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Samenvatting
Op 24 september 2010 promoveerde ir. S.C. de Greeff aan de Universiteit van Amsterdam op 
het proefschrift getiteld ‘Epidemiology of pertussis in The Netherlands and implications for 
future vaccination strategies’. Het onderzoek is verricht onder begeleiding van de promotoren 
prof. dr. R.A. Coutinho (Centrum Infectieziektenbestrijding, Rijksinstituut voor Volksgezond-
heid en Milieu (RIVM), Bilthoven) en prof. dr. F.R. Mooi, Centrum Infectieziektenbestrijding, 
RIVM, Bilthoven) en de copromotor dr. H.E. de Melker (Centrum Infectieziektenbestrijding, 
RIVM, Bilthoven). Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van het onderzoek beschreven.
(Tijdschr Infect 2011;6:25-7)

Epidemiologie van kinkhoest in 
Nederland en implicaties voor toe-
komstige vaccinatiestrategieën
S.C. de Greeff

Achtergrond
Kinkhoest is een zeer besmettelijke respiratoire in-
fectie veroorzaakt door Bordetella (B.) pertussis en 
in mindere mate door Bordetella parapertussis. De 
ziekte kenmerkt zich door hoestaanvallen die gedu-
rende meer dan een maand kunnen optreden. De 
hoestaanvallen worden vaak gevolgd door braken 
en kunnen leiden tot ademnood, bloeduitstortingen 
en botbreuken. Bij jonge ongevaccineerde baby’s 
worden ernstige symptomen en complicaties waar-
genomen, zoals pneumonie, encefalopathie en zelfs 
sterfte. 
Ondanks een continu hoge vaccinatiegraad werd in 
1996 een epidemie van kinkhoest waargenomen.1 
In de jaren daarna is de incidentie van kinkhoest 
hoog gebleven. Jaarlijks worden 3.000 tot 10.000 
kinkhoestpatiënten door de GGD gemeld aan het 
Centrum Infectieziektenbestrijding in het kader 
van de meldingsplicht. Van deze patiënten worden 
er ongeveer 200 opgenomen in het ziekenhuis, voor-
namelijk kinderen jonger dan 3 maanden. Toch vor-
men deze aantallen slechts het topje van de ijsberg 
(zie Figuur 1), aangezien het grootste deel van de 
infecties – vooral bij tieners en volwassenen - mild 
of asymptomatisch verloopt. 

Door de sterke toename van kinkhoest zijn in de 
afgelopen 10 jaar enkele veranderingen ten aan-
zien van de kinkhoestvaccinatie doorgevoerd in het 
Rijksvaccinatieprogramma (RVP). In 1999 is het 
vaccinatieschema vervroegd en sindsdien wordt niet 
meer gevaccineerd op de leeftijd van 3, 4, 5 en 11 
maanden, maar op 2, 3, 4 en 11 maanden. Vanaf 
oktober 2001 krijgen 4-jarigen een voorschoolse 
boostervaccinatie met een acellulair vaccin en sinds 
2005 wordt ook voor de vaccinaties in het eerste le-
vensjaar een acellulair vaccin gebruikt in plaats van 
het hele-cel vaccin. Hele-cel vaccins bestaan uit ge-
dode hele bacteriën, terwijl acellulaire vaccins een 
aantal gezuiverde oppervlakte-eiwitten van de ver-
wekker B. pertussis bevatten.

Effecten van recente veranderingen in 
vaccinatie op de ziektelast
Sinds de invoering van de voorschoolse boostervac-
cinatie in 2001, is het aantal ziekenhuisopnamen en 
wettelijke meldingen wegens kinkhoest aanzienlijk 
afgenomen in de leeftijdsgroepen die deze vaccina-
tie hebben gekregen. Ook is de incidentie van kink-
hoest bij baby’s afgenomen, wat duidt op verminder-
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de transmissie door broertjes en zusjes naar vatbare 
baby’s. In dezelfde periode is echter de incidentie 
van het aantal gemelde patiënten in de leeftijdsgroe-
pen van 10-19, 20-59 en >60 jaar met respectievelijk 
60%, 44% en 68% toegenomen.2

Ondanks de daling van het aantal kinkhoestgeval-
len, is de voorschoolse booster waarschijnlijk niet 
kosteneffectief.3 De economische last van kinkhoest 
wordt grotendeels bepaald door baby’s met kink-
hoest (€1.490 per patiënt) en slechts in beperkte 
mate door de kosten voor kinkhoestgevallen in 
andere leeftijdsgroepen (circa €75 per patiënt). Pre-
ventie van kinkhoest bij baby’s is daarom de meest 
effectieve manier om kosten te besparen. Ook van-
uit het oogpunt van de volksgezondheid is preventie 
van kinkhoest bij pasgeborenen opportuun, aange-
zien in deze groep de ziekte vaak het meest ernstige 
verloop heeft. Daarnaast kan ernstige kinkhoest op 
jonge leeftijd gevolgen hebben voor de ontwikkeling 
van het kind op de lange termijn. Kinderen, die in 
de eerste 6 maanden van hun leven kinkhoest heb-
ben doorgemaakt, rapporteerden vaker respiratoire 

aandoeningen dan leeftijdsgenoten zonder voorge-
schiedenis van kinkhoest.4 Hoewel het onduidelijk 
is of er een causaal verband is, verdient de mogelijke 
relatie verder onderzoek. 

