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SAMENVATTING

Jaarlijks krijgt tot 10% van de algemene bevolking te maken met influenza of de gevolgen 

daarvan. Deze kunnen ernstig zijn en bijvoorbeeld tot ziekenhuisopname of zelfs sterfte 

leiden. Met name ouderen en mensen met chronische aandoeningen (bijvoorbeeld long- 

of hartaandoeningen) lopen extra risico hierop. Influenzavaccinatie kan de kans op het 

krijgen van griep onder ouderen met ca. 50% reduceren. Daarmee is vaccineren vooralsnog 

de belangrijkste strategie om de impact van influenza te beperken. Ook vaccinatie van 

gezondheidszorgpersoneel kan een belangrijke schakel hierin zijn. Echter, de vaccinatiegraad 

van zowel ouderen als gezondheidszorgpersoneel ligt altijd nog onder het streefnivo dat de 

Wereldgezondheidsorganisatie hiervoor aanhoudt. Indien onvoldoende aandacht uitgaat naar 

de preventie en bestrijding van influenza, kan een influenza-epidemie tot plotse toename van 

de zorgbehoefte leiden, waardoor capaciteitsproblemen in de zorgketen kunnen ontstaan. 

Daarom onderzoek ik in dit proefschrift hoe de impact van influenza vanuit verschillende 

invalshoeken gereduceerd kan worden. Er blijft veel discussie bestaan ten aanzien van de vraag 

of influenzavaccinatie ook echt ziekenhuisopnames en sterfte onder ouderen kan voorkomen. 

Om die reden heb ik in kaart gebracht welke ethische en methodologische barrières overwonnen 

zouden moeten worden, wil er nog ooit een placebo-gecontroleerde studie naar het effect van 

influenzavaccinatie op sterfte onder ouderen worden gedaan. Omdat ik concludeer dat dit zeer 

problematisch lijkt, heb ik gebruik gemaakt van een belangrijke influenzastudie die ruim 25 jaar 

geleden is uitgevoerd, en bestudeerd of uit deze studie bewijs voortkomt voor een langduriger, 

niet-seizoensgebonden effect van eenmalige influenzavaccinatie op sterfte onder ouderen. 

Ik heb het vaccinatiegedrag van huisartsen bestudeerd, omdat zij in Nederland een sleutelrol 

vervullen in het influenzavaccinatiebeleid. Ook onderzocht ik de meerwaarde van sneltests voor 

influenza in verschillende settings: de huisartsenpraktijk en de eerste hulp. Tot slot bestudeerde 

ik de relatie tussen de immuunreactie op een influenzavaccin en sterfte op de langere termijn.

In hoofdstuk 2 hebben we de belangrijke studies die zich richten op het effect van 

influenzavaccinatie op sterfte onder ouderen op een rij gezet. Vervolgens hebben we 

weergegeven welke hiaten er zijn in deze kennis. Er is immers geen direct bewijs voor een effect 

van influenzavaccinatie op sterfte onder ouderen, juist omdat studies die deze uitkomstmaat 

onderzoeken nooit met deze intentie zijn opgezet. De gerandomiseerde trials die zijn uitgevoerd 

hebben zich gericht op de uitkomstmaten ziekte door influenza of laboratorisch bewezen infectie 

met influenza. Dit mede vanuit de gedachte dat door influenza te voorkomen, ook sterfte door 

influenza voorkomen wordt. Daarnaast zou een trial gericht op sterfte zeer grote aantallen 

deelnemers vereisen. Er zijn wel studies uitgevoerd naar het effect op sterfte, maar deze studies 

zijn observationeel, veelal van minder goede kwaliteit en de resultaten van deze studies spreken 

elkaar tegen. Een direct effect kan middels deze studies ook niet worden aangetoond, omdat de 

gevaccineerde en ongevaccineerde groepen vaak niet goed te vergelijken zijn en hiervoor moeilijk 
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volledig te corrigeren is. Het is begrijpelijk dat er een behoefte bestaat aan eenduidig bewijs 

