vaak voorlichting en advies geven
na een positieve testuitslag, hoewel de kwaliteit daarvan
niet steeds even goed is. Gewoonlijk worden positief geteste
patiënten door de huisarts voor advies doorverwezen naar
een infectioloog, de publieke gezondheidszorg (GGD) of een
maag-darm-leverarts / hepatoloog. De meeste respondenten
uit de tweedelijnszorg, overwegend maag-darm-leverartsen
/ hepatologen, geven goede voorlichting en advies, terwijl
een minderheid uitstekende, en een minderheid elementaire
voorlichting en adviezen geeft. Deze uitkomst suggereert dat
voorlichting en advies door meer dan een zorgverlener wordt

verstrekt: huisarts, GGD en gespecialiseerde tweedelijnszorg.
Voorlichting en advies voorafgaand aan de test wordt meestal
verstrekt in de prenatale zorg, met name door verloskundigen
of gynaecologen, of huisartsen. De kwaliteit van de voorlichting
en advisering in de prenatale zorg is over het algemeen uitstekend of goed. De uitkomsten laten zien dat de verstrekking en
kwaliteit van voorlichting en advies na de test sterk variëren:
sommige vrouwen worden voor advies doorverwezen vóór
hun bevalling, anderen erna; sommige verleners van prenatale
zorg zijn betrokken bij voorlichting en advies, anderen niet; de
prenatale zorg verwijst zwangere vrouwen voor advies door
naar allerlei diensten, zoals de GGD, huisarts en tweedelijnsspecialisten; en de hoofdverantwoordelijkheid ligt overwegend
bij de GGD. Diversiteit in de kwaliteit is ook terug te zien in de
voorlichting en advies die de prenatale zorg verstrekt na de test,
hoewel die meestal wel goed of uitstekend is.
Het merendeel van de seksuele gezondheidscentra verstrekt
voorafgaand aan de test voorlichting en advies van uitstekende of goede kwaliteit, hoewel die in een minderheid van de
gevallen elementair of nog minder is. Volgens seksuele gezondheidszorg-respondenten is het de verantwoordelijkheid van de
GGD om na de test voorlichting en advies te geven aan patiënten die positief testen op HBV/HCV, hoewel de antwoorden
niet zo duidelijk waren over de betrokkenheid van de seksuele
gezondheidszorg. Dit gemengde beeld wordt weerspiegeld in
de gemelde kwaliteit van door seksuele gezondheidszorgcentra
na de test gegeven voorlichting en advies; in de helft van de
gevallen is de kwaliteit uitstekend, maar bij de andere helft gaat
het om elementaire of nog mindere kwaliteit.
Voorlichting en advies vóór het testen aan asielzoekers wordt
gegeven door de gezondheidszorg in de opvangcentra, huisartsen en de GGD; de kwaliteit van die voorlichting en advies is
uitstekend of goed. Voor asielzoekers die positief testen ligt de
hoofdverantwoordelijkheid voor het stellen van de diagnose en
het geven van voorlichting en advies over de ziekte bij de GGD,
huisarts of verpleegkundige en maag-darm-leverartsen / hepatologen. De kwaliteit van de na de test verstrekte voorlichting
en adviezen is uitstekend.

