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Begin van dit jaar was in de dagblad-
pers te lezen, dat enkele grote medi-
sche centra in Nederland de juist op 
gang gekomen vaccinatie tegen hepati-
tis B hadden stopgezet. De reden daar-
toe was gelegen in circulerende ge-
ruchten over de mogelijke overbren-
ging van het `acquired immuno-defi-
ciency syndrome' (AIDS) door middel 
van hepatitis B-vaccin. 
Deze berichtgeving heeft de nodige 
onrust gewekt, in het bijzonder bij die-
genen, die op grond van een verhoogd 
risico door hun werk, voor vaccinatie 
in aanmerking komen. 
In het Nederlands Tijdschrift voor Ge-
neeskunde van 7 mei 1983 wordt mel-
ding gemaakt van de eerste AIDS-pa-
tiënten in Nederland.1-3  Daarbij is een 
voortreffelijk overzichtsartikel ge-
voegd van Van Assendelft,4  werk-
zaam bij het Center for Disease Con-
trol (CDC) te Atlanta in de Verenigde 
Staten, waar men inmiddels ruime er-
varing met deze nieuwe ziekte heeft 
opgedaan. Reeds vorig jaar gaf Geer-
ling op dezelfde plaats een beschrij-
ving van het syndroom.' 
Gezien de gevolgen, die het AIDS met 
zich mee kan brengen, is het noodza-
kelijk, dat de voorlichting zich ook uit-
strekt tot de tandartsen. 

Wat is AIDS? 

Het verworven immunodeficiëntie-
syndroom kan als volgt worden om-
schreven: een syndroom zonder dui-
delijk aanwijsbare oorzaak, bestaande 
uit koorts, gegeneraliseerde lymf-
adenopathie en gewichtsverlies, waar-
bij na enige tijd opportunistische infec-
ties (dat wil zeggen door in normale 
omstandigheden weinig pathogene mi-
cro-organismen) en tumoren (Kaposi-
sarcoom, Burkitt-lymfoom) voorko-
men. 
De lymfklieren zijn als regel niet druk- 
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pijnlijk, niet met elkaar of met onder-
liggend weefsel vergroeid, matig ver-
groot en week aanvoelend. Het histo-
logisch onderzoek laat een reactieve 
hyperplasie zien en soms enige necro-
se en hyalinisatie. 
De micro-organismen, die als verwek-
ker van de opportunistische infecties 
gevonden kunnen worden, zijn mees-
tal: Pneumocystis carinii, Mycobacte-
rium avium intracellulare , Candida al-
bicans , Cryptococcus neoformans, 
Herpes simplex virus I en // en Cryp-
tosporidium. 
De organen, die het meest frequent 
door de infecties worden getroffen, 
zijn de longen, de huid (perineale ulce-
ra), tractus digestivus en het centraal 
zenuwstelsel. De aanleiding tot zie-
kenhuisopname is dan ook vaak een 
pneumonie, diarree of een meningo-
encefalitis . 

Het Kaposi-sarcoom is van mesen-
chymale oorsprong, waarschijnlijk 
van cellen met een reticulo-endothe-
liale potentie; de diverse histologische 
vormen pleiten hiervoor.4  
Klinisch manifesteert de afwijking 
zich of als de zeldzame vorm van een 
hemangio-sarcoom bij oude mannen 
of als de progressief en vaak letaal ver-
lopende lymfadenopathie bij jonge 
mannen in Afrika. Deze laatste vorm 
komt voor bij AIDS-patiënten. Het 
eerste symptoom is meestal het ver-
schijnen van een of meer livide papels 
op de huid. Het sarcoomweefsel wordt 
ook in de lymfklieren en in de wand van 
maag en darmen gevonden. 