van het effect van influenzavaccinatie op sterfte onder ouderen (zie ook de behoefte hieraan 

onder huisartsen in hoofdstuk 3). Echter, een belangrijke conditie in de ethische rechtvaardiging 

van een dergelijk gerandomiseerd onderzoek is het bestaan van voldoende onzekerheid ten 

aanzien van de onderzoeksvraag. Uitvoerige analyse van al het bewijs van influenzavaccinatie 

op sterfte onder ouderen, wijst in de richting van een beschermend effect. Daarnaast geldt 

ook een plausibilteitsprincipe dat stelt dat door influenza te voorkomen, je ook de complicaties 

door influenza zoals hospitalisatie en sterfte kunt voorkomen. Dit samen maakt het onthouden 

van een influenzavaccin aan kwetsbare proefpersonen in een nieuwe influenzatrial moeilijk 

te verdedigen, niet in de laatste plaats omdat influenzavaccinatie in Nederland deel uitmaakt 

van de standaardzorg. Je zou deze mensen dan de standaardzorg waarvan we denken dat 

deze ten goede van de oudere patiënt komt en complicaties door influenza voorkomt, moeten 

onthouden. Het belang van een trial weegt daarmee vermoedelijk niet op tegen de risico’s waar 

je patiënten in een dergelijk onderzoek aan blootstelt. Naast de balans tussen risico’s versus 

voordelen van een trial gericht op sterfte, geldt ook dat influenzavaccinatie zich al in meerdere 

studies op andere relevante (beleidsmatige) uitkomstmaten heeft bewezen, waaronder 

kosteneffectiviteit. Onderzoekers zouden kunnen overwegen een placebo-gecontroleerde 

studie uit te voeren waarin vaccinweigeraars worden geïncludeerd. Echter, vaccinweigeraars 

vormen geen representatieve groep waardoor de generaliseerbaarheid van zo’n studie naar de 

algemene populatie in het gedrang komt. Tevens zou in een trial met sterfte als uitkomstmaat een 

onrealistisch groot aantal deelnemers geïncludeerd moeten worden. Ten slotte stuit je op een 

praktische paradox; waarom zouden vaccinweigeraars mee willen doen aan een vaccinstudie? 

Mogelijkheden zouden gezocht kunnen worden in het opzetten van ‘head-to-head’ trials waarin 

het reguliere influenzavaccin met een nieuw influenzavaccin vergeleken wordt. Echter, omdat 

de verschillen tussen de onderzochte groepen hierin naar verwachting kleiner worden, wordt 

het nog lastiger om een verschil op een zeldzame uitkomst als sterfte aan te tonen, laat staan 

superioriteit van een nieuw vaccin aan te tonen. We concluderen derhalve dat er meerdere 

ethische en methodologische bezwaren zijn, die maken dat een placebo-gecontroleerde studie 

naar het effect van influenzavaccinatie onder ouderen op sterfte als uitkomstmaat moeilijk te 

verdedigen en te realiseren is. 

De huisarts speelt een sleutelrol in het influenzavaccinatiebeleid in Nederland. Gezien deze 

achtergrond is hun houding t.a.v. influenzavaccinatie onder gezondheidszorgpersoneel en 

ouderen, maar ook influenza gerelateerd onderzoek relevant. In hoofdstuk 3 onderzochten we 

de houding van Nederlandse huisartsen ten aanzien van influenzavaccinatie onder ouderen en 

praktijkpersoneel, vóór en tijdens de influenza-epidemie van 2018/2019. Van de huisartsen gaf 

