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Met deze derde 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:  De eerste 150 deelnemers aan de studie zijn geïncludeerd! Door een zeer goede 
vaccinatie-actie (zie hieronder) heeft GGD Hart voor Brabant zich stevig in de top 3 genesteld met inclusie-
aantallen. Nieuwkomer GGD Rotterdam-Rijnmond is de snelste stijger van de afgelopen maanden en Ease 
Travel Clinic heeft als eerste vaccinatiecentrum de 30 deelnemers gehaald. Complimenten aan alle instellingen 
voor de moeite die in dit onderzoek wordt gestoken! 
 
Landelijke informatiemiddag:  Op woensdagmiddag 21 mei 2014 staat van 14.00-17.00 een nieuwe landelijke 
bijeenkomst gepland van het RESPONS onderzoek. Onderwerpen als “ eerste resultaten” , “ verschillen in anti-
HBs bepaling in Nederland”, “succesfactoren en belemmeringen in de uitvoer” zullen aan bod komen. 
Accreditatie wordt aangevraagd en het definitieve programma volgt op korte termijn. Inschrijven kan per mail 
en vermelding BIG-nummer bij d.tax@ggdwestbrabant.nl  
 
Ervaring uit het veld: 
Vaccineren tussen de brandweerwagens                                           Maddy van Lent, GGD Hart voor Brabant 
 
Alle vrijwillige brandweermannen van brandweer Brabant Noord- Oost, konden zich laten vaccineren tegen 
hepatitis B en tetanus. Dit is in de avonduren op de (diverse) kazernes gedaan. Hier bleken een aantal non-
responders bij te zitten, die vanwege klantvriendelijkheid en om zoveel mogelijk drempels te verlagen opnieuw 
vaccinatie werd aangeboden op de kazerne. Gezien het aantal, op 1 centrale kazerne, maar vaccinatie werd 
ditmaal ook voor het onderzoek aangeboden.   
Bij de negatieve uitslag werd de infobrief van het respons-onderzoek meegestuurd. Dit resulteerde al meteen 
in 5 positieve mailtjes van mensen die mee wilden doen. Van de 20 kandidaten zijn15 gekomen voor 
vaccinaties en 10 personen wilden meedoen aan het onderzoek. Daarna was het een uitdaging om voldoende 
enveloppen, labformulieren en vaccin (dit was met Fendrix nog even lastig) te regelen. En lukt het eigenlijk wel 
om zoveel mensen op 1 locatie te registreren/vaccineren/ bloedprikken?  
De brandweermannen en – vrouw waren allemaal erg gemotiveerd om mee te doen: “Als ik kan meehelpen 
aan een oplossing  voor de toekomst, dan doe ik dat graag” 
Ook vonden de meeste deelnemers het ook wel spannend, wat voor een vaccin zouden ze gaan krijgen.  
Bij het eerste contactmoment had Maddy een collega meegenomen, die alles in de computer invoerde. De 
andere vaccinatie-momenten zijn alleen uitgevoerd. Zij heeft wel even gedacht: hoe ga ik dit aanpakken? Maar 
toen het eenmaal liep, ging alles als een speer. 

Interesse in uitkomst: Alle deelnemers aan het onderzoek die geïnteresseerd zijn in de uitkomsten van dit 
onderzoek kunnen hierover geïnformeerd worden na afronding van de studie. In het opmerkingen veld in 
ProMISe kan dit aangegeven worden met vermelding van het e-mail adres.  
 
 
 
 
Namens de projectgroep RESPONS 
Stijn Raven, 
Coördinerend onderzoeker  

 Voortgang inclusie 

 Landelijke 
informatiemiddag 

 Ervaring uit het veld 

 Interesse in uitkomst? 
 

  

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