Bij vrijwel alle AIDS-patiënten wor-
den hoge CMV (cytomegalovirus)-ti-
ters gevonden. Sommige patiënten 
scheiden het CMV uit met de urine.6  
Het mechanisme, waarop de immuno-
deficiëntie berust, is bekend. Er is een 
lymfopenie, waarbij met name het aan- 

Samenvatting: 

Een overzicht wordt gegeven van de 
aard, voorkomen en mogelijke oorzaken 
van het `acquired immunodeficiency 
syndrome' (AIDS). 
Aandacht wordt besteed aan de rol, die 
bloed en bloedprodukten eventueel bij 
de verspreiding van de ziekte kunnen 
spelen. 
Bij de huidige kennis van zaken lijken er 
geen redenen aanwezig te zijn om van 
vaccinatie tegen hepatitis B af te zien. 

tal T-helpercellen drastisch is ver-
laagd. Het quotiënt T-helperlymfocyt/ 
T-suppressorlymfocyt (OKT 4/OKT 
8) bedraagt normaliter gemiddeld 2.3, 
bij AIDS-patiënten worden waarden 
< 1 gevonden. 
De cellulaire immuniteit is sterk ge-
stoord, de humorale afweer is niet ver-
anderd; kwantificering van de im-
muunglobulinen in het serum is bij de 
diagnostiek niet van waarde. 
Er is geen specifieke test om de ziekte 
aan te tonen. De mortaliteit bedraagt 
ten minste 40%. De incubatietijd is 
lang, soms langer dan een jaar.' 

Voorkomen 

Zeer snel na het verschijnen van de 
eerste meldingen van dit nieuwe syn-
droom in 1981 viel op, dat AIDS niet 
een diffuus over de bevolking ver-
spreide ziekte was, maar zich vrijwel 
concentreerde op vier groepen men-
sen, de 4 H's: homoseksuelen, heroï-
ne-spuiters, Haïtiaanse immigranten 
en hemofiliepatiënten.8-I° 

Wat de homoseksuelen betreft gaat het 
met name om mannelijke homo's; de 
ziekte heeft zich bij hen epidemisch 
verspreid. Men denkt, dat dit verband 
houdt met de zeer frequente partner-
wisseling, zulks in tegenstelling tot 
vrouwelijke homoseksuelen. Er zijn 
momenteel bij de CDC in Atlanta meer 
dan 2000 meldingen binnengekomen, 
waarvan het in meer dan de helft van de 
gevallen om homoseksuelen gaat. 

Onder de patiënten met intraveneus 
drugmisbruik, die ook een groot deel 
van het totale aantal AIDS-patiënten 
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vormen, bevinden zich ook talloze ni-
triet-snuivers (`poppers'). 
Van opiaten is beschreven, dat ge-
bruik gepaard kan gaan met verande-
ringen van de cellulaire immuniteit." 
Over een dergelijk effect van nitrieten 
is niets bekend. 

Bij de patiëntengroep van de naar de 
Verenigde Staten geëmigreerde Haï-
tianen kwamen homoseksualiteit en 
druggebruik echter niet of nauwelijks 
voor;12 13  de ziektemeldingen betreffen 
beide geslachten in gelijke mate. Over 
de wijze van verspreiding van de ziek-
te bestaat geen duidelijkheid. 
De hemofiliepatiënten met AIDS ble-
ken allen factor VIII als concentraat te 
krijgen. 14  Dit concentraat wordt be-
reid uit gepooled plasma. 
Voorts zijn meldingen bekend van pa-
tiënten met AIDS, die bloedtransfu-
sies hadden gekregen, o.a. bij een kind 
na wisselttansfusies, waarbij het ach-
teraf mogelijk bleek aan te tonen, dat 
een van de donoren AIDS-patiënt 
was .15 

AIDS is ook reeds waargenomen bij 
zuigelingen, waarvan de moeders he-
roïne spoten of waar de ziekte in het 
gezin voorkwam. Familieleden van 
AIDS-patiënten hebben een redelijke 
kans de ziekte ook te krijgen.16 17  

Gevallen van besmetting van medisch 
of paramedisch personeel, dat niet tot 
de vier genoemde risicogroepen be-
hoort maar beroepshalve wel met 
AIDS-patiënten in contact komt, zijn 
tot nu toe niet bekend. Dit wijst erop, 
dat de infectiositeit van AIDS niet 
identiek is aan die van hepatitis B en 
dat er voor de overbrenging van de 
twee ziektes één of meer verschillen 
moeten bestaan (tijd, hoeveelheid 
agens, contactoppervlak, frequen-
tie?). 