Infectiefrequentie 
Surveillance artefacten, zoals toegenomen aandacht 
voor kinkhoest en verbeterde diagnostiek hebben 
mogelijk bijgedragen aan de toename van het aantal 
kinkhoestmeldingen. Omdat bijna iedereen anti-
stoffen tegen pertussistoxine ontwikkelt na infectie 
met B. pertussis, kan de werkelijke kinkhoestinci-
dentie het meest betrouwbaar worden geschat door 
de prevalentie van hoge concentraties IgG tegen 
pertussis toxine (IgG-Ptx) in sera te bepalen. Deze 
seroprevalentie wordt immers niet beïnvloed door 
bovengenoemde surveillance artefacten. In 2006-
2007 had 9,3% van de bevolking een concentratie 
antistoffen indicatief voor een recente infectie, dit 
is ruim 2 keer zo hoog als in 1995-1996 (4,0%).5 
Slechts 25% van de geïnfecteerden rapporteerde een 
periode van hoesten langer dan 2 weken. Vergelijk-
bare trends in seroprevalentie en gerapporteerde in-
cidentie, duiden erop dat fluctuaties in de gerappor-
teerde incidentie een goede weergave zijn van trends 
in de circulatie van kinkhoest. 

Transmissieroutes 
De gelijktijdige, seizoensgebonden toename van 
gerapporteerde kinkhoest bij volwassenen en jonge 
kinderen duidt er op dat de infectie vaak wordt over-
gedragen binnen en tussen deze leeftijdsgroepen.6 
Dit werd bevestigd door de resultaten van een huis-
houdonderzoek naar transmissie van kinkhoest bin-
nen gezinnen (BINKI-studie: Baby’s geINfecteerd 
met KInkhoest). De meest waarschijnlijke bron van 
infectie bij een baby bleek een broertje/zusje (in 41% 
van de gevallen), moeder (38%), of vader (17%).7

Toekomstige vaccinatie-strategieën 
In de literatuur worden verschillende verklaringen 
voor de toename van kinkhoest gegeven: toegeno-
men aandacht, verbeterde diagnostiek, suboptimale 
vaccins, wegebbende immuniteit en pathogeen-adap-
tatie. Door het combineren van klinische-, patho-
geen- en immunosurveillance gegevens concluderen 

Figuur 1. In de surveillance wordt slechts het topje van de 

ijsberg gezien (cover van het proefschrift - S.C. de Greeff).
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wij dat de toename van kinkhoest in Nederland niet 
enkel kan worden toegeschreven aan toegenomen 
aandacht en/of verbeterde diagnostiek. De verdubbe-
ling van de seroprevalentie toont aan dat de circulatie 
van de ziekteverwekker in de afgelopen decennia ook 
is toegenomen. Het gelijktijdig opkomen van nieuwe 
B. pertussis-stammen en de stijging van de seropreva-
lentie onder volwassenen suggereert dat de ziektever-
wekker zich heeft aangepast aan gastheren met weg-
ebbende immuniteit, waardoor een groot bacterieel 
reservoir is ontstaan bij volwassenen.8

Ondanks de hoge prevalentie van kinkhoest bij vol-
wassenen, heeft de infectie in deze groep een rela-
tief mild verloop vergeleken met het ziektebeloop 
bij jonge kinderen. De toegenomen circulatie van 
kinkhoest vraagt om extra maatregelen om ernstige 
ziekte bij jonge kinderen te voorkomen. Door men-
sen in de omgeving van een zuigeling te vaccineren 
(cocooning-strategie), vermindert de transmissie van 
kinkhoest naar zuigelingen. Vaccinatie van jonge 
ouders kan naar schatting 35-55% van de ernstige 
kinkhoest bij zuigelingen voorkómen.7 Directe be-
scherming van de neonaat kan bereikt worden door 
vaccinatie van moeders in het derde trimester van 
de zwangerschap.9 Hoge antistoftiters tegen pertus-
siseiwitten zijn geassocieerd met bescherming tegen 
ziekte, en antistoffen worden actief overgedragen 
van moeder op kind. Omwille van ethische, tech-
nische en juridische dilemma’s is het echter moeilijk 
om de werkzaamheid en veiligheid van deze strate-
gie in klinische studies te onderzoeken. Uiteindelijk 
zouden vaccins moeten worden ontwikkeld die wel 
langdurige bescherming bieden tegen kinkhoest.
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