Op naar 0 slachtoffers in 2030!
Nederland heeft zich in 2016 achter het WHO-doel gesteld om het
aantal doden als gevolg van hepatitis B en C te laten dalen met 65% en
het aantal nieuwe infecties met 80% terug te dringen. Nederland moet
nu alle zeilen bijzetten om deze doelstelling te halen. Het aantal
sterfgevallen en infecties is al enkele jaren stabiel. Maar dat is niet
nodig! We kunnen hepatitis C uitbannen en hepatitis B onderdrukken.
0 slachtoffers is mogelijk
Voor hepatitis C is een medicijn beschikbaar dat in 90% van de gevallen
leidt tot volledige genezing
Hepatitis B kan worden onderdrukt met virusremmers, en er is ook een
vaccin beschikbaar
Jaarlijks nog 500 doden door hepatitis B en C
Toch sterven jaarlijks nog 350 mensen aan de gevolgen van een
besmetting met hepatitis C en 150 aan hepatitis B. In totaal zijn 70.000
mensen chronisch geïnfecteerd met een van deze ziekten. Besmetting
veroorzaakt een leverontsteking, waarvan de symptomen zich pas heel
laat manifesteren. Zo laat, dat er vaak al onherstelbare schade is
aangericht aan de lever, die niet zelden leidt tot leverkanker. Dit treft met
name veel mensen in een lagere sociaaleconomische positie.
Een actieve overheidsrol is noodzakelijk
Onder artsen heerst consensus over wat er moet gebeuren:
Een sterke inzet op preventie d.m.v. informatieverstrekking en het
wegnemen van stigma’s helpt artsen de ziekte eerder te herkennen en
voorkomt dat mensen zorg mijden;
Het preventief en periodiek testen van de risicogroepen draagt eraan bij
dat mensen eerder kunnen worden behandeld. Dat redt levens en
voorkomt verspreiding.
De kosten voor tests op infectieziekten vormen voor veel mensen een
belangrijke barrière. Neem deze barrière weg. Dat bespaart zorgkosten
op lange termijn.
Vaccineer risicogroepen tegen hepatitis B en breng risicocontacten in
kaart.
Verzorg adequate financiering aan de Dienst Justitiële Inrichtingen om
gedetineerden te testen en behandelen.
Stel budget beschikbaar voor de heropsporing van patiënten die ooit
gediagnostiseerd zijn, maar uit beeld zijn verdwenen.

Werk samen met GGD’en, RIVM, artsen en patiëntenorganisaties
De overheid kan een actieve en regisserende rol aannemen, in
samenwerking met GGD’en, het RIVM, artsen en patiëntenorganisaties.
Verschillende organisaties hebben initiatieven genomen die bijdragen
aan de bestrijding van hepatitis B en C. Met steun van de overheid
kunnen deze projecten landelijk worden uitgerold.
Een actieve overheidsrol werkt
Voorbeelden uit Noorwegen en IJsland laten zien dat een actievere
overheidsrol effect heeft. Door routinematig de risicogroepen te testen
en bewustwordingscampagnes in te zetten, daalde in deze landen het
aantal patiënten met hepatitis C in de periode 2010-2018 met 40-63%.
Ook kunnen lessen worden getrokken uit de coronapandemie, waarin
ervaring is opgedaan met campagnes, het testen van de bevolking en
het toegankelijker maken van tests.

