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Hepatitis B is a viral infection that affects the liver and can cause both acute and 
chronic disease. The studies described in this thesis aim to reduce the burden of 
disease caused by the hepatitis B virus. The main thesis research questions originated 
on the one hand from day-to-day practice of infectious disease control from public 
health services in the Netherlands and on the other hand from ongoing prevention 
programs against hepatitis B in the Netherlands. In this way these research questions 
were integrated in the infectious disease control in the Netherlands, which is a 
collaboration between several regional (e.g. public health services and laboratories 
of medical microbiology) and national (e.g. Centre for infectious disease control as 
part of the National Institute for Public health and the Environment) institutions.

Chapter 2 describes a vaccination program against hepatitis B among people who 
use drugs in the Netherlands. We used used data for behavioural risk groups from 
the register of the national vaccination program that provided information about 
baseline characteristics of participants and the vaccinations given. In a retrospective 
study we reported on factors associated with completing a standard series of three 
vaccinations against hepatitis B virus. Over the course of ten years, of the 15,746 
participants eligible for vaccination (i.e. they were neither carriers of hepatitis B nor 
immune to hepatitis B), 58% completed a series of three hepatitis B vaccinations. 
Our results suggest that flexibility of vaccination location and administration of 
vaccines by healthcare workers with sustainable contact with PWUD could improve 
vaccination programs for this risk group.

Antibodies against hepatitis B surface antigen (anti-HBs) of 10 IU/L or more is 
a correlate of protection against clinically relevant hepatitis B infections after 
vaccination. In chapter 3 we assessed the performance of currently used and 
commercially available anti-HBs diagnostic assays around the clinically relevant cutoff 
values of 10 IU/l and 100 IU/l. We used data from an external quality assessment 
program that sent pooled anti-HBs serum samples in different concentrations to 
various laboratories in the Netherlands. Results form six assays used by 42 laboratories 
were included in the sensitivity, specificity and agreement analysis. As a gold 
standard lacked, a true positive or true negative result was defined as an anti-HBs 
titre respectively above or below the cutoff value by at least 4 or more of the 6 assays. 
Around a cutoff value of 10 IU/l use of the Access assay may result in false-negative 
results. Concerning the cutoff value of 100 IU/l, a sample being classified below or 
above this cutoff relied heavily on the specific assay used, with both the Architect 
and the Access resulting in false-negative results.

Non-protective immunity after a standard hepatitis B vaccination series occurs in 
5 to 30% of healthy adults, depending on age and sex. Dutch guidelines recommend 
that these so called ‘non-responders’ are administered three revaccinations of 
a standard vaccine at months 0, 1, and 2. In chapter 4 we present the results of 
a randomized controlled trial that compares the standard revaccination series 
(HBVaxPro 10 µg or Engerix-B 20 µg) as the control to the Twinrix 20 µg, Fendrix 
20 µg, or HBVaxPro 40 µg revaccination series in non-responders after hepatitis B 
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vaccination. We randomized 480 participants from 13 regional health services and 
three academic centres in this multicentre trial. Most non-responders after a primary 
vaccination series reached protective antibody concentrations against hepatitis B 
after three revaccinations. Compared with the control group, the percentage of 
responders was superior for the HBVaxPro-40 group (adjusted difference 21·6% 
[95% CI 10·4–32·7], p=0·0204 and the Fendrix group (26·3% [15·4–37·3], p=0·0006), 
but not the Twinrix group (25·0% [13·0–37·0]; p=0·0846). Revaccination with Fendrix 
or HBVaxPro-40 resulted in significantly higher antibody titres and proportions 
of responders than revaccination with Engerix-B or HBVaxPro-10 and therefore 
indication for these vaccines should be expanded to enable revaccination of non-
responders.