72% aan zich voor het influenzaseizoen 2018-2019 gevaccineerd te hebben. De belangrijkste 

redenen hiervoor waren het verkleinen van het risico zelf influenza te krijgen en het verkleinen 

van het risico patiënten te besmetten. De belangrijkste redenen om van vaccinatie af te zien 
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waren het niet behoren tot een risicogroep en de overtuiging al tegen influenza beschermd te zijn 

door de vele patiëntcontacten. Ongeveer 4 op de 5 huisartsen adviseert influenzavaccinatie voor 

hun praktijkpersoneel. Een opvallende bevinding was dat een meerderheid van de huisartsen 

een placebogecontroleerde studie onder ouderen op de uitkomstmaten ziekenhuisopname 

en/of sterfte wenselijk vindt. Het positieve gedrag ten aanzien van influenzavaccinatie wordt 

weerspiegeld door de meerderheid van de huisartsen die een influenzavaccinatie neemt en 

influenzavaccinatie aanbeveelt aan hun praktijkpersoneel. Desondanks moet de houding van 

huisartsen ten aanzien van verplichtstelling van influenzavaccinatie en de gunstige effecten van 

influenzavaccinatie bij gezonde ouderen op ernstige morbiditeit en mortaliteit als aarzelend 

worden beschouwd. 

Onderzoek doet vermoeden dat vaccinatie influenza-gerela teerde complicaties kan voorkomen 

of verminderen en een residuele bescherming kan bieden tegen influenzastammen die later 

kunnen circuleren. Daardoor zou influenzavaccinatie een effect op sterfte kunnen hebben dat 

langer duurt dan één influenzaseizoen. In hoofdstuk 4 evalueerden we de langeter mijnsterfte 

onder ouderen, die in het seizoen 1991/1992 een eenmalige influenzavaccinatie ontvingen 

in het kader van een grote influenzatrial. We konden in een follow-up van 25 jaar geen overall 

verband aanto nen tussen eenmalige influenzavaccinatie en langetermijnsterfte – hetzij de 

totale sterfte of de sterfte door specifie ke doodsoorzaken. Ook een overall langetermijneffect 

van vaccinatie op seizoensgebonden sterfte konden we niet aantonen. De puntschatting 

van de overleving was echter consequent in het voor deel van de vaccingroep gedurende de 

gehele follow-up, maar bleek statistisch niet significant. Gezien de discussie over de invloed 

van leeftijd op de ef fectiviteit van vaccinatie, analyseerden we de sterftegegevens ook voor 

afzonderlijke leeftijdsgroepen. De analyse binnen de sub groep 60-64 jarigen suggereerde 

dat (eenmalige) vaccinatie een relevant langetermijneffect van 20 maanden kan hebben op 

de mediane overleving. Dit resultaat kan derhalve wel als een ondersteunende aanwijzing 

worden beschouwd, maar niet als sluitend bewijs. Rekening houdend met de beperkte power 

en met de bevindingen in de subgroep jongere ouderen, recht vaardigen onze resultaten nader 

onderzoek naar het langetermijneffect van influenzavaccinatie op de mortaliteit bij ouderen. 

Onderzoekers die de effectiviteit van influenzavaccinatie – en mogelijk ook de meerwaarde van 

nieuwe vaccins – willen evalueren, doen er goed aan hun onderzoeksopzet geschikt te maken 

voor een langdurige follow-up. 

Bovengenoemde onderzoeksgegevens boden niet alleen inzicht in de relatie tussen vaccinatie 

en sterftereductie, maar ook een unieke gelegenheid de immuunrespons die volgde op 

influenzavaccinatie in relatie tot overleving op de lange termijn te bestuderen. Dit onderzochten 

we in hoofdstuk 5. We maakten hierbij wederom gebruik van de placebo-gecontroleerde 

influenzavaccinatietrial uitgevoerd in 1991/1992 waarbij destijds 927 proefpersonen 

een influenzavaccinatie kregen toegediend en bij 905 van hen de immuunrespons voor alle 
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influenzastammen die in het vaccin zaten was bepaald. Deze studie onder gevaccineerden kon 

geen relatie aantonen tussen de hoogte van de immuunrespons volgend op de influenzavaccinatie 

en overleving gedurende de periode van 25 jaar follow-up. Opvallend genoeg zagen we zelfs 

