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Dit is een sterk uitgeklede weergave van wat voor, tijdens
en na de verdediging van het proefschrift is gezegd.
Omwille van de beknoptheid zijn beleefdheidsfrases en
de titels van promotores en opponenten weggelaten.
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HET IS VRIJDAG, 20 MAART 2013. BUITEN LIGT HET KILLE NAT VAN DE
LAATSTE WINTERSE NEERSLAG. IN DE AULA VAN HET BESTUURSGEBOUW
VAN MAASTRICHT UNIVERSITY IS HET DROOG EN WARM. OP DE PLEK WAAR
VROEGER DE FRANCISCANEN VAN HET TWEEDE MINDERBROEDERKLOOSTER
HUISDEN, VERZAMELEN ZICH ROND ZESTIG MENSEN VOOR DE PROMOTIE VAN
FREKE ZUURE. HAAR STUDIE GAAT OVER HET OPSPOREN VAN HEPATITIS C
VIRUSINFECTIES (HCV) BIJ MENSEN DIE ZICH MINDER SNEL ALS RISICOGROEP
PRESENTEREN.

DE INTRODUCTIE • Pas sinds 1992 bestaat er een betrouwbare
bloedtest voor de virale leverinfectie hcv. Opsporing en behandeling
hiervan is belangrijk omdat de infectie kan uitmonden in levercirrose
en -kanker. Bekende risicogroepen zijn onder andere injecterend
druggebruikers, migranten uit landen waar de ziekte veel voorkomt,
mensen die vóór 1992 bloedproducten toegediend kregen en
hiv-positieve mannen die seks hebben met mannen. Het onderzoek
van Freke richtte zich speciaal op mensen bij wie het risico minder
aan het daglicht treedt of met taboe omgeven is, zoals mensen
die ooit hebben geëxperimenteerd met injecterend druggebruik,
maar nu niet (meer) in die scene zitten.

Hoe krijg je deze mensen goed in beeld? Hiervoor is een online
risicovragenlijst ontwikkeld (www.heptest.nl) en een publieke
mediacampagne opgezet in Amsterdam en Zuid-Limburg waarbij
via de website een gratis anonieme bloedtest aangeboden werd.
De campagne leverde ruim 40.000 unieke bezoekers op; bijna
10.000 bezoekers vulden de vragenlijst in; 2.500 rapporteerden
een risicofactor; aan 1.500 van hen werd geadviseerd een
bloedtest te doen; 420 gaven hier gehoor aan; 15 bleken in
aanraking te zijn geweest met het virus en 12 van hen hadden een
chronische hcv-infectie, een indicatie dat de risicovragenlijst
daadwerkelijk een groep met een hoger risico heeft geselecteerd.
De migranten die een belangrijke risicogroep vormen, bleken echter
minder vertegenwoordigd. Om ook die groep te bereiken is een
tweede traject opgezet: screening van eerste-generatie migranten
uit Egypte woonachtig in en rond Amsterdam. Zij zijn benaderd
onder andere via een kerk en moskeeën. Prevalentie in deze groep
bleek 2,4% te zijn, hoog in vergelijking met die in de algemene
Nederlandse bevolking, maar laag als je bedenkt dat in Egypte zelf
dit percentage rond de 15 ligt. Freke’s belangrijkste conclusie is dat
het internet goede mogelijkheden biedt om mensen te informeren
over hcv, om risico’s voor hcv in te schatten en om testen laagdrempelig aan te bieden. Dit zou echter moeten gebeuren in een
landelijke aanpak, waarbij een gecombineerde benadering via
internet, diverse communities en huisartsen een groter bereik en
daardoor waarschijnlijk een groter effect zou geven.

DE PEDEL BEGELEIDT FREKE MET HAAR PARANIMFEM
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EN DE COMMISSIE NAAR DE ZAAL.
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NANNE DE VRIES, HOOGLERAAR
GEZONDHEIDSBEVORDERING MAASTRICHT

DE VERDEDIGING }

JAN HENDRIK RICHARDUS,
HOOGLERAAR INFECTIEZIEKTEN EN PUBLIEKE

UNIVERSITY

GEZONDHEID ERASMUS MC

HOOGGELEERDE OPPONENT, dank voor uw vraag. Ik had inderdaad op meer bezoekers
gehoopt. Toeleidingsstrategieën zijn erg belangrijk gebleken. De campagne starten met
een laag budget en in slechts twee regio’s was niet ideaal. Aan de andere kant: van degene
die begonnen de vragenlijst in te vullen, maakte bijna iedereen dit af.

OOK van mij welgemeende felicitaties en complimenten voor uw werk. Ik wil
het graag hebben over uw onderzoeksmethode. Wat mij intrigeert is dat u
internet als strategie voor screening heeft gekozen, terwijl deze strategie
in de door u uitgevoerde literatuurstudie niet eens genoemd wordt.

