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Inleiding 
 

Kinkhoest is een acute, zeer besmettelijke infectie van de bovenste lucht-wegen die veroorzaakt wordt 

door de bacterie Bordetella pertussis en in sommige gevallen door Bordetella parapertussis. 

Kinkhoest kan met name bij kinderen jonger dan 3 maanden zeer ernstige complicaties geven zoals 

hersenbeschadigingen en convulsies, atelectase van de long, pneumothorax, longemfyseem en zelfs 

sterfte. Immuniteit wordt opgebouwd zowel na het doormaken van kinkhoest als na vaccinatie, maar in 

beide gevallen neemt die na verloop van tijd weer af. 

Vaccinatie tegen Bordetella pertussis wordt sinds het begin van de vijftiger jaren (1952) uitgevoerd en is 

vanaf de start van het Rijksvaccinatieprogramma (1957) hierin opgenomen. De dekkingsgraad van dit 

programma is  hoog, maar is de afgelopen jaren wel licht gedaald (96% geboortecohort 2010 naar 93% 

geboortecohort 2015). 

Het vaccin dat in de vijftiger jaren werd ontwikkeld was effectief in het bestrijden kinkhoest, maar heeft 

niet tot uitroeiing van de bacterie geleid. Vanaf 1996 nam de incidentie van kinkhoest in Nederland toe, 

ondanks de hoge vaccinatiegraad. Kinkhoest is endemisch en om de paar jaar treden epidemische 

verheffingen op. Analyse van beschikbare gegevens leerde dat de proportie gevaccineerde personen 

onder de aangegeven ziektegevallen van kinkhoest toegenomen was, vooral voor kinderen op de 

schoolgaande leeftijd.9 Daarom worden sinds juli 2001 kinderen op 4-jarige leeftijd nogmaals ingeënt met 

een herhalingsvaccinatie met acellulair kinkhoest. Vanaf 2005 zijn de vaccinaties met de hele-cel 

kinkhoestcomponent in het eerste levensjaar vervangen door een combinatievaccin met een acellulaire 

kinkhoestcomponent. 

 

Kinkhoest is een van de ziekten waarvoor aangifte verplicht is; van deze registratie bestaat reeds een 

continue surveillance. Het ziektebeloop en de criteria voor registratie brengen echter een forse 

onderrapportage met zich mee en de cijfers van de wettelijke meldingen geven niet het werkelijke beeld 

weer. Er zijn drie mogelijke redenen voor onderrapportage. Veel mensen, met name volwassenen, die 

enkele weken hoesten gaan niet gauw naar de huisarts. Als iemand wel naar de huisarts gaat en de arts 

vermoedt kinkhoest, dan zal niet altijd laboratoriumonderzoek worden aangevraagd. Bovendien meldt 

niet elke huisarts alle bevestigde gevallen van kinkhoest bij de GGD.  

Rechtstreekse registratie van kinkhoest in de huisartspraktijk is een mogelijkheid om meer inzicht te 

krijgen in de omvang van de onderrapportage. Informatie over het voorkomen van kinkhoest in de 

huisartspraktijk was eind jaren negentig niet beschikbaar en evenmin in andere bronnen als zodanig te 

achterhalen. Nader onderzoek naar de veranderingen in de epidemiologie van kinkhoest werd wenselijk 

geacht. In 1998 werd besloten het voorkomen van kinkhoest en de wijze van diagnostiek te onderzoeken 

in de peilstations. Gezien de recente veranderingen in het kinkhoestvaccinatiebeleid en de mogelijke 

implementatie van maternale kinkhoestvaccinatie is het wenselijk de monitoring te handhaven. In 2010 

werd nadere analyse verricht naar de verschuivingen in epidemiologie en leeftijdsverdeling sinds de 

invoering van het acellulaire vaccin10 en in 2012 werd dit eveneens gedaan en vergeleken met de 

landelijke aangifte.11 



 

 

 

Methode 
 

De peilstationsarts wordt gevraagd elke patiënt met kinkhoest te registreren. Onderscheid wordt gemaakt 

naar geslacht en naar leeftijdsgroep van de patiënt. Het vaak weinig typische beloop van kinkhoest bij 

gevaccineerde personen maakt een casusomschrijving niet eenvoudig. 

