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Onderzoek naar een verheffing van kinkhoest In Sellingen 

Inleiding 

Naar aanleiding van Nieuwsbrief nr. 5, uitgegeven 
door de GGD Oost-Groningen in september 1990, 
meldde een Sellinger huisarts in de week van 24 sep
tember 1990 10 gevallen van pertussis bij de GGD 
Oost-Groningen. Na berichtgeving aan de huisartsen 
en kinderartsen van de regio Oost-Groningen over 
deze aangiften, werden nog 2 aangiften gedaan door 
een huisarts uit Vlagtwedde. Deze aangiften betroff
en 2 pati~nten woonachtig in het naburige dorp Jip
singhuizen. 
Tijdens dit onderzoek werden nog eens 4 pati~nten 
met pertussis aangegeven. Van deze 4 aangiften 
werden 2 in het onderzoek meegenomen, omdat ook 
zij woonachtig zijn in Sellingen. 

Naar de aangiften van pertussis, die betrekking had
den op pati~nten woonachtig in Sellingen en Jip
singhuizen stelde de GGD Oost-Groningen een na
der onderzoek in. 

Patiënten en methode 

Het onderzoek had betrekking op de 14 patienten, 
die de beide huisartsen hadden aangegeven, on
geacht of de pati~t voldeed aan de diagnostische 
criteria voor typische of atypische kinkhoest volgens 
de circulaire van de Geneeskundige Hoofd 
Inspectie 1• 

Per brief werd bij de 14 betrokken pati~nten of 
ouders van patiênten een telefonisch contact aange
kondigd. In dit telefonische contact werd een af
spraak voor een huisbezoek gemaakt 
De huisbezoeken werden met behulp van een aantal 
standaard vragen uitgevoerd en vonden plaats op 
vrijdag 5 oktober en dinsdag 9 oktober 1990. 

De resultaten 

Leeftijd en geslacht 
Van de 14 ~nten waren 2 pati~ten ouder dan 10 
jaar nl. 30 en 49 jaar. De jongste pati~nt was op de 
eerste ziektedag 3 weken oud. 
De groep telt 10 vrouwelijke- en 4 mannelijke 
pati~ten. 

Nadere bijzonderheden zijn in tabel 1 samengevaL 

De diagnose 
De diagnose was bij 7 van de pertussis pati~nten op 
grond van klinische verschijnselen en serologisch 
onderzoek vastgesteld. Bij de overige 7 pati~nten 
was de diagnose alleen op basis van de klinische 
verschijnselen gesteld. 

Vaccinatie status 
10 pati~nten zijn volledig gevaccineerd tegen pertus
sis, de overigen zijn niet of onvolledig gevaccineerd. 

De eerste ziektedag 
Bij huisbezoek bleek dat het eerste ziektegeval begin 
maart 1990 herkend werd, gerekend vanaf het catar
rale stadium. Het tweede geval van de onderzoeks
groep bleek eind maart ziek geworden. In mei vielen 
nog eens 5 ziektegevallen, in juni 2 en de 5 laatsten 
in juli. 

De symptomen 
De hoestaanvallen kwamen bij alle patienten zowel 
overdag als 's nachts voor. 
Pati~nt L. werd bij de aanvallen cyanotisch en raakte 
buiten bewustzijn, deze pati~nt is als enige opgeno
men in het ziekenhuis. 
De bezochte pati~nten hadden tussen de pertussis
aanvallen geen ziek gevoel en hadden geen koorts of 
verhoging. 

Vier pati~nten hebben verzuimd van werk of school 
en bij 5 pati~nten was deze vraag niet relevant, we
gens leeftijd of werkzaamheden in huis. 
Alle bezochte patiênten hadden op het moment van 
huisbezoek nog een harde droge hoest, vooral na in
spanning. Er waren geen typische pertussis aanval
len meer. 

Onderlinge contacten 
De pati~nten stonden, op 2 na, privé, via school, 
gymnastiek of werk met elkaar in contact 
Deze 2 pa~nten stonden in contact met iemand die 
volgens betrokkenen wel pertussis had, maar voor be
handeling naar een alternatief genezer geweest was. 

CARA 
6 van de 14 pati~nten hebben volgens de huisarts 
CARA. Bij 5 van deze pati~ten is pertussis serolo
gisch vastgesteld. 