Toch heeft slechts 28% van degene
die een bloedtest kreeg geadviseerd,
het formulier geprint en is ermee
naar een laboratorium gegaan.
Dat is toch weinig?

ALLEREERST wil ik u hartelijk feliciteren
met de geboorte van uw proefschrift.
Er komt nog meer, zo te zien. Graag wil ik
even terug naar de resultaten van de online
vragenlijst. Van 40.000 bezoekers naar
slechts 12 opgespoorde gevallen. Was u
niet teleurgesteld?
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Het valt denk ik nog mee, gezien het aantal
stappen dat ervoor nodig was. Maar als ik het
over moest doen, zou ik de website maken in
samenspraak met de eindgebruiker, om
mogelijke drempels beter in beeld te krijgen.

DAT is waar, maar de aanvraag voor dit onderzoek was specifiek op internet gericht. De methode
bestond al voor het screenen op syfilis en bleek succesvol om een andere, minder uitgesproken
risicopopulatie aan te trekken. Internet leek een goed middel gezien het stigma dat op hcv rust.
Of ik het weer zo zou doen? Er is niet één strategie, zoals ik al zei. Internetscreening is zeker
kansrijk, maar moet wel worden ondersteund. Bijvoorbeeld door flinke landelijke media-aandacht
twee weken in het jaar, samenwerking met huisartsen en inschakelen van zelforganisaties.

-5-

17-07-14 18:55

HENK REESINK, INTERNIST/HEPATOLOOG AAN AMC

INTEGRATED betekent in dit geval
dat screening werd aangeboden in
reeds bestaande zorgverlening zoals
van de huisarts, nonintegrated studies
staan op zichzelf. Ik ben het met u
eens dat het verschil geen rol speelt
als het gaat om risicoselectie. Het zit
vooral in de moeite die gedaan wordt
om mensen aan te trekken.

ALLE LOF, Freke, voor je blijmoedige
volharding na de wat teleurstellende
resultaten van het oorspronkelijke
traject. In het tweede deel ben je erin
geslaagd een aanzienlijk deel van de
Egyptenaren te bereiken. Dat deed bij
mij wel de vraag rijzen: waarom niet
gewoon verder op die weg, en dan met
sociale media, op Europees niveau?
Dat doen ze met kip ook!

>
OOK ik wil u graag complimenteren met
uw proefschrift, dat volgens mij zeker als
naslagwerk gebruikt zal worden. Eén ding
waar ik kritisch tegenover sta is het in uw
literatuurstudie gebruikte onderscheid
tussen integrated en nonintegrated studies.
Hoe relevant is dit onderscheid als het
gaat om het bepalen van risico op hcv?

ROEL COUTINHO, DIRECTEUR VAN HET CENTRUM
INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING & HOOGLERAAR EPIDEMIOLOGIE
& INFECTIEZIEKTEPREVENTIE AAN UNIVERSITEIT UTRECHT

…

…

Iets anders. Zou het niet ook zo
kunnen zijn dat de prevalentie gewoon
veel lager is dan we denken?

Goed, een andere vraag. Wat vindt u van
het Amerikaanse voornemen om alle
babyboomers te screenen op hcv?

EEN INTERESSANTE gedachtegang. Het zou misschien goed
zijn om de mogelijkheden tot verdere uitrol te onderzoeken,
maar dan voor alle risicogroepen. Afspraken en consensus
voor wat betreft welke groepen te screenen op zowel
nationaal als Europees niveau zijn daarbij dan wel echt
essentieel, anders springen overal verschillende programma’s
uit de grond.

Ik heb mijn twijfels over birth cohort screening. Als ze allemaal komen, los je het
probleem op, maar het probleem is nou juist dat ze niet allemaal komen. Opvallend
genoeg laten vaak de mensen met het hoogste risico zich het minst vaak testen.
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Dat zou heel goed kunnen. Probleem is, dat
betere cijfers vooralsnog niet te vinden zijn.
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FRAUKJE MEVISSEN VAN DE FACULTEIT VOOR

CHRISTIAN HOEBE, HOOGLERAAR

PSYCHOLOGIE EN NEUROWETENSCHAPPEN

INFECTIEZIEKTEBESTRIJDING

MAASTRICHT UNIVERSITY.

MAASTRICHT UNIVERSITY

EEN SHIFT van vakgebied, maar interessant. We zouden moeten kijken welke
factoren samenhangen met het eten van veel vlees, van weinig vlees en van geen
vlees. Aangezien eetgedrag in tegenstelling tot testen op hcv in mijn project niet
iets eenmaligs is, zou je toch gauw denken aan internet als middel voor coaching.
Zulke online interventies zie je bijvoorbeeld ook bij depressie en andere aandoeningen.