Geografisch kent men in de Verenigde 
Staten vier centra met AIDS-patiën-
ten: Californië (San Francisco), New 
York, New Yersey en Florida.'8  
Intussen zijn ook patiënten met AIDS 
gezien bij homofielen in Frankrijk19  en 
Duitsland20, bij hemofilie A-patiënten 
in Spanje21  en een geïsoleerde waarne-
ming in Zaïre, een gebied waar Kaposi- 

sarcoom endemisch voorkomt.22  
De patiënten in Nederland en Frank-
rijk waren allen mannelijke homosek-
suelen, die in meerderheid in de Vere-
nigde Staten waren geweest of contact 
met homoseksuele Amerikanen had-
den gehad. 

Mogelijke oorzaken 

De werkelijke oorzaak is niet bekend; 
het meest waarschijnlijk lijkt een vi-
rus, waarbij wordt gedacht aan een tot 
nu toe onbekend type, maar ook de 
mogelijke rol van het CMV wordt niet 
uitgesloten geacht. Het is bekend, dat 
bij CMV-infecties tijdelijke verminde-
ring van de cellulaire immuniteit kan 
optreden met een afneming van het 
aantal T-helperlymfocyten. 
Het CMV is wijd verspreid en komt bij 
veel zieken en gezonden voor. 
Ook het hepatitis B-virus wordt in dit 
verband genoemd, gezien de sterke 
epidemiologische overeenkomsten. 
Een door een onbekende oorzaak (he-
roïne, nitrieten, etnische invloeden) 
veranderde toestand in de gastheer 
kan de mogelijkheid voor een van deze 
virussoorten scheppen het AIDS te 
doen ontstaan. 
Hemofilie A-patiënten, die uitsluitend 
worden behandeld met cryoprecipi-
taat, kunnen een kleinere T-helper/T-
suppressorlymfocyten-ratio krijgen, 
echter niet vergelijkbaar met de waar-
den van AIDS-patiënten.14  
Overbrenging van het virus kan in ie-
der geval plaatsvinden via seksueel 
verkeer en waarschijnlijk ook via 
bloed en sommige bloedprodukten. 

Hepatitis B-vaccin 

Het vaccin tegen hepatitis B wordt be-
reidt uit sera van asymptomatische 
personen met chronische hepatitis B-
infectie en een hoog HB,Ag-gehalte.23  
In afwijking tot de oorspronkelijke op-
vatting blijkt het HB,Ag niet het virus 
te zijn doch slechts een niet-infectieus 
deel daarvan met zoveel antigene ei-
genschappen, dat het voor immunise-
ringsdoeleinden is te gebruiken. 
Het langst bestaande en meest ge-
bruikte vaccin is het HB-vax® van 
Merck Sharp and Dohme, goedge- 

keurd door de American Food and 
Drug Administration (F.D.A.) en ook 
in Nederland toegelaten.24  Het vaccin 
bleek volkomen veilig;25 26  er kon geen 
hepatitis B-virus meer in worden aan-
getoond. 
Toen bekend werd, dat zich onder de 
donoren ook mannelijke homoseksue-
len bevonden, trad een groot wantrou-
wen tegen tet vaccin op nadat de arti-
kelen over AIDS begonnen te verschij-
nen. Een ad hoc ingestelde commissie 
van deskundigen van de Centers of 
Disease Control, de Food and Drug 
Administration en het National Insti-
tute of Health stelde in een rapport, dat 
het HB-vax® een veilig vaccin was; 
bij 20.000 gevaccineerde mensen was 
in geen enkel geval AIDS waargeno-
men.24  Het aantal tegen hepatitis B ge-
vaccineerde personen bedraagt inmid-
dels meer dan 200.000; van besmetting 
met AIDS is geen melding gemaakt. • 
In een eerder uitgevoerde FDA-trial 
bleken achteraf 2 van 1083 gevacci-
neerden AIDS te hebben; van 3600 in 
dezelfde trial niet gevaccineerden kre-
gen 11 mensen AIDS, waarbij evenwel 
vermeld moet worden, dat een deel 
van deze 3600 personen na afloop van 
de trial alsnog werden gevaccineerd. 
De CDC vervolgde 250 van 714 gevac-
cineerde mannelijke homoseksuelen; 
bij geen van hen werd AIDS vastge-
steld tegenover 20 gevallen bij de niet-
gevaccineerde groep (6000). 
Injectie van serum van AIDS-patiën-
ten bij apen veroorzaakte, althans na 
enkele maanden, geen ziektever-
schijnselen bij deze dieren.23  Henrick-
son zag bij rhesusapen een AIDS-epi-
demie ontstaan, die niet te verklaren 
was en die niet via bloed-bloedcontact 
tot stand kon zijn gekomen.27  
Het HB-vax® ondergaat tijdens de 
bereiding drie grote zuiveringsstappen 
om het hepatitis B-virus te verwijde-
ren en alleen het HBS  Ag over te hou-
den: centrifugering op deeltjesgrootte, 
pepsinedigestie en dialyse tegen for-
maldehyde gedurende 72 uren23. Aan-
getoond werd, dat op deze wijze zeker 
tien verschillende virussoorten wor-
den geëlimineerd. Het aldus gezuiver-
de preparaat is niet in staat bij enig 
proefdier nog hepatitis B te veroorza-
ken. Het lijkt dus aannemelijk, dat ook 
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een eventueel bestaand AIDS-virus 
niet meer in het vaccin voorkomt. 
De donoren worden, behalve op een 
hoge titer van HB,Ag, geselecteerd op 
hun gezondheid: anamnese, lichame-
lijk onderzoek en laboratoriumtesten. 
Uit de gehele populatie van de Vere-
nigde Staten komen aldus slechts 2 van 
de 10.000 mensen in aanmerking als 
donor voor de vaccinbereiding. 
Met monsters van elke produktie-een-
heid worden dierproeven verricht. 
Overbrenging van AIDS met bloed-
produkten wordt bovendien onduide-
lijk indien wordt bedacht, dat de hemo-
filie A-patiënten, bij wie AIDS is vast-
gesteld, voor zover bekend geen factor 
VIII-concentraat uit dezelfde lots heb-
ben gehad en dat bij talloze andere 
patiënten, die uit dezelfde aanmaak-
porties hun factor VIII kregen, geen 
AIDS werd ge zien.23  