1. Cirallaire Geneeskundige Hoofd Inspectie nr. GHJJINFZ 162859 d.d. 18 december 1987. 
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Tabeli Bijzonderheden patilntengroep 

Pa ti ent Leeftijd Geslacht Vaccinatie Week (in 1990) kinkhoest 
status van le ziektedag serologie 

A 6jr V volledig 10 + 
B 6jr M volledig 13 n.v. 
c 5 jr V volledig 18 + 
D 9 jr V volledig 19 + 
E 49 jr V niet 19 + 
F 4 jr V volledig 20 n.v. 
G 6jr V volledig 21 n.v. 
H 1 jr M volledig 22 n.v. 
I 10jr V volledig 22 n.v. 
J 3 jr M volledig 27 + 
K 30jr V onvolledig 28 + 
L 3wkn V niet 29 + 
M 4 jr M volledig 30 n.v. 
N 10wkn V niet 31 n.v. 

n.v. =niet verricht 

Tabel 11: Symptomen naar vaccinatiestatus en serologische bevestiging 

Symptomen Aantal Vaccinatiestatus Serologie 
patiênten volledig niet/onvoll. bevest. nietbevest 

(n=10) (n=4) (n=7) (n=7) 

ernstige hoest > 2 wkn 14 10 4 7 7 
hoestbuien 14 10 4 7 7 
hoesten met braken 9 7 2 4 5 

apnoel cyanose 1 0 1 1 0 
paroxysmen 14 10 4 7 7 
subconj. bloedingen 1 1 0 1 0 
contact met verdacht of 

bewezen geval 13 9 4 6 7 
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Beschouwing 

De populatie 
Alle benaderde patienten en ouders van patienten 
wilden aan de huisbezoeken meewerken. Enkelen 
vonden het een goede zaak:, dat er 'werk van werd 
gemaakt' 
Tijdens de huisbezoeken bleek dat er meerdere hoes
tende patieDten binnen de gezinnen en het dorp ge
weest waren. Deze hadden de huisarts niet bezocht 
en werden niet bij het onderzoek betrokken. 
Na huisbezoek bleek dat patient A voorafgaand aan 
de ziekte, voor zover bekend geen contact met een 
andere kinkhoest patient heeft gehad Derhalve wu 
deze patient als eventuele bron aangemerkt kunnen 
worden. Duidelijk is dat de overige patienten, met 
uitzondering van de 2 genoemde in het betreffende 
hoofdstuk, allen met elkaar in contact staan. 

De aangiften 
De helft van de aangiften was niet serologisch be
vestigd en voldeed derhalve niet aan de criteria van 
(a-)typische kinkhoest van de Geneeskundige 
Hoofdinspectie. Deze zijn echter wel in het onder
zoek betrokken. Na contact met de huisarts bleek dat 
hij weloverwogen deze pertussispatienten niet sero
logisch heeft laten onderweken. 

De klinische verschijnselen in combinatie met het 
voorkomen van een groot aantal pertussis patienten 
ter plaatse waren voor hem voldoende. 
Deze gevallen worden geregistreerd op epidemiolo
gische gronden naar aanleiding van een serologische 
of bacteriologische bevestigde index-patient 

Behalve I patient 'uit Winschoten en 1 patient uit 
Oude Pekela, zijn van de overige huisartsen uit de 
regio Oost-Groningen geen aangiften van pertussis 
binnengekomen. 
De laatsgenoemde aangiften zijn niet bij het onder
zoek betrokken omdat het individuele gevallen 
leken. Deze 2 aangiften staan niet in verhouding tot 
de 14 uit Sellingen en het mag dan ook opmerkelijk 
genoemd worden dat er buiten Sellingen om bij ons 
geen verdere gevallen van pertussis bekend zijn. 

Conclusie 

In de periode van maart tot eind juli 1990 is er een 
verheffmg van het aantal pertussisgevallen binnen 
het dorp Sellingen voorgekomen. 
Het antwoord op de vraag naar de oorzaak van deze 
verheffmg van pertussis binnen het dorp Sellingen 
hebben wij met dit onderzoek niet kunnen vinden. 