OM terug te keren naar het onderwerp: ik weet hoe lastig
het is verborgen populaties op te sporen met een vaak zo
a-symptomatische besmetting als van hcv. Alleen... wat
is het nou eigenlijk precies wat we missen?

DAT is juist zo lastig te zeggen. Ik beveel in mijn onderzoek ook aan om
meer te weten te komen over de groep: wie is getest, wie is gediagnosticeerd, wie is al in zorg? Op dit moment is er alleen een meldingsplicht
voor acute hepatitits C, dat zou wat mij betreft beter kunnen.

DE TIENDE stelling in uw proefschrift
is ontleend aan Albert Einstein, die zegt
dat niets zo goed is voor de menselijke
gezondheid en levenskansen als de
evolutie naar een vegetarisch dieet.
Een gedachte om bij aan te sluiten,
zeker als je weet hoe wereldomvattend
het effect al is als we allemaal één
vleesloze dag per week in zouden
lassen. Wat zou u denken van een
interventie om een vleesarm dieet
onder de bevolking te ontwikkelen?
Hoe zou u dat aanpakken en kiest
u dan ook voor internet?

En waarom heeft u niet gescreend
op basis van bepaalde kenmerken?

Ik ben bekend met uw studie waaruit naar voren komt dat mannen in
een bepaalde leeftijdscategorie, wonend in wijken met een lage sociaaleconomische status (ses) een verhoogd risico hebben, maar de vraag
blijft ook dan of het lukt de groep te motiveren. Uiteindelijk vormen
deze kenmerken natuurlijk geen risico voor het oplopen van hcv. Waar
ik eerder aan denk is een wijkbenadering, waarbij huisartsen in lage-seswijken worden gestimuleerd te screenen.

En screening op basis van de
gemeentelijke basisadministratie?
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DE PEDEL KOMT BINNEN

MARIA PRINS, HOOGLERAAR
PUBLIEKE GEZONDHEID AMC

Ik kán de vraag beantwoorden, maar ik zou het hier graag bij laten.

Hora est !

!

Freke, je gedrevenheid in dit onderzoek was indrukwekkend. Bij de
GGD Amsterdam, waar je zoals bekend een deel van het onderzoek
hebt uitgevoerd, zijn we heel trots op je volharding en op je hulpvaardigheid naar collega’s toe. In je dankwoord spreek je over je
collega’s als bee-people. Maar zelf, Freke, ben je een super-bee!

GERJO KOK, HOOGLERAAR TOEGEPASTE
PSYCHOLOGIE MAASTRICHT UNIVERSITY

Goed gedaan !
Ze gaf geen krimp !
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TERUGBLIK OP DE PROMOTIE
Ik kijk met veel plezier terug. Je denkt dat het iets heel plechtigs
is, zo’n promotie, maar uiteindelijk blijkt het gewoon leuk om met
professoren in discussie te gaan. Het meest bijzonder vond ik dat
al die mensen waren gekomen om erbij te zijn, helemaal naar
Maastricht.
Wat ik anders had willen doen was het praatje. Het was echt te
veel voor een kwartiertje, daar werd ik nerveus van. Verder is het
allemaal als in een soort roes voorbijgegaan. Ik had me eigenlijk
op een zwaardere discussie ingesteld, bijvoorbeeld over de
risicovragenlijst en de waarde daarvan in de praktijk. Je ziet wel
dat mensen uit de publieke gezondheid vooral naar het grote
plaatje kijken.
Bij de GGD Amsterdam werk ik nu onder andere aan hiv-zelftesten
met internetbegeleiding. Het ontwikkelen van de website doen
we dit keer in samenspraak met de eindgebruiker, een belangrijk
leerpunt uit mijn promotieonderzoek. Zo gaat dat: het resultaat
voor de publieke gezondheid kan uit één onderzoek nog
bescheiden zijn, het is toch een noodzakelijke stap naar een
groter resultaat.
Zomer 2013

OVER DE MAKERS (NICHTEN VAN ELKAAR)
Yvonne van Osch (1962) werkt sinds 1998 als tekstschrijver in Amsterdam. Zij schrijft
voor zowel kinderen als volwassenen over kunst, maatschappij, zorg en wetenschap.
Haar handelsmerk: speels en ritmisch taalgebruik, toegankelijke teksten.
www.yvonnevanosch.nl

Cindy van Osch (1972) werkt vanuit haar studio Cinographic in Amsterdam en Zürich.
Zij is gespecialiseerd in grafisch ontwerpen, web/user interface design, illustraties
en totaalconcepten. Haar stijl kenmerkt zich door heldere, strakke en tijdloze
vormgeving. www.cinographic.nl

Wilt u ook uw promotie laten verstrippen? Kijk op promotiestrip.nl
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