In chapter 5 we assessed the comparability of four anti-HBs assays in in non-
responders and the effectiveness of a revaccination strategy guided by the height 
of the anti-HBs titre. In this study we tested samples of non-responders after 
hepatitis B vaccination with four frequently used anti-HBs diagnostic assays in the 
Netherlands. Inter-assay agreement of non-responders between the classification of 
zero-responders (anti-HBs titre below the limit of detection) and poor-responders 
(detectable anti-HBs titre) was fair with an k ≥ 0.65 except for the Advia (k ≤ 0.41). 
However, all assays demonstrated a comparable large difference in proportion 
of responders between zero- and poor-responders after one revaccination. This 
difference in proportion of responders was non-significant after three revaccinations. 
The classification of non-responders based on the anti-HBs titre is informative and 
should be specified by laboratories. This enables a titre-based revaccination schedule 
for a more efficient revaccination strategy in hepatitis B non-responders.

Case finding of patients with chronic hepatitis B (CHB) is one of the priority 
actions to reduce the burden of disease. In chapter 6 we used data from a nation-
wide network of Sexual Health Centres (SHCs) that provide low threshold, and 
free of charge, STI/HIV testing and care for high-risk groups. We determined the 
characteristics of CHB patients detected at SHCs and estimated the contribution of 
SHCs in CHB case finding compared to the number of CHB notified patients in the 
Netherlands. SHC consultations between January 1, 2008 to December 31, 2016 were 
included for this study (n=405,646). 1452 patients with positive HBsAg serology were 
detected of whom 87% were among first generation migrants (FGM) originating from 
high-endemic countries for sexually transmitted infections or men who have sex with 
men (MSM). The contribution of HBV patients detected at SHCs compared to the total 
number of nationally notified CHB patients ranged between 12.4% (200/1613) in 2008 
and 10.8% (106/980) in 2016. The contribution of SHCs is structural and relevant to 
case finding of CHB in the Netherlands. SHCs should therefore be considered as an 
important health setting to screen for HBV in high-risk groups, especially among MSM 
and FGM originating from high endemic countries for sexually transmitted infections, 
to achieve a reduction in the burden of HBV related disease.
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In chapter 7 we report on the dynamics of HBV viremia among notified HCWs 
with chronic hepatitis B infection in the Netherlands, who perform exposure 
prone procedures (EPPs). These procedures contain an increased risk of the HCW 
experiencing a percutaneous injury, thus exposing the patient to the HCW’s 
blood. Based on the results of 45 HCWs that had 2 or more HBV DNA levels tested 
without antiviral therapy, we determined the consequences for preventive policies, 
considering various HBV DNA safety thresholds, above which an infected HCW is not 
allowed to perform EPPs. Based on the results of this study, we propose standard 
retesting every 6 months, with more frequent retesting just below the high threshold 
value (1×105 copies/mL), and prolonging this standard interval to 1 year after 3 
consecutive levels below the threshold in policies with lower safety thresholds.

In Chapter 8 we present the main findings of this thesis. We discuss our results 
and provide recommendations and future policy directions for prevention strategies 
on hepatitis B. In addition, we put these in the perspective of recent literature and 
future research. Although HBV as a notifiable infectious disease is better under control 
in last decades, this thesis proves we are still able to optimise our control efforts.



Samenvatting
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De onderzoeken gepresenteerd in dit proefschrift hebben betrekking op  
het voorkomen en het beperken van de ziektelast van hepatitis B. De 
onderzoeksvragen voor dit proefschrift komen enerzijds voort uit praktijkvragen 
van de infectieziektebestrijding en anderzijds voort uit eerder opgezette 
preventieprogramma’s rondom hepatitis B in Nederland. Hiermee zijn deze 
onderzoeken ingebed in de praktijk van de infectieziektebestrijding die in Nederland 
in belangrijke mate wordt vormgegeven in een samenwerking tussen regionale 
GGD’en, laboratoria voor medische microbiologie en het RIVM.