Conclusie 

Het AIDS-probleem, voor zover thans 
bekend, lijkt nog maar een voorbode te 
zijn van hetgeen in de komende jaren 
op ons af gaat komen; een vergelijk 
met de stormachtige uitbreiding van 
hepatitis B lijkt gerechtvaardigd. 
Vooralsnog zijn de exacte mogelijkhe-
den van besmetting en ontstaan niet 
duidelijk. 
Er is geen specifiek diagnosticum. De 
diagnose moet worden aangenomen 
als bij patiënten met niet te duiden 
koorts, gegeneraliseerde lymfadeno-
pathie en vermagering hardnekkige en 
slecht op antibiotische therapie reage-
rende ontstekingen of een Kaposi-sar-
coom worden gevonden en bij wie een 
lage T-helper/T-suppressorly mfocy-
ten-ratio bestaat. Bij verdachte perso-
nen moet dit lymfocytenonderzoek 
worden gedaan en zonodig worden 
herhaald.' 

Is de diagnose gesteld dan moeten pa-
tiënten en van hen afkomstig materiaal 
als infectieus worden beschouwd en 
men dient ten aanzien daarvan dezelf-
de gedragsregels in acht te nemen als 
bij hepatitis B. Besmetting van AIDS 
van mens op mens is zeker, met name 
door seksuele activiteiten. Of besmet-
ting ook kan plaatsvinden met bloed 

(-produkten) is niet bewezen, echter 
allerminst uitgesloten. 
Uitgebreide voorlichting onder de be-
dreigde groepen uit de bevolking is no-
dig; wisselende seksuele contacten 
vergroten de kans op besmetting. 
Personen uit groepen met een ver-
hoogde kans op bpsmetting met AIDS 
moeten niet als donor van bloed wor-
den geaccepteerd; het ontbreken van 
een zeker diagnosticum en de zeer lan-
ge incubatietijd maken dit noodzake-
lijk. In de Verenigde Staten bestaat 
nog geen eenstemmigheid over de te 
nemen voorzorgen ten aanzien van de 
bloeddonoren; morele, ethische, ma-
teriële en financiële problemen spelen 
daarbij een ro1.28  " 

