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Met deze zevende nieuwsbrief brengen we alle deelnemende centra van de RESPONS-studie (Revaccinatie
hepatitis B prospectief onderzoek bij non-responders) en overige geïnteresseerden weer op de hoogte van de
ontwikkelingen rondom onze multicenter studie.

Voortgang inclusie Op dit moment zijn er al 435 deelnemers in de studie geïncludeerd. Met dit aantal
deelnemers hebben we 90% van het totaal aantal deelnemers bereikt (480). We zijn er bijna en op dit moment
dus bezig om de laatste deelnemers te vinden voor het onderzoek. In september 2017 zullen we stoppen met
de inclusie van nieuwe deelnemers. Na die datum kunnen r eeds gestarte deelnemers wel de vaccinatieserie
afmaken. Tot die tijd is elke nieuwe deelnemer voor de studie dus nog meer dan welkom! Dit is al een
ongelooflijk mooie prestatie van alle deelnemende instellingen.

Terugblik landelijke inform atiemiddag Op 28 september 2016 was het even spannend of alle deelnemers een
de
plek konden krijgen, zoveel geïnteresseerden hadden zich aangemeld! Gelukkig was dit mogelijk en kon de 3
informatiemiddag over het onderzoek starten waarbij ditmaal Hepatitis B in Europese en reisgerelateerde
context werd besproken. Sanne Hofstraat (RIVM) besprak het voorkomen van Hepatitis B in Nederland en
vergeleek dit met de rest van Europa. Mieke Croughs (GGD Hart voor Brabant) hield een mooie verhandeling
over reisgerelateerde risico’s in het algemeen en de plek die hepatitis daarbij inneemt. Accreditatie was al voor
AbSg en V&VN verkregen en is ook toegekend voor zowel artsen als verpleegkundigen namens het LCR.

Anti-HBs testen vergeleken Het testen op anti-HBs na vaccinatie tegen hepatitis B is o.a. belangrijk om te
weten of iemand levenslang hiervoor beschermd is. Verschillende geautomatiseerde assays (testen) zijn in
Nederland in gebruik. Het doel van dit onderzoek was om na te gaan of deze verschillende assays
reproduceerbare en betrouwbare uitslagen geven rondom belangrijke afkapwaarden.
Hiervoor zijn de gegevens van een kwaliteitsrondzending naar laboratoria gebruikt en de resultaten -die ook
zijn besproken op de landelijke informatiemiddag- zijn gepubliceerd in het Journal of Clinical Virology. Met deze
link zijn de resultaten uit dit artikel te raadplegen: https://authors.elsevier.com/a/1UDCz4xITSOdFd

Uitvallers Een enkele keer komt het voor dat een deelnemer wel begint aan de studie, maar deze niet volledig
afmaakt. Gelukkig komt dit niet vaak voor en vaak kan een herinnering helpen om de resterende vaccinaties of
bloedafnames alsnog te voltooien. Het staat de deelnemer overigens vrij om op elk moment te stoppen. Mocht
dit gebeuren en de reden van stoppen is bekend, geef dit dan graag aan in het registratiesysteem. Voor de
voortgang en rapportages is het belangrijk om hier een goed beeld van te hebben.

Een mooi 2017!
Namens de projectgroep RESPO NS
Stijn Raven, Coördinerend onderzoeker

Meer informatie: Kijk voor meer informatie over de
revaccinatiestudie op www.academischewerkplaatsamphi.nl/
onder RESPO NS.
Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar Stijn Raven
Stijn.raven@radboudumc.nl

