
Bevorderen van Hepatitis B 
screening in de Turkse 

gemeenschap in Rotterdam

2007 – 2011
Ytje van der Veen

Presentatie: Dr. Jan Hendrik Richardus



- Hepatitis B (HBV) bij Turkse Nederlanders

- Vooronderzoek naar belemmerende en 
motiverende factoren ten aanzien van testen

-Voorlichtingsproject ‘Hepatit B’ye hayir’



• Hepatitis B: virus infectie (HBV) 
leidend tot leverontsteking

• Ernstige gevolgen: levercirrose, 
leverkanker

• Transmissie: bloed-bloed contact en 
seksueel contact

• Vaccinatie

• Acute en chronische infectie



Acute HBV

- in volwassenen (seksueel 
overgedragen)

- virus wordt in 90-95% effectief 
opgeruimd uit het lichaam

- 30% van acute HBV patiënten 
heeft geen klachten

- laag endemische landen (NL)

Chronische HBV

- in pasgeborenen (moeder op 
kind bij bevalling)

- virus blijft bij 95% van de 
patiënten in het lichaam 
(drager)

- vaak pas na lange tijd klachten

- medium/hoog endemische 
landen (TR)



Hepatitis B in de wereld



Prevalentie Incidentie

Dragers van het 

virus

Infectie 

doorgemaakt

meldingen

HBsAG + HBc +

Turkije 5,0 % 25-30 % 5 – 16 / 100.000

Nederland 0,3-0,5 % 2,1 % 9 / 100.000

Turkse gemeenschap 

in Nederland 3,5% 35% 84 / 100.000

15 x10 x



Hepatitis B in Rotterdam

• gemiddeld >200 meldingen per jaar 

(landelijk 1800)

• 20% betreft Turkse Nederlanders

• >90% chronische HBV

• Meeste meldingen komen uit 

leeftijdsgroep 16-40 jaar



Achtergrond

• Sinds 1989 zwangerschapsscreening

• Sinds 2003 vaccinatie van kinderen (ouder(s) 

afkomstig uit endemisch gebied)

• Vanaf 2002 vaccinatie van gedragsgebonden 

risicogroepen

• Bron- en contactopsporing

• Actieve bestrijding HBV in de specifieke 

risicogroep ‘migranten’ (volwassenen) tot nu toe 

niet uitgevoerd

Bestrijding HBV



Achtergrond

• Voorkómen van horizontale 
besmetting (primaire preventie)

• Opsporen van dragers - nieuwe 
behandelmethoden (secundaire 
preventie)

Waarom testen op HBV in deze 

doelgroep?



Achtergrond

• Stimuleren van Hepatitis B screening en 

(indien nodig) vaccinatie bij 16-40 jarigen 

in Turkse gemeenschap in Rotterdam.

Doel van het project

• Testen van nieuwe methode en 

voorlichtingskanaal in deze doelgroep 

(advies-op-maat via internet)



Project fasen (vlgs. Intervention Mapping)

1.Determinantenonderzoek: literatuur, 

interviews experts, groepsdiscussies in 

Turkse gemeenschap, vragenlijstonderzoek

2. Interventie ontwikkeling

3. Interventie implementatie (pilot)

4. Effectiviteitmeting



Groepsdiscussies (1)

• 7 discussiegroepen (M/V, wijk, 
generatie)

• Gespreksthema’s:

- Kennis, attitude, waargenomen ernst, 
waargenomen risico, waargenomen 
voor- en nadelen, barrières 
(gedragsdeterminanten)

- Sociaal-culturele thema’s



Groepsdiscussies (2)

• Sociaal-culturele thema’s:

→ sociale omgeving: sociale norm en 

sociale steun

→ culturele omgeving: taboe rond 

seksualiteit, gezag/hierarchie, reputatie

→ religie: verantwoordelijkheid, Islam en 

gezondheid



Resultaten groepsdiscussies



Groepsdiscussies



Groepsdiscussies
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Groepsdiscussies
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Groepsdiscussies



Achtergrond

• Vragenlijst per post (1277 personen)

• Gemeentelijke Basis Administratie

• Tweetalige vragenlijst 

• Demografische gegevens, screening- en 

vaccinatiestatus, gedrags- en sociaal-

culturele factoren 

• Uitkomstmaat: intentie om zich te laten 

screening

Vragenlijst onderzoek



Resultaten vragenlijstonderzoek (1)

• Respons 30.2% (n=355)

• Screeningspercentage 16.1%   (n=57)

• Vaccinatiegraad 3.2%   (n=12)

• Prevalentie chronische HBV   8.2%    (4/46)



Resultaten (2) bewustzijn HBV

Laag bewustzijn ten aanzien van Hepatitis B



Resultaten (3) kennis HBV



Resultaten (4) determinanten analyse
gedragsfactoren geassocieerd met de intentie



Resultaten (4) determinanten analyse

culturele factoren

Weinig directe 
invloed culturele 
factoren

wel: indirecte invloed



Project fasen (vlgs. Intervention Mapping)

1.Determinantenonderzoek: literatuur, 

interviews experts, groepsdiscussies in 

Turkse gemeenschap, vragenlijstonderzoek

2. Interventie ontwikkeling

3. Interventie implementatie (pilot)

4. Effectiviteitmeting



Benaderen doelgroep

• 10.000 personen (eerste generatie)

• januari – juni 2010

• Media-campagne, contactpersonen

• Schriftelijke uitnodiging op huisadres

• Dagelijks 100 uitnodigingen

• Gefaseerd per postcodegebied (zie tabel)

• Gratis testen kan tot 31 augustus 2010

• Interventie: advies op maat op internet







Inhoud website
1. Testadvies

2. Vragen aan de persoon:

• demografische kenmerken: leeftijd, geslacht etc.

• gedragskenmerken: attitude, subjectieve norm, sociale 
steun, zelfvertrouwen, kennis en bewustzijn

• culturele kenmerken: belang van gezondheid, ervaren 
regels over ziekte en preventie, tevredenheid met 
gezondheidszorg

3. Informatie (arm A), Advies-op-Maat (arm B), Cultureel 
Advies-op-Maat (Arm C)



4 achtergrondontwerpen 

afgestemd op leeftijd en 

geslacht (hier: jonge mannen)



Gebruikmaken van 

‘peer’verhalen (hier gericht 

op 30+ vrouwen)



Inhoud website
1. Testadvies

2. Vragen aan de persoon

3. Informatie (arm A), Advies-op-Maat (arm 
B), Cultureel Advies-op-Maat (Arm C)

4. Aanvragen laboratoriumformulier









Project fasen (vlgs. Intervention Mapping)

1.Determinantenonderzoek: literatuur, 

interviews experts, groepsdiscussies in 

Turkse gemeenschap, vragenlijstonderzoek

2. Interventie ontwikkeling

3. Interventie implementatie (pilot)

4. Effectiviteitmeting



• Meer testen na advies-op-maat 

vergeleken met standaard informatie?

• Meer testen na cultureel advies-op-maat, 

vergeleken met gewoon advies-op-maat? 

Evaluatievragen



Discussie en vragen