Van enige onveiligheid van het hepati-
tis B-vaccin is tot nu toe niets geble-
ken; het langst en meest uitvoerig is het 
onderzoek geweest van het Ameri-
kaanse HB-vax®, dat ook in Neder-
land veel wordt toegepast. Theore-
tisch is de kans op AIDS-besmetting 
door middel van hepatitis-vaccinatie 
nog het kleinst bij gebruik van vaccins 
uit landen, waar AIDS nog niet of pas 
sinds zeer korte tijd is waargenomen: 
Nederland (Centraal Laboratorium 
voor de Bloedtransfusiedienst), Duits-
land (Paul Ehrlich Instituut) en Frank-
rijk (Institut Pasteur); verschillen in de 
bereidingswijze kunnen deze veron-
derstelling echter in belangrijke mate 
beïnvloeden. 
Redenen om af te zien van vaccinatie 
tegen hepatitis B wegens het gevaar 
AIDS te krijgen, missen op dit moment 
voldoende fundament. Dit is in over-
eenstemming met de herziene aanbe-
velingen van het Immunization Practi-
cus Advisory Committee in de Vere-
nigde Staten.3° 
Vooralsnog geldt voor grote groepen 
werkers in de gezondheidszorg, dat de 
kans op het krijgen van hepatitis B vele 
malen groter is dan geïnfecteerd te 
worden met AIDS. 

Summary: 

Title: Is hepatitis B vaccination dangerous? 

Keywords: General medicine — AIDS — Hepatitis 
B — Vaccination 

A review is presented of the nature, appearance , 
and possible causes of the acquired immunodefi-
ciency syndrome (AIDS). Attention is given to 
the role that blood and bloodproducts may play 
in the scattering of the disease. 
From the present state of knowledge there seem 
to be no reasons to desist from vaccination with 
the hepatitis B vaccine. 
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1. Inleiding 

Intercollegiale Toetsing (I.C.T.) in 
Nederland staat nog in de kinder-
schoenen. Over dit onderwerp wordt 
weliswaar veel van gedachten gewis-
seld, doch, voorzover de auteurs van 
dit artikel bekend, is nog weinig gepu-
bliceerd. 
In de Verenigde Staten van Amerika is 
deze vorm van toetsing van zorgverle-
ning in een verder stadium van ontwik-
keling. 
In het afgelopen decennium is in de 
Amerikaanse literatuur door Fried-
man , Waldman2-4, Schtinfeld5, Bailit6  
en anderen veel geschreven over dit 

Tandartsfunctionaris verbonden aan de Am-
sterdamse Vereniging tot bevordering der Tand-
heelkundige Verzorging aan Ziekenfondsverze-
kerden (A.T.Z.) 

onderwerp. Het lijkt dan ook wense-
lijk om bij het beantwoorden van de 
vraag, op welke wijze I.C.T. in het 
Nederlandse systeem van zorgverle-
ning moet worden ingepast, gebruik te 
maken van de ervaringen, die men in 
de V.S. op dit gebied heeft opgedaan. 
Om deze reden zal in dit artikel het 
begrip I.C.T. worden besproken aan 
de hand van de Amerikaanse litera-
tuur. In een volgend artikel zal worden 
gesproken over I.C.T. in de Neder-
landse situatie. 

2. Het begrip I.C.T. 

2.1. Wat is I.C.T.? 

In de- Amerikaanse literatuur wordt 
I. C .T. omschreven als 'Peer Review'. 
Onder 'Peer' wordt verstaan: `one 
who has equal standing with another' .7  

Samenvatting: 

In een serie van twee artikelen wordt 
Intercollegiale Toetsing (I.C.T.) bespro-
ken voor respectievelijk de Amerikaan-
se en de Nederlandse situatie. 
In dit artikel wordt getracht duidelijk-
heid te scheppen omtrent het begrip 
I.C.T. aan de hand van de Amerikaanse 
literatuur. 
In een volgend artikel zal I.C.T. worden 
besproken voor de Nederlandse situatie 
en zullen enkele aanbevelingen worden 
gedaan. 

`Peer Review' wordt omschreven als: 
`The review of one's work by his 
equals' .3  Deze definitie geeft aan dat 
iedere collega het werk van een andere 
collega kan of moet kunnen onderzoe-
ken. 
De reden waarom dit onderzoek moet 
gebeuren door een collega wordt door 
Freidson (geciteerd door Rosner) als 
volgt omschreven: 'The privilege of 
professions to be free from outside 
control is justified by claims of an unu-
sual degree of skill and knowledge that 
cannot be evaluated by lay man, by the 
feeling that professionals are responsi-
ble and can be trusted and by the hope 
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