Voor kinkhoest wordt de volgende omschrijving aangehouden: 

langdurige hoestklachten (langer dan 3 weken) met min of meer typische kenmerken en/of bewezen 

Bordetella pertussis/parapertussis infectie (volgens het protocol van de Landelijke Coördinatiestructuur 

Infectieziektebestrijding). 

 

Met behulp van een aanvullende vragenlijst wordt onderscheid gemaakt tussen klinische kinkhoest 

zonder bevestiging door het laboratorium en met laboratoriumonderzoek bevestigde symptomatische (al 

dan niet typische) Bordetella pertussis/-parapertussis infectie. Door dit onderscheid te maken kan inzicht 

verkregen worden in de frequentie waarmee door de huisarts de diagnose kinkhoest gesteld wordt op 

basis van alleen het klinische beeld.  

Via een elektronische vragenlijst krijgt de huisarts het verzoek aanvullende informatie te geven over de 

melding en over de uitkomsten van laboratoriumonderzoek wanneer dat aangevraagd is. Ook wordt 

gevraagd of de patiënt ooit is ingeënt tegen kinkhoest en indien dat het geval is hoeveel doses zijn 

toegediend. De verkregen informatie wordt naast andere bronnen over het voorkomen van kinkhoest 

gebruikt door het Centrum voor Infectieziektebestrijding, Epidemiologie en Surveillance van het RIVM in 

Bilthoven bij de interpretatie van de epidemiologie van kinkhoest in Nederland. 

 

Resultaten 
 

Het aantal nieuwe gevallen van kinkhoest per 10.000 patiënten per provinciegroep en naar 

adressendichtheid wordt in tabel 6.1 gegeven.  

 

In het jaar 2017 werden 46 patiënten met kinkhoest gemeld. Dit is 4 per 10.000 patiënten, iets minder 

dan in de voorgaande drie jaar; 2017 was een niet-epidemische jaar.  

In 2014 en 2015 was er een kleine epidemie met minder gevallen dan in 2012. Om de drie tot vier jaar is 

er een epidemie. Sinds de invoering van het acellulaire vaccin – voor vierjarigen in 2001 en voor nuljarigen 

in 2005 – werd verondersteld dat de epidemieën milder zouden zijn, maar dit werd in 2012 niet 

bevestigd.11 De incidentie in 2012 was vergelijkbaar met die in 2004, na implementatie van de 

herhalingsvaccinatie op 4-jaar, maar vóór invoering van het acellulaire vaccin bij nuljarigen. Er zijn over de 

jaren geen consistente verschillen naar regio en bevolkingsdichtheid. In 2017 kwam het hoogste aantal 

meldingen net als in 2016 uit het oosten van het land en van kleine en middelgrote steden. 

 

 



Tabel 6.1 Aantal patiënten met kinkhoest per provinciegroep naar adressendichtheid en voor Nederland per 10.000 
  Provinciegroep  adressendichtheid Nederland 

  N O W Z  1* 2* 3*   

2008  3 1 3 15  5 5 2  5 

2009  2 6 5 0  2 4 2  3 

2010  3 2 3 3  1 4 3  3 

2011  - 3 2 4  2 2 3  2 

2012  23 5 8 7  10 9 9  9 

2013  3 1 2 5  2 3 2  3 

2014  13 4 4 7  9 6 3  6 

2015  13 5 5 4  13 4 6  6 

2016  5 8 3 4  4 5 4  5 

2017  2 6 3 5  1 5 3  4 

*  1: ≤500/km2  2: 500-2500/km2   3: ≥2500/km2 

 

Leeftijdsverdeling 
 

In tabel 6.2 wordt het aantal patiënten met kinkhoest naar leeftijdsgroep vermeld per 10.000 inwoners. 