Verwijspraktijken
Huisartsen bepalen op basis van HBeAg, ALAT, HBsAg en soms
virale load welke patiënten worden doorverwezen naar de
tweedelijnszorg, hoewel sommige huisartsen alle patiënten
doorverwijzen. Voor de meeste specialisten is het heel gebruikelijk patiënten te zien die zijn doorverwezen door de huisarts.
De huisarts verwijst ook positief geteste zwangere vrouwen
door naar de tweedelijnszorg op basis van HBeAg, en soms
virale load, hoewel er, zoals met de verstrekking en kwaliteit
van voorlichting en advies het geval is, wel verschillend schijnt
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te worden omgegaan met deze verwijzing: sommige huisartsen verwijzen alle zwangere vrouwen, anderen verwijzen
enkele, weer anderen verwijzen geen enkele. Het aantal patiënten dat wordt doorverwezen door de prenatale zorg loopt
uiteen, hoewel het voor sommige specialisten gebruikelijker is
deze patiënten te zien en voor anderen zeldzaam.
Verwijzing door seksuele gezondheidszorgcentra via de
huisarts of een andere zorgverlener is tamelijk gewoon en er
wordt geen gebruik gemaakt van klinische indicatoren om te
bepalen welke patiënten worden doorverwezen. Evenzo worden patiënten zelden of nooit rechtstreeks naar een specialist
doorverwezen door seksuele gezondheidszorgcentra.
Zoals naar voren komt uit de bevindingen over de verstrekking
en kwaliteit van voorlichting en advies, wordt de zorg voor
patiënten onder asielzoekers verleend door de gewone eerstelijnszorg, te weten huisarts en de GGD. Huisartsen worden
het meest genoemd als degenen die kunnen doorverwijzen
naar tweedelijnszorg, waarbij allerlei klinische indicatoren,
zoals HBeAg, ALAT, virale load en leverfunctie, dienen om te
bepalen wie door te verwijzen. Hetzelfde beeld zien we terug
in de antwoorden van de huisartsen. Specialisten zeggen
zelden patiënten rechtstreeks doorverwezen te krijgen van
zorgverleners die specifiek met asielzoekers werken.
Het is geen routine om degenen die na eerste onderzoek niet
voor behandeling in aanmerking komen, terug te verwijzen naar
de huisarts, hoewel dat onder huisartsen gebruikelijker is dan
voor tweedelijnsspecialisten. De zorg voor patiënten die een
antivirale behandeling ondergaan, zoals het bewaken van ALAT,
virale load en bijwerkingen, is vrijwel altijd de verantwoordelijkheid van tweedelijnsspecialisten. In vergelijking met de huisarts
is het volgens specialisten veel gebruikelijker om patiënten die
door de behandeling een duurzame virologische respons hebben
bereikt, terug te verwijzen naar de huisarts, hoewel een significant percentage van beide groepen stelt dat dit geen standaardpraktijk is. Ondanks de verdeelde meningen onder huisartsen zijn
specialisten in overgrote meerderheid van mening dat patiënten
zonder respons op de behandeling nooit door de tweedelijnszorg
worden terugverwezen naar de huisarts.

Gebruik van diagnostisch
onderzoek
Over 90% of specialists indicated that HBe antigen, ALT, other
biochemical markers, viral load and ultrasound are very commonly used in the initial evaluation of patients. Genotyping
was also common but slightly less so that these tests. Liver
biopsy and elastography are not routinely or rarely used in
initial patient evaluations.

Beschikbaarheid van HBVbehandeling
Er zijn weinig beperkingen in de antivirale behandeling voor
chronische hepatitis B genoemd, vooral voor interferon-alfa en Entecavir/Tenofovir. Volgens sommige respondenten
gelden er vooral voor Lamivudine, Telbivudine en Adefovir
volledige of enkele beperkingen. Beperkingen voor interferon-alfa betreffen duur, bepaalde ziekenhuizen en contra-indicaties. Entecavir/Tenofovir zijn beperkt tot bepaalde
ziekenhuizen en nierfalen / nierziekte is genoemd als contra-indicatie / bijwerking van Tenofovir. Ook van Lamivudine
is vermeld dat het tot bepaalde ziekenhuizen beperkt is en
een lage drempel voor resistentie heeft. Telbivudine wordt in
verband gebracht met een lage drempel voor resistentie en
is beperkt tot patiënten met een lage virale lading en bepaalde ziekenhuizen. Adefovir is eveneens beperkt tot bepaalde
ziekenhuizen en volgens de respondenten beperkt werkzaam
in vergelijking met alternatieven.

Beschikbaarheid van HCVbehandeling
Geen enkele behandeloptie wordt omschreven als volledig
beperkt, hoewel er voor elke optie wel enkele beperkingen
gelden. Voor alle opties is een beperking tot bepaalde ziekenhuizen van toepassing. De duur is genoemd voor interferon-alfa en Telaprevir. Comorbiditeit, vooral psychiatrische
stoornissen, zijn genoemd voor interferon-alfa. Hartziekten,
bloedarmoede en nierfunctiestoornis zijn vermeld als contra-indicatie voor Ribavirine. Genotype, wisselwerking tussen
geneesmiddelen, bijwerkingen / contra-indicaties zoals
bloedarmoede en allergische reacties, en de behoefte aan
aanzienlijke professionele deskundigheid zijn opgemerkt als
huidige beperkingen voor Boceprevir/Telaprevir.

Behandelbeperkingen onder
patiënten- / bevolkingsgroepen
De meningen over de geldende beperkingen voor migranten
zonder papieren en onverzekerde patiënten lopen uiteen,
hoewel er een trend is naar volledige of aanmerkelijke
beperking onder deze groepen. De meesten melden geen
of enkele beperkingen voor asielzoekers, hoewel sommigen
melding maken van aanzienlijke beperkingen. Er zijn geen of
weinig beperkingen voor patiënten die alleen door de overheid zijn verzekerd, mensen die illegale drugs injecteren en
patiënten met overmatig alcoholgebruik.

