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CHAPTER 2 
Effectiviteit van influenzavaccinatie in 

Nederland*: Dominant circulerend 
virustype en match met vaccinstam 

zijn bepalend 

[English] Effectiveness of influenza 
vaccine in the Netherlands: 

predominant circulating virus type and 
vaccine match are important conditions 
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SAMENVATTING

Doel Het onderzoeken van de relatie tussen de circulerende influenza A-virustypes en 
influenza B-lijnen, de ‘match’ hiervan met het vaccin en de effectiviteit van het influenzavaccin 
(‘influenza vaccine effectiveness’, IVE).
Opzet Test-negatief patiënt-controleonderzoek.
Methode We maakten gebruik van gegevens van de peilstations van NIVEL Zorgregistraties 
Eerste Lijn. Huisartsen die deelnemen aan de peilstations nemen neus- en keelmonsters af 
voor virologisch onderzoek bij patiënten met een influenza-achtig ziektebeeld of een andere 
acute respiratoire infectie. ‘Patiënten’ (‘cases’) waren degenen bij wie het monster positief 
was voor influenzavirus en controles waren degenen bij wie het monster negatief was voor 
influenzavirus. We bepaalden de IVE in 11 influenzaseizoenen (2003/2004-2013/2014), van 
alle seizoenen samen, en gestratificeerd naar influenzavirustype en naar vaccinmatch of 
-mismatch.
Resultaten De IVE over alle seizoenen was 29% (95%-BI: 11-43). In 7 van de 11 seizoenen was 
er een mismatch tussen vaccin en circulerend virustype. De IVE was 40% (95%-BI: 18-56) voor 
de seizoenen waarin er een vaccinmatch was en 20% (95%-BI: -5-38) voor de seizoenen met 
een mismatch. Wanneer het influenza A/H3N2-virus domineerde was de IVE 38% (95%-BI: 
14-55). De IVE tegen influenza A/H1N1- en A/H1N1/pdm09-virus en tegen beide influenza 
B-viruslijnen was respectievelijk 77% (95%-BI: 37-92), 47% (95%-BI: 22-64) en 64% (95%-BI: 
50-74).
Conclusie De IVE was vooral laag wanneer er een mismatch was tussen het vaccin en het 
circulerende virustype en wanneer A/H3N2 het dominante influenzasubtype was.
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ABSTRACT 

Objective To investigate the relationship between circulating influenza virus A types and 
subtypes and influenza B lineages, their match with the vaccine and the effectiveness of the 
influenza vaccine (IVE).
Design Test negative case control study.
Method We used data from the Dutch Sentinel Practices of the Netherlands Institute for Health 
Services Research (NIVEL) Primary Care Database. Participating general practitioners took 
nose and throat swabs for viral studies from patients with influenza-like illness or another 
acute respiratory infection. Cases were those patients whose samples were positive for an 
influenza virus and controls were those whose samples were negative for influenza virus. We 
determined the IVE of 11 influenza seasons 2003/2004 to 2013/2014, for all seasons together 
and stratified by influenza virus type and to vaccine match or mismatch.
Results Over all seasons, the IVE was 29% (95% CI:11-43). In seven of the 11 seasons there was 
a mismatch between vaccine and circulating virus type. The IVE was 40% (95% CI: 18-56) for 
those seasons in which there was a vaccine match, and 20% (95% CI: - 5-38) for seasons with a 
mismatch. When the influenza A/H3N2 virus was dominant, the IVE was 38% (95% CI: 14-55). 
The IVE against the influenza virus A/H1N1, A/H1N1/pdm09 and against both influenza B 
lineages was 77% (95% CI: 37-92), 47% (95% CI: 22-64) and 64% (95% CI: 50-74), respectively.
Conclusion The IVE was particularly low when there was a mismatch between the vaccine and 
the circulating virus type and when A/H3N2 was the dominant influenza subtype.
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Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is influenzavaccinatie de effectiefste 
manier om influenza en influenzagerelateerde complicaties te voorkomen. Door de continue 
veranderingen van het virus (antigene drift) wordt het vaccin elk jaar aangepast volgens adviezen 
van de WHO [1]. Als de antigene overeenkomst tussen de vaccinstammen en de circulerende 
influenzavirussen niet optimaal is (vaccinmismatch), beïnvloedt dat de effectiviteit van het 
influenzavaccin (‘influenza vaccine effectiveness’, IVE) [2]. In het influenzaseizoen 2014/2015 
was er in Nederland bijvoorbeeld sprake van een antigene mismatch tussen de influenza A/
H3N2-vaccinstam en het dominante circulerende influenza A/H3N2-virus. Dit resulteerde in 
een lagere vaccineffectiviteit en een hogere totale mortaliteit dan gebruikelijk [3].

Om meer inzicht te krijgen in de relatie tussen de IVE en de circulerende influenzavirussen, 
voerden we een zogenoemde ‘test-negatief ’ patiënt-controleonderzoek uit. Hierin bepaalden we 
over 11 influenzaseizoenen in Nederland (2003/2004-2013/2014) voor elk influenzavirustype, 
-subtype of -lijn de IVE voor het voorkómen van een influenzavirusinfectie. Daarnaast keken 
we naar de relatie tussen de IVE, de dominantie van de circulerende virustypes en -lijnen en 
het niveau van vaccinmatch tijdens deze influenzaseizoenen.