 

Tabel 6.2 Aantal patiënten met kinkhoest per 10.000 inwoners 2008-2017 
leeftijdsgroep 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

≤1 9 (17) (8) (9) (32) (-) (20) (31) (17) 
(-) 

1-4 8 18 (4) 11 12 17 18 21 25 
11 

5-9 9 7 (4) (3) 15 (2) 19 (4) 13 
(6) 

10-14 24 7 12 (5) 30 (3) 18 12 7 
7 

15-19 6 7 (4) (6) 16 (3) (6) 15 (3) 
(6) 

20-24 (2) (2) (4) (3) 13 (-) (6) (5) (1) 
(-) 

25-29 (3) - (1) - (7) (2) (2) 10 (1) 
(1) 

30-34 (2) (3) (3) (2) (5) (3) 7 (3) 7 
(3) 

35-39 (4) - - (1) (3) (5) (5) (4) (5) 
(3) 

40-44 6 (5) (3) (2) 10 (-) (3) (3) (5) 
(5) 

45-49 (1) (1) (3) (1) 9 (1) (5) 7 6 
(4) 

50-54 (1) (1) (1) (1) (5) (5) (1) (3) (2) 
7 

55-59 (4) (1) (1) - (7) (-) (1) (3) (1) 
(5) 

60-64 (2) - (3) (1) (3) (2) (4) (7) (3) 
(2) 

65-69 - - (2) (2) (6) (2) (3) (2) (1) 
(4) 

≥70 - (2) (1) - 4 (1) (3) (1) - 
(1) 

Getallen tussen haakjes zijn gebaseerd op N<5 

 

Kinkhoest kan op elke leeftijd voorkomen. Analyse van de periode 1998-2009 in groepen van telkens 4 

jaar laat zien dat sinds de invoering van het acellulaire vaccin – voor vierjarigen in 2001 en voor nuljarigen 

in 2005 – de piekincidentie geleidelijk verschuift van peuter-/kleuter- naar tienerleeftijd.10 Echter, in 2017 

lag de piekincidentie bij de leeftijdsgroep 1-4 jaar. 

 

 



Extrapolatie 
 

Tabel 6.3 Extrapolatie van gevonden incidenties kinkhoest op de Nederlandse bevolking208-2017 
   frequentie  Nederland** 

  incidentie (per 10.000)*  (absolute aantallen) 

Rubriek    totaal   totaal 

Jaar    (m+v)   (m+v) 

Kinkhoest       

2008    5   8.000 

2009    3   5.000 

2010    3   5.000 

2011    2   3.000 

2012    9   15.000 

2013    3   5.000 

2014    6   10.000 

2015    6   10.000 

2016    5   8.000 

2017    4   7.000 

* aantal gevallen van kinkhoest per 10.000 inwoners (gegevens peilstations) 

** extrapolatie van de incidenties op de Nederlandse bevolking (van het betreffende jaar), 

 afgerond op duizendtallen 

 

Over de resultaten betreffende de diagnostiek wordt separaat gerapporteerd in medische artikelen. 

 

Discussie 
 

Ondanks een hoge vaccinatiegraad tegen kinkhoest komt kinkhoest nog altijd veel voor. In 2017 was het 

aantal iets lager dan de voorgaande drie jaar, een duidelijk niet-epidemisch jaar. In 2014/2015 was er een 

epidemie, echter milder dan in 2012. Kinkhoest komt voor in alle leeftijdsgroepen. Sinds de invoering van 

vaccinatie met acellulair vaccin op 4-jarige leeftijd in 2001 en de vervanging van het hele cel vaccin door 

acellulair vaccin in het eerste levensjaar vanaf 2005 verschoof de piekincidentie van de 

huisartsenregistratie aanvankelijk geleidelijk naar de tienerleeftijd.10 De afgelopen jaren is dat niet meer 

het geval en in 2017 was de incidentie in de leeftijdsgroep 1-4 jaar het hoogst. Om de bescherming van 

jonge, nog niet (volledig) gevaccineerde zuigelingen te verbeteren heeft de Gezondheidsraad in december 

2015 de minister van VWS geadviseerd zwangere vrouwen programmatisch een kinkhoestvaccinatie aan 

te bieden. De minister heeft hierover nog geen besluit genomen, maar zwangeren kunnen zich wel op 

eigen kosten via de huisarts of de GGD laten vaccineren met DKTP in het derde trimester en daar wordt 

ook gebruik van gemaakt, vooral in regio’s waar complicaties geweest zijn ten gevolge van kinkhoest bij 

pasgeborenen.11  

 

De rubriek wordt in 2018 gecontinueerd. 
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