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De publicatie van het artikel van Hernan et al, getiteld « Recombinant hepatitis B vaccin en risico van multiple 

sclerose (MS) », verschenen op 14 september 2004 in het tijdschrift Neurology (2004 ; 63 : 838-42)  werpt 

opnieuw vragen op in verband met de vaccinatie tegen hepatitis B (HBV). 

Deze retrospectieve case-control studie, uitgevoerd met behulp van het register van huisartsen van het Verenigd 

Koninkrijk, vergelijkt de vaccinatietoestand van 152 volwassen patiënten met MS met die van 1565 volwassen 

personen die geen MS vertonen. Van alle MS-patiënten werden er 11 (6,7%) tegen HBV gevaccineerd. De 

verhouding van gevaccineerde personen onder de MS-patiënten was echter 3 maal hoger dan die bij de 

controlepersonen (39/1565, 2,4%). De gevonden verschillen in het voorkomen van MS bij volwassenen (van 18 

jaar en ouder) in beide groepen blijken niet statistisch significant te zijn, tenzij wanneer de HBV-vaccinaties in 

acht worden genomen die minstens 3 jaar vóór het voorkomen van de eerste MS-verschijnselen uitgevoerd 

werden. Een bias op vlak van de kwaliteit van registratie van HBV-vaccinaties in beide groepen is in deze studie 

niet volledig uit te sluiten. Er bestaat geen enkele biologische hypothese die de observaties van deze studie kan 

verklaren. De auteurs zelf menen dat de resultaten van de studie het belang van de universele HBV-vaccinatie 

niet in twijfel trekken, te meer daar het in de studie een volwassen bevolking betrof. 

 

De nieuwe gegevens, aangebracht door de studie van Hernan et al, werden besproken tijdens de vergaderingen 

van de permanente groep vaccinatie van de HGR op 23 september, 18 november en 16 december 2004. 

 

De leden van de groep hebben anderzijds kennis genomen van het verslag van het Raadgevend Wereldcomité van 

de WGO over de veiligheid van vaccins (ref. 3), uitgebracht na de publicatie van de studie van Hernan, evenals 

van de conclusies van het oriëntatieverslag « Vaccination contre le virus de l'hépatite B et SEP: état des lieux » 

verschenen in Frankrijk in november (ref 5), ook volgend op deze studie. 

 

In overeenstemming met de conclusies van de auteurs van de studie en met die van de internationale 

expertgroepen, zoals hierboven vermeld, is de Hoge Gezondheidsraad van oordeel dat de aanbevelingen inzake 

vaccinatie tegen hepatitis B van zuigelingen en adolescenten door de studie van Hernan et al, niet opnieuw ter 

discussie worden gesteld. Voor volwassenen, die tot een risicogroep voor hepatitis B behoren, blijft het voordeel 

van de vaccinatie hoger dan het risico op MS, zelfs als men een relatief risico groter dan 3, zoals gemeten in de 

studie van Hernan et al, in acht neemt. 

 

De permanente groep vaccinatie blijft alle informatie of nieuwe wetenschappelijke gegevens omtrent deze 

problematiek met de nodige aandacht volgen. 
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