Kinkhoest In Nederland 

De opmerkelijke rapportage van De Boer en Kruis
selbrink over een epidemische verheffing van kink
hoest in Sellingen (1) was aanleiding enkele 
aspecten in een breder perspectief te plaatsen. In 
onderstaande besteden wij daarom aandacht aan de 
effectiviteit van vaccinatie en het vóórkomen van 
typische pertussis bij volledig gevaccineerde perso
nen, aan de relatieve betekenis van aangiftecijfers 
van kinkhoest. aan het vóórkomen van atypische 
uitingen van infectie met Bordetella pertussis, en 
aan de problemen met betrekking tot de laborato
rium diagnostiek. Wij concluderen dat voor een 
betere bewaking van het "kinkhoestprobleem" in 
Nederland (en elders), de ontwikkeling van een 
snelle en betrouwbare diagnostische test van grote 
waarde zou zijn. 

De effectiviteit van kinkhoest vaccinatie 

Wellicht het meest opvallende aspect van het onder
zoek van De Boer en Kruisselbrink betreft het ken
nelijke vóórkomen van typische kinkhoest in volle
dig gevaccineerde personen (10 van de 14 patien
ten). Hetzelfde kan men opmaken uit de aangiftecij
fers van kinkhoest van de GHI: in 1988 en 1989 wa
ren respectievelijk 66 van de 112 en 187 van de 362 
aangegeven patienten met typische kinkhoest volle
dig gevaccineerd. Bij oppervlakkige beschouwing 
kan de indruk ontstaan dat de effectiviteit van vacci
natie tegen kinkhoest niet goed zou zijn. Ten onrech
te! Na invoering in Nederland van vaccinatie tegen 
kinkhoest (sinds 1953; DKlP vaccin, toegediend 
aan kinderen op de leeftijd van 3, 4, 5 en 11 maan
den}, is de incidentie van deze gevreesde kinderziek
te enorm gedaald. De vaccinatiegraad is zeer hoog, 
gemiddeld 96% (2). Het handhaven van een derge
lijke hoge vaccinatiegraad is van groot belang: in 
Engeland ging een (tijdelijke) verlaging van de vac
cinatiegraad tot < 20% gepaard met de snelle ont
wikkeling van een reeks kinkhoest epidemien die 
uiteindelijk enkele honderden dodelijke slachtoffers 
hebben ge!ist (3). Uit de aangiftecijfers van (bij
voorbeeld) 1989 en de daaruit volgende incidentie
schattingen naar leeftijdscategorie en vaccinatiesta
tus (tabell}, blijkt ondubbelzinnig dat vaccinatie ef
fectief is. Niet of onvolledig gevaccineerde kinderen 
in de leeftijd tot 10 jaar (waaronder, per definitie, 
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zuigelingen!) lopen relatief het hoogste risico de 
ziekte te verwerven. De incidenties onder gevacci
neerden zijn aanzienlijk lager. De beschermende ef
fectiviteit van volledige vaccinatie is vooral bij 1 tot 
4-jarigen zeer goed te noemen (100- 7.5/200 x 100 
= 96%), maar zij neemt bij oudere leeftijd enigszins 
af (bij 5 tot 9 jarigen tot rond de 90% ). Een derge
lijke analyse kan niet toegepast worden op de gege
vens van De Boer en Kruisselbrink: de noemers (to
taal aantal gevaccineerden/ongevaccineerden per 
leeftijdscategorie in de populatie waarin de epidemi
sche verheffmg plaats vond) ontbreken. Het belang 
van de rapportage van De Boer en Kruisselbrink is 
dan ook vooral gelegen in die aspecten, die het in
formatieve vermogen van aangütecijfers overstijgen. 

