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Met deze vijfde 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 366 deelnemers (zie tabel) in de studie geïncludeerd. Ease travel 
clinic blijft koploper, met snelle stijgers van GGD Limburg-Noord, Kennemerland en GGD Rotterdam Rijnmond! 
Een welkom aan de nieuwe instellingen Meditel en GGD Regio Utrecht die vanaf nu ook deelnemers zullen 
gaan insluiten voor de studie. Met de 366 deelnemers hebben we 76% van het totaal aantal deelnemers 
bereikt (480). We zijn er bijna. Maar zoals bekend wegen de laatste loodjes altijd het zwaarst, dus blijf alert op 
mogelijke deelnemers en blijf je best doen mensen te motiveren voor dit onderzoek. Veel dank voor alle 
inspanningen tot nu toe! 
 
 
Instelling deelnemers Instelling  deelnemers 

Ease travel clinic  83 GGD Dienst Gezondheid&Jeugd ZHZ 12 
GGD Rotterdam Rijnmond   55 UMCU 11 
GGD Gelderland Zuid 40 GGD VGGM 7 
GGD Hart voor Brabant   37 GGD Noord-Oost Gelderland 7 

GGD Zeeland   23 GGD Limburg-Noord   7 

GGD West-Brabant  23 LUMC 3 
GGD Zuid Limburg   21 GGD Brabant-Zuid-Oost   2 
GGD Haaglanden   19 GGD Hollands Midden   0 
GGD Kennemerland 16   

 
 
Vervolgstudie non-responders (B-RESPONS) Een deel van de non-responders die heeft deel genomen aan de 

RESPONS studie blijft een te lage anti-HBs titer (<10 IU/l) houden na een nieuwe serie van 3 revaccinaties. Een 

mogelijke vervolgstudie (B-RESPONS) is hierover uitgewerkt. Tot op dit moment blijken er praktische 

problemen om de studie uit te voeren. Mocht dit de komende tijd veranderen dan brengen we de instellingen 

die interesse hebben getoond in deze studie hiervan op de hoogte.  

 

Vaccinwissel Een deel van de instellingen is sinds 1 januari 2016 overgegaan op een ander vaccin voor hepatitis 

B vaccinatie. Meer dan 1 verschillend vaccin in de primaire serie is een exclusiecriterium voor deelname aan 

deze studie. Dit kan dus betekenen dat personen binnen instellingen voor de primaire serie starten met bijv. 

Engerix en de primaire serie afmaken met HBVAXPRO-10 (of andersom). Indien iemand vervolgens non-

responder is kan hij/zij dan niet meedoen met het onderzoek. Probeer zoveel mogelijk de primaire serie af te 

maken met het vaccin waarmee iemand gestart is. Zo blijven eventuele non-responders geschikt voor 

deelname aan het onderzoek.  

 
Save the date  Op  woensdagmiddag 28 september zal op de GGD in Den Bosch een derde landelijke 
informatiemiddag gehouden worden over hepatitis B en het RESPONS onderzoek. Accreditatie wordt 
aangevraagd bij V&V voor sociaal verpleegkundigen, ABSG voor sociaal geneeskundigen en het LCR. Een 
uitnodiging met locatie, sprekers en tijden volgt op korte termijn! 
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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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