Hoofdstuk 2 richt zich op een hepatitis B vaccinatieprogramma dat tussen en 
2002 en 2011 werd aangeboden aan personen die drugs gebruiken in Nederland. 
Hierbij is gebruik gemaakt van de landelijke database van dit vaccinatieprogramma 
waarin o.a. demografische gegevens en risicogedrag van deelnemers werd 
geregistreerd, naast data over de gegeven vaccinaties. Hierin is retrospectief gekeken 
naar welke factoren van belang zijn om een vaccinatieserie af te ronden. In 10 jaar tijd 
kwamen 15746 deelnemers in aanmerking voor een vaccinatieserie tegen hepatitis 
B waarvan 58% van de deelnemers de serie afmaakte. Naast enkele persoons- en 
gedragskenmerken zoals oudere leeftijd en intraveneus drugsgebruik waren ook 
organisatorische factoren zoals flexibiliteit in de locatie waar de vaccinatie werd 
gegeven en het type organisatie dat de vaccinatie uitvoerde geassocieerd met het 
afmaken van de vaccinatieserie.

Antistoffen tegen het hepatitis B oppervlakte antigeen (anti-HBs) zijn gecorreleerd 
met bescherming tegen hepatitis B na vaccinatie. In hoofdstuk 3 onderzoeken we of 
er klinisch relevante verschillen bestaan tussen assays die de anti-HBs titer bepalen 
rondom de afkapwaarden van 10 IU/l en 100 IU/l. Hiervoor zijn gegevens gebruikt 
van de SKML-kwaliteitsrondzendingen waarbij anti-HBs samples in verschillende 
concentraties naar meerdere laboratoria zijn gestuurd in Nederland en enkele landen 
daarbuiten. Gegevens van 6 assays gebruikt in 42 laboratoria zijn gebruikt om de 
sensitiviteit en specificiteit van het assay en de overeenkomst in uitslagen tussen 
de assays te bepalen. Omdat een gouden standaard ontbreekt definieerden we een 
‘correcte’ uitslag boven of onder een specifieke afkapwaarde wanneer tenminste 4 
van de 6 assays een waarde respectievelijk boven of onder deze afkapwaarde gaven. 
Het gebruikte assay om een anti-HBs titer te kwantificeren was bepalend, met name 
bij hogere anti-HBs titers rondom 100IU/l, voor de hoogte van de titer. Discrepantie 
tussen assays resulteerde voor twee assays in een fout-negatief resultaat. Rond de 
afkapwaarde van een anti-HBs titer van 10 IU/l gaf het Acces (Beckmann-Coulter) 
assay een fout-negatief resultaat en bij een afkapwaarde van 100IU/l betroffen dit 
de assays Acces (Beckmann-Coulter) en Architect (Abbott Laboratories).

Afhankelijk van de leeftijd en geslacht is 5% tot 30% van de gevaccineerde 
volwassenen na een eerste serie van drie vaccinaties tegen hepatitis B niet 
beschermd. Volgens de huidige Nederlandse richtlijn wordt aanbevolen om 
deze ‘non-responders’ nogmaals driemaal te vaccineren met een regulier vaccin. 
In hoofdstuk 4 presenteren we de resultaten van een gerandomiseerd klinisch 
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onderzoek waarbij het vaccinatieschema van de huidige richtlijn (controlegroep) is 
vergeleken met een overeenkomend vaccinatieschema met drie alternatieve hepatitis 
B vaccins in non-responders. 480 deelnemers werden gerekruteerd bij 13 GGD’en 
en drie academische centra en werden in deze multicenter studie gerandomiseerd 
over de 4 onderzoeksarmen. Het merendeel van de non-responders heeft na 3 
revaccinaties een beschermende anti-HBs titer boven de 10I/l. In vergelijking met 
de controlegroep lag het percentage responders hoger voor de deelnemers die met 
HBVaxPro-40 en Fendrix waren gevaccineerd met een gecorrigeerd verschil van 
respectievelijk 21.6% (95% CI 10.4–32.7) en 26.3% (95% CI 15.4–37.3). Deze bevinding 
onderbouwt het advies om het indicatiegebied voor de vaccins HBVaxPro-40 en 
Fendrix uit te breiden naar non-responders.