een omgekeerde relatie bij de jongere ouderen (60-64 jaar): hierbij was de sterfte binnen de 

groep met een krachtige immuunrespons op het vaccin groter. Mogelijk was deze bevinding 

vertekend door het rookgedrag van deze personen. In het verlengde van de hoofdbevindingen 

van onze studie, willen we benadrukken dat zelfs als er geen positieve relatie zou bestaan 

tussen de hoogte van de antilichaamrespons na influenzavaccinatie en overleving op lange 

termijn, dit niet betekent dat het functioneren van het immuunsysteem geen invloed heeft op 

de levensverwachting. Zoals eerder uitgelegd, was de immuunrespons die we hebben gemeten 

beperkt tot de respons op influenzavaccinatie en daarom mogelijk niet representatief voor de 

respons van het immuunsysteem in bredere zin. 

Tijdens de influenzaseizoenen neemt de werkdruk van zorgpersoneel toe, evenals de 

bedbezetting en de opnameduur van patiënten. Dit kan leiden tot capaciteitsproblemen en 

obstructie van de zorgketen. Influenzavaccinatie speelt een belangrijke rol in het beperken van 

de gevolgen van influenza. Echter, ook goede diagnostiek naar influenza zou kunnen helpen om 

deze zorgvraag het hoofd te bieden. In hoofdstuk 6, bestudeerden we of sneltests – ook wel 

‘point-of-care’-tests genoemd – op influenza van meerwaarde zijn in de huisartsenpraktijk en op 

de Spoedeisende Hulp. Hiertoe bestudeerden we alle gerandomiseerde studies naar het effect 

van influenzasneltests op ten minste één van de klinisch relevante uitkomstmaten (gebruik 

van antibiotica en antivirale middelen, verblijfsduur op de Spoedeisende Hulp en opnameduur 

in het ziekenhuis). Uit deze studie kwam naar voren dat er meerdere sneltests beschikbaar 

zijn waarmee de diagnose ‘influenza’ binnen circa 30 minuten gesteld kan worden. Sneltests 

die gebruikmaken van antigeendetectie zijn makkelijk in gebruik, maar hebben een beperkte 

analytische accuratesse. Sneltests die gebruikmaken van de PCR-techniek zijn accuraat, 

maar behoeven directe ondersteuning van het medisch laboratorium; hierdoor zijn deze 

tests alleen inzetbaar in ziekenhuizen. Er is weinig direct bewijs voor de klinische effectiviteit 

van influenzasneltests op de Spoedeisende Hulp en bewijs voor de klinische effectiviteit van 

influenzasneltests in de huisartsenpraktijk ontbreekt. Influenzasneltests kunnen de ligduur 

op de Spoedeisende Hulp verminderen en de doorstroom van patiënten in het ziekenhuis 

verbeteren, mits capaciteitsproblemen dit niet belemmeren. De huidige literatuur rechtvaardigt 

de inzet van influenzasneltests die gebruikmaken van een PCR-techniek op de Spoedeisende 

Hulp. Het is vooralsnog een brug te ver om influenzasneltests ook in de huisartsenpraktijk te 

implementeren.
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Eindconclusies

De impact van influenza op het individu en de samenleving is aanzienlijk en kan deels worden 

voorkomen of verminderd door influenzavaccinatie, en point-of-care-testen in specifieke 

settings zoals spoedeisende hulpafdelingen. De huisarts speelt een belangrijke rol in de 

implementatie van influenzavaccinatie, en de houding en overtuigingen van de huisartsen 

met betrekking tot vaccinatie zijn belangrijk omdat deze kunnen dienen als promotor van het 

vaccinatiebeleid. Ten slotte heeft dit proefschrift het doel om de potentie van lange termijn 

follow-up van interventiestudies te benadrukken, alsook het belang te onderstrepen van 

ethische en methodologische aspecten van onderzoek dat betrekking heeft op evaluatie van 

de effecten van influenzavaccinatie.