METHODE 

We gebruikten gegevens van de peilstations van NIVEL Zorgregistraties Eerste Lijn [4]. 
Deelnemende huisartsen nemen daarvoor wekelijks een keel- en neusmonster af van 2 
willekeurig gekozen patiënten met een influenza-achtig ziektebeeld (IAZ), of met een andere 
acute respiratoire infectie (ARI) in weken dat ze geen patiënten met IAZ zien. Deze monsters 
worden door het RIVM geanalyseerd op de aanwezigheid van influenzavirus. 

‘Patiënten’ (‘cases’) werden in deze studie gedefinieerd als IAZ- en ARI-patiënten bij wie 
een monster positief was voor ten minste 1 van de volgende influenzavirussen: A/H1N1, A/
H1N1/pdm09, A/H3N2, B/Victoria-lijn of B/Yamagata-lijn. Als controles gebruikten we IAZ- 
en ARI-patiënten met een monster dat negatief was voor influenzavirus (test-negatief). We 
sloten patiënten uit als (a) de vaccinatiestatus ontbrak, (b) hun monsters meer dan 7 dagen 
na het begin van de symptomen waren afgenomen, (c) de monsters waren afgenomen vóór 
1 december van elk seizoen, (d) ze antivirale medicatie hadden gebruikt in de 2 weken 
voorafgaand aan het afnemen van de monsters of (e) gegevens ontbraken over de diagnose 
IAZ of ARI, de leeftijd of onderliggende chronische ziekten. Alleen patiënten bij wie monsters 
waren afgenomen in de periode dat een influenzavirus circuleerde werden geselecteerd als 
patiënten en controles.

Voor elk influenzaseizoen was het begin van de periode dat een influenzavirus circuleerde 
het moment waarop er in 2 opeenvolgende weken ten minste één positief resultaat per week 
was van de test op influenzavirusinfectie en waarbij de IAZ-incidentie groter was dan 51 op 
de 100.0000 inwoners van Nederland. Het einde van de periode was het moment dat er 2 
opeenvolgende weken geen positieve testresultaten waren voor influenzavirusinfectie. 
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De ruwe, ongecorrigeerde IVE en de voor confounders – leeftijd, onderliggende chronische 
ziekte en influenzaseizoen – gecorrigeerde IVE werden bepaald met de formule (1 - oddsratio) 
x 100%, waarbij de oddsratio (OR) de ratio is tussen de kans op influenzavaccinatie tussen 
patiënten en controles. Met een ‘generalised linear mixed model’ en logistische regressie werd 
de IVE bepaald voor alle seizoenen samen, voor elk afzonderlijk seizoen, en voor de seizoenen 
gestratificeerd naar influenzavirustype of -lijn en naar vaccinmatch of -mismatch.

RESULTATEN 

Van de in totaal 11.199 patiënten van wie monsters waren afgenomen in de influenzaseizoenen 
2003/2004-2013/2014 voldeden 4832 patiënten aan de inclusiecriteria: 1422 (29%) waren 
positief getest op een influenzavirusinfectie (‘patiënten’) en 3410 (71%) patiënten negatief 
(‘controles’).

IVE voor alle seizoenen samen en voor elk afzonderlijk seizoen
De voor leeftijd, chronische ziekten en influenzaseizoen gecorrigeerde IVE over alle seizoenen 
was 29% (95%-BI: 11-43). De IVE was 40% (95%-BI: 18-56) voor de seizoenen waarin het 
influenzavaccin deels of volledig overeenkwam met de circulerende influenzavirussen. In de 
seizoenen met een mismatch was de IVE slechts 20% (95%- BI: -5-38) (figuur 1) [5]. 

In het influenzaseizoen 2010/2011, toen er sprake was van een vaccinmatch, was het vaccin 
statistisch significant effectief tegen laboratorium-bevestigde influenzavirusinfecties (IVE: 
49%; 95%-BI: 11-71). Dat gold ook voor 2 influenzaseizoenen waarin er een mismatch was 
(2007/2008 en 2012/2013); de IVE was in die seizoenen respectievelijk 57% (95%-BI: 10-79) en 
50% (95%-BI:17-70).
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Figuur 1  De effectiviteit van influenzavaccin (IVE) voor de influenzaseizoenen 2003/2004 – 2013/2014, de 
IVE voor alle seizoenen waarin er een overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) dan wel een mismatch was 
tussen het vaccin en de circulerende influenzavirussen, en de totale IVE voor alle seizoenen  

IVE per influenzavirustype en -lijn
De totale, ruwe IVE tegen influenza A/H3N2-virus, dat in 9 seizoenen circuleerde, was 20% 
(95%-BI: -4-38) en nam toe tot 38% (95%-BI: 14-55) als alleen de seizoenen werden geïncludeerd 
waarin A/H3N2 het dominante virus was. Voor influenza A/H1N1 was de ruwe IVE 77% (95%-
BI: 37-92) en voor influenza A/H1N1/pdm09 47% (95%-BI: 22-64). Verder was de totale ruwe 
IVE tegen influenza B-virus (B/Victoria en B/Yamagata samen) 64% (95%-BI: 50-74). Voor de 
afzonderlijke virussen B/Victoria en B/Yamagata was de ruwe IVE respectievelijk 76% (95%-
BI: 49-89) en 59% (95%-BI: 30-76).