Country Profile: Hepatitis B and C in the Netherlands

Deel 3 : Richtsnoeren
Gegevens verzameld via stelselmatig literatuuronderzoek en het online onderzoek
#

Tot stand gebracht
door

Datum

Titel en URL

Gevonden

1

Rijksinstituut voor
Volksgezondheid
en Milieu (RIVM)

HBV 2013
(update)
HCV 2011

LCI-richtlijn Hepatitis B and C
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/
Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/
LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Hepatitis_B OF
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/
Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/
LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Hepatitis_C

Alle

2

RIVM

2011

Bescherming tegen hepatitis B voor baby’s van
dragermoeders
(“CIb Protocol Hepatitis B immunisation of newborns of
HBsAg positive mothers”)
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/
Professioneel_Praktisch/Protocollen/Infectieziekten/
Rijksvaccinatieprogramma/Factsheet_Bescherming_
tegen_hepatitis_B_voor_baby%E2%80%99s_van_
dragermoeders

DVG

3

RIVM

2012

Landelijke richtlijn preventie transmissie van hepatitis B
van medisch personeel naar patiënten.
(‘National guideline prevention of hepatitis B virus
transmission from health care workers to patients’)
http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:53526
&type=org&disposition=inline&ns_nc=1

Gesp.

4

Nederlands
Huisartsen
Genootschap
(NHG)

2007

Virushepatitis en andere leveraandoeningen
(‘Viral hepatitis and other liver diseases’)
https://www.nhg.org/standaarden/samenvatting/
virushepatitis-en-andere-leveraandoeningen

Alle

5

NV MDL
(Nederlandse
Vereniging van
Maag-DarmLeverartsen)

2012 (HBV)

Richtlijn behandeling van chronische hepatitis-Bvirusinfectie
(Treatment Guideline for chronic hepatitis B virus
infection)
http://www.mdl.nl/uploads/240/1109/Richtlijn_HBV_
nieuwe_inzichten_2012.pdf
English version:
http://www.njmonline.nl/getpdf.php?t=a&id=10000884

DVG, HA,
Gesp.

NV MDL
(Nederlandse
Vereniging van
Maag-DarmLeverartsen)

2011

Via survey

Richtlijn hepatitis C monoinfectie
(Hepatitis C monoinfection guideline)
http://www.mdl.nl/uploads/240/1336/Richtlijn_HCV_
definitief_t.b.v_website.pdf
English version:
http://www.njmonline.nl/getpdf.php?t=a&id=10001001

Via
literatuuronderzoek

X
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Deel 4 : Context van het zorgstelsel en de geschiedenis van migratie

in Nederland

Dit deel is gebaseerd op literatuuronderzoek en wetenschappelijk bewijs.

Overview

Gezondheidsbeleid migranten

Nederland kent sinds 2006 een gezondheidszorgstelsel op
basis van verzekering waaraan uitvoering wordt gegeven door
particuliere zorgverzekeraars. De overheid heeft middels de
Zorgverzekeringswet wel enkele voorwaarden gesteld om te
waarborgen dat de zorgverzekering voor iedereen betaalbaar
is, ook voor degenen met een laag inkomen of hoge zorgkosten.
Iedereen die wettelijk ingezetene van Nederland is, moet een
zorgverzekering afsluiten die basisdekking biedt voor essentiële
gezondheidszorg, die inhoudelijk wordt bepaald door de
overheid en vrijwel alle essentiële zorg bestrijkt. Verzekeraars
mogen niet discrimineren op leeftijd, geslacht en gezondheid.

Nederland onderscheidt zich in Europa doordat het consequent en stelselmatig aandacht schenkt aan gezondheidsproblemen van migranten, hoewel de politiek zich de laatste jaren nadrukkelijker uitspreekt voor het bevorderen van
hun integratie in de Nederlandse samenleving. In een publicatie van Suurmond, Stronks en Mladovsky wordt gewezen
op het Programma Gezondheidsbevordering Migranten en
vergelijkbare programma’s die patiënten voorzien van informatie in hun eigen taal en bemiddelen tussen zorgverleners
en immigranten. Verder is er een gratis tolkendienst (in bijna
honderd talen) voor de meeste zorgverleners, zoals huisartsen en artsen en verpleegkundigen in ziekenhuizen.