In hoofdstuk 5 onderzoeken we de hypothese of een beleid voor non-responders 
na een hepatitis B vaccinatieserie gebaseerd op de hoogte van de anti-HBs titer 
effectief is. Hiervoor hebben we bloedsamples van non-responders getest met vier 
veel voorkomende assays in Nederland voor de bepaling van anti-HBs titers. Voor 
drie van de vier assays kwam de indeling van non-responders in zero-reponders 
(anti-HBs waarde onder de detectiegrens) en poor-responders (anti-HBs waarde 
boven de detectiegrens) vrij goed overeen met een k ≥ 0.65. Desondanks, lieten 
alle assays een groot en overeenkomstig verschil in percentage responders zien 
tussen zero- en poor-responders na één revaccinatie dat verschil verdwijnt na drie 
revaccinaties. De hoogte van de anti-HBs titer is daarmee voor deze assays in hoge 
mate voorspellend voor het aantal revaccinaties bij non-responders na hepatitis B 
vaccinatie. We adviseren om die reden de hoogte van de anti-HBs titer te gebruiken 
in het revaccinatiebeleid bij non-responders en dat laboratoria de anti-HBs uitslag 
bij non-responders kwantificeren tussen de detectiegrens en de 10 IU/l.

In hoofdstuk 6 worden gegevens van een nationale database van SOA-centra 
in Nederland gebruikt om bij deze centra de patiënten opgespoord met chronische 
hepatitis B in kaart te brengen. Het hoogste aantal patiënten met chronische hepatitis 
B werd gevonden bij personen die als 1ste generatie migrant afkomstig waren uit 
landen met een verhoogde prevalentie voor SOA’s, MSM en sekswerkers. Voor 
bezoekers van de SOA-centra was chronisch hepatitis B dragerschap geassocieerd 
met personen die sekswerker waren, een hogere leeftijd hadden of een migratie-
achtergrond hadden. Afhankelijk van de seksuele voorkeur en het geslacht was 
chronisch hepatitis B dragerschap daarnaast geassocieerd met een co-infectie met 
HIV en een eerdere infectie met chlamydia, gonorroe of syfilis. Jaarlijks werden 
ongeveer 1 op 10 patiënten die in Nederland met chronische hepatitis B zijn gemeld, 
vastgesteld door SOA-centra. Dit aandeel bleef over 10 jaar tijd constant. Deze 
bevindingen benadrukken het belang van SOA-centra bij het screenen op hepatitis 
B in hoog-risico groepen, waarbij de activiteiten met name gericht zouden moeten 
zijn op MSM en 1ste generatie migranten.

In hoofdstuk 7 onderzoeken we hoe de viremie over de tijd fluctueert bij 
medisch personeel met een chronische hepatitis B infectie, die risicovolle medische 
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handelingen verrichten. Dit zijn medische handelingen waarbij risico op bloed-bloed 
contact tussen zorgverlener (‘risicovormer’) en patiënt groot is. De opeenvolgende 
HBV DNA waarden van 45 medische professionals werden retrospectief geanalyseerd 
om risicofactoren en de tijdsduur te bepalen waarbij een overschrijding van de viral 
load optrad boven een grens van 1x105 copies/ml. Enkel de hoogte van de viremie 
was bepalend voor het overschrijden van de bovengrens. Medisch personeel met 
chronische hepatitis B kan in de zorg risicovormende handelingen verrichten mits 
de viral load onder de 1x105 copies/ml blijft. De resultaten van deze studie geven aan 
dat de tijdsduur tussen twee controles van de viremie standaard elk half jaar dient 
plaats te vinden waarbij in een aantal situaties deze termijn kan worden aangepast 
afhankelijk van de hoogte van de viral load.

In hoofdstuk 8 worden de belangrijkste bevindingen van dit proefschrift 
samengevat en besproken. Daarbij worden de bevindingen geplaatst in de context 
van de recente literatuur en worden aanbevelingen gedaan voor toekomstig 
beleid en onderzoek. Samenvattend is het bestrijdingsbeleid voor hepatitis B in de 
afgelopen 20 jaar verbeterd, maar laat dit proefschrift zien dat op het gebied van (re)
vaccinatie tegen hepatitis B en case-finding van chronische hepatitis B verbeteringen 
mogelijk zijn.