Virologische kenmerken van de influenzaseizoenen
In slechts 4 van de 11 influenzaseizoenen was er een volledige of gedeeltelijke vaccinmatch. 
Het influenza A/H3N2-virus was dominant in 6 seizoenen; in 4 van deze seizoenen was er 
een mismatch tussen de circulerende A/H3N2-stam en de vaccinstam. Tevens kwam in 6 
seizoenen het influenza B-virus dat circuleerde niet overeen met de influenza B-viruslijn die 
was opgenomen in het trivalente vaccin.
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Figuur 2 geeft een overzicht van de distributie van de circulerende influenzavirustypes en 
-subtypes, gebaseerd op de virologische diagnostiek van de peilstationmonsters voor elk 
seizoen [5]. Het valt op dat de proportie influenza A/H3N2-virus hoog was (48-100%) in de 6 
seizoenen waarin de IVE laag was (< 30%), terwijl de proportie van dit subtype veel lager was 
(2-26%) in de 3 seizoenen waarin de IVE gemiddeld tot hoog was (> 50%).

Figuur 2 De effectiviteit van influenzavaccin (IVE) voor de influenzaseizoenen 2003/2004-2013/2014 
(zwarte lijn) en de distributie van circulerende influenzavirussubtypes (gekleurde staven). Deze figuur is 
gebaseerd op gegevens van peilstations van NIVEL Zorgregistraties Eerste Lijn. 

BESCHOUWING

In 7 van de 11 onderzochte seizoenen hadden de influenzavaccinstammen een mismatch met 
de circulerende influenzavirussen. In die 7 seizoenen was de effectiviteit de helft lager (IVE: 
20%; 95%-BI: 

-5-38) dan in de 4 seizoenen waarin het vaccin geheel of gedeeltelijk overeenkwam met de 
circulerende virussen (IVE: 40%; 95%-BI: 18-56).

Over het algemeen was de IVE laag in de meeste seizoenen waarin het influenza A/H3N2-
virus dominant was. Daarnaast was er in verschillende influenzaseizoenen een inconsistentie 
tussen de IVE en de vaccinmatch, dat wil zeggen: de mate van overeenkomst tussen vaccin en 
circulerend virussubtype. Zo was er in 2 van de 3 seizoenen waarin het vaccin niet effectief 
was tegen influenza A/H3N2 (2005/2006 en 2007/2008) wél een match tussen het circulerende 
A/H3N2-virus en de bijbehorende vaccinstam. Ook in andere studies in Europa, Canada en 
de VS vond men een lage IVE voor influenza A/H3N2-virus, ondanks de match tussen de 
vaccinstam en het circulerende virussubtype [6-9]. 

De achtergrond van de inconsistentie tussen de vaccinmatch en de vaccineffectiviteit is 
complex. Zowel virologische als epidemiologische factoren kunnen een rol spelen bij deze 
onverklaarde inconsistentie. De selectie van de vaccinstam vindt vandaag de dag plaats op 
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basis van een hemagglutinatie-remmingstest (HART) met bloedserum van fretten. Het is 
echter gebleken dat bloedserum van fretten dat is blootgesteld aan A/H3N2 anders reageert in 
een HART dan bloedserum van mensen die zijn blootgesteld aan een A/H3N2-virusstam [10].  
Dit wijst erop dat er nieuwe technieken, zoals humane serologische testen, gebruikt moeten 
worden om de vaccinstamselectie te verbeteren.

Verder is gebleken dat de wereldwijde verspreiding van influenza A-virussubtypes en van 
influenza B-viruslijnen in epidemiologisch opzicht aanzienlijk van elkaar verschillen [11]. Zo 
heeft het influenza A/H3N2-virus een hogere antigenetische evolutiesnelheid, komt het vaker 
voor en resulteert het in een hogere infectiegraad in de volwassen populatie dan het influenza 
A/H1N1-virus en influenza B-virussen [11]. Dit kan leiden tot een wisselende infectiegraad per 
influenzaseizoen en daardoor in een andere IVE [2]. 

CONCLUSIE

Het influenzavaccin had het hoogste beschermende effect tegen de influenzavirussen A/H1N1, 
A/H1N1/pdm09 en de twee influenza B-viruslijnen. De IVE was vooral laag in de seizoenen 
waarin A/H3N2 het dominante influenzavirussubtype was. Het influenzavaccin had een 
gemiddelde effectiviteit wanneer er sprake was van een vaccinmatch en een lage effectiviteit 
bij een mismatch.2
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