Geschiedenis van migratie
De grootste migratiegolf naar Nederland deed zich voor in de
jaren 1950 en 1960 als gevolg van de werving van gastarbeiders uit Turkije, Zuid-Europa en Noord-Afrika. Tegen het eind
van de jaren 1970 zag de regering zich wegens de toenemende
aantallen allochtonen en de sociale achterstandssituatie waarin
zij verkeerden, verplicht een expliciet beleid vast te stellen voor
diversiteit. Er bestond met name zorg over de marginalisering
van Turkse en Marokkaanse arbeidsmigranten en hun gezinnen,
evenals migranten uit Suriname en de Antillen. Deze zogenaamde “etnische minderheden” kwamen in aanmerking voor extra
steun voor de verbetering van hun onderwijs en huisvesting. Er
werden ook strengere maatregelen getroffen om discriminatie
tegen te gaan. Voormalige gastarbeiders en hun gezinnen hadden naar verluidt meer moeite om te integreren dan migranten
uit de voormalige Nederlandse koloniën, zoals Suriname en de
Nederlandse Antillen.
De Nederlandse samenleving is van oudsher tolerant, vooruitstrevend en inclusief maar de laatste jaren is er een toename
van anti-islam spanningen en racistisch geweld en is immigratie
onderwerp van intens politiek debat. Tot voor kort werd de
hoofdverantwoordelijkheid voor de gezondheid van migranten
en etnische minderheden onmiskenbaar bij deze groeperingen
zelf gelegd; een en ander werd gerechtvaardigd met het idee
dat zij moeten leren beter voor zichzelf te zorgen en bestaande
voorzieningen effectiever te gebruiken. De overheid benadrukte in haar integratiebeleid het belang van inburgering, d.w.z.
de aanpassing van de migrant aan de gangbare Nederlandse
normen.

Een voorbeeld van gerichter overheidsbeleid is de Medische Opvang Asielzoekers ( MOA), die asielzoekers gezondheidszorg verleent. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers
(COA) sluit op kosten van de overheid ziektekostenverzekeringen af voor zorg door huisartsen, apothekers, tandartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen, ziekenhuizen, GGZ
en thuiszorg. Het centrum verleent ook diensten als gezondheidsvoorlichting, kinderzorg, bestrijding van infectieziekten
en controles op hygiëne en veiligheid.
Anders dan de meeste EU-lidstaten besteden nationale
onderzoeken in Nederland ook aandacht aan de gezondheid
en toegang tot zorg van immigranten voor officiële doelen. Onderzoekers in Nederland zijn het erover eens dat in
epidemiologisch onderzoek steeds dezelfde indicatoren voor
de status van migranten moeten worden gebruikt, namelijk
geboorteland van de migrant zelf en dat (die) van zijn of haar
ouders. Iedereen van wie ten minste één ouder buiten Nederland is geboren, wordt als allochtoon beschouwd.
In 1993 is het kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid Pharos opgezet om de reeds
bestaande voorzieningen voor deze groepen te consolideren
en uit te breiden. In de jaren 1990 nam de aandacht voor
andere problemen van vluchtelingen dan hun traumatische
symptomen toe, en in 2000 werd de categorale dienstverlening vrijwel volledig geïntegreerd in de algemene gezondheidszorg.
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Toegang tot zorg
Voor toegang tot zorg moet worden voldaan aan administratieve voorschriften, te weten een zorgverzekering en
inschrijving bij een huisarts. Hoewel het sinds de Koppelingswet
van 1998 voor migranten zonder papieren onmogelijk is een
zorgverzekering aan te vragen, kunnen zorginstellingen zoals
ziekenhuizen ervoor kiezen toch te behandelen als het leven
van de migrant of de volksgezondheid in gevaar is. Medische
zorgverleners (zoals huisartsen) hebben recht op vergoeding
van niet-spoedeisende hulp uit een speciaal fonds en één
onderzoek heeft vastgesteld dat toegang tot zorg hetzelfde is
als voor ingezetenen.

Gebruik van gezondheidszorg
Verschillende verwachtingen van zorgwerkers en de poortwachtersrol van de huisarts zijn aangewezen als drempels voor gebruik van gezondheidszorg door etnische minderheden en migranten. Een onderzoek in de regio Rotterdam heeft vastgesteld
dat migranten van de eerste generatie meer dan voorheen
worden doorverwezen naar ambulante interne geneeskunde,
met name voor maagdarmklachten en -symptomen en leveraandoeningen. Vrouwen uit etnische minderheden maken
minder gebruik van prenatale zorg in de vroege zwangerschap.
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