Kinkhoest in de praktijk 

De rapportage bevestigt, in kwalitatieve zin, dat juist 
in gevaccineerde populaties kinkhoest meestal in 
clusters c.q. kleine epidemietjes voorkomt (4). Wan
neer derhalve één kinkhoest geval wordt vastgesteld, 
is er goede reden actief uit te kijken naar mogelijke 
andere gevallen in de directe omgeving i.e. gezin, 
school, straat, wijk, dorp. Aspecifieke symptomen 
van een luchtweginfectie (neusloop, koorts, conjunc
tivitis) zouden, wanneer zij zich voordoen bij een 
patiênt die contact heeft (gehad) met een kinkhoest 
patient, een uiting kunnen zijn van het vroege aspe
cifieke "catharrale" stadium van kinkhoest. Een 
vroege diagnose (in het zeer besmettelijke catharrale 
stadium van kinkhoest is kweek van nasopharyn
geaal materiaal op Bordetella pertussis een gevoelig 
diagnosticum) maakt effectieve behandeling met an
tibiotica (erythromycine) en daardoor preventie van 
verdere verspreiding van de ziekte mogelijk. Aan
vang van antibiotische behandeling in de latere, toxi
ne gemedieerde, en minder of niet besmettelijke ty
pische stadia van kinkhoest heeft geen of een zeer 
beperkt effect op symptomen en ziekteduur, en op 
verspreiding van de ziekte (5). Speciale aandacht 
moet geschonken worden aan zeer jonge, niet of on
volledig gevaccineerde kinderen (waaronder zuige
lingen) die behoren tot de directe omgeving van een 
kinkhoest patiertt: zij lopen het grootste risico de 
ziekte te verwerven en bovendien is in die leeftijds
categorie (0 tot 2 jarigen) de morbiditeit en mortali-
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teit van kinkhoest het hoogst In dergelijke gevallen 
zou men, b.v. in overleg met de plaatselijke GGD, 
maatregelen ter voorkoming van contact met be
smettelijke patiênten, en zelfs, indien dat contact al 
heeft plaats gevonden of niet vermeden kan worden, 
prophylactisch antibiotische behandeling kunnen 
overwegen (6). 

De relativiteit van aangiftecijfers 

Ten tweede bevestigt het onderzoek van De Boer en 
Kruissetbrink het vermoeden dat de incidentie van 
typische kinkhoest in Nederland hoger is dan uit de 
aangifte cijfers blijkt Voor aangifte van de B-ziekte 
kinkhoest is vereist dat de klinische diagnose beves
tigd is, hetzij door kweek van Bortietella pertussis, 
hetzij door de vaststelling van een significante titer
stijging van antilichamen tegen (componenten van) 
Bonietelia pertussis (7). Omdat in de latere, typi
sche stadia van kinkhoest de gevoeligheid van 
kweek gering is ( <<50% ), vindt bevestiging van de 
diagnose meestal plaats via serologisch onderzoek. 
Immers, het vaststellen van een significante im
muunresponse tegen Borcletella pertussis (IgA) en 
tegen pertussis toxine (IgG) is een zeer gevoelige en 
specifieke methode voor de detectie van pertussis. 
Echter, men moet daartoe twee serummonsters in
zenden, die met een tussenperiode van enkele weken 
zijn afgenomen. Niet alleen betekent dit een extra 
belasting voor de individuele patiênt, maar ook volgt 
bevestiging c.q. ontkenning van de diagnose erg laat, 
op een moment dat behandeling met antibiotica al 
niet meer zinvol is. De behandelend arts zal zijn 
therapeutisch handelen primair moeten baseren op 
het klinisch beeld bij presentatie. Bevestiging van de 
diagnose en aangifte zal dan ook weleens achter
wege worden gelaten. Dat de zeven Sellinger patiên
ten, bij wie de klinische diagnose kinkhoest niet ge
documenteerd werd, toch werden aangegeven en als 
kinkhoest gevallen "geaccepteerd", is, hoewel zeer 
reeel, uitzonderlijk en gebaseerd op intensieve com
municatie tussen huisarts, GGD en Glll. 

Atypische pertussis 

Ten derde vestigen De Boer en Kruissetbrink onze 
aandacht op het vóórkomen van atypische pertussis. 
Althans, hun opmeoong in de beschouwing dat er 
"meerdere hoestende patienten binnen de gezinnen 
en het dorp geweest waren. Deze hadden de huisarts 
niet bezocht en werden niet bij het onderzoek be
trokken", kan als zodanig geïnterpreteerd worden. 
Het moge duidelijk zijn dat hier geen bewijs is gele
verd dat de luchtweginfectie in deze "hoestende pa
tiênten" veroorzaakt werd door Bonietelia pertus
sis. Echter, epidemiologisch onderzoek heeft aange
toond dat infectie met Borcletella pertussis gemiti
geerd, i.e. zonder de typische paroxysmen, of zelfs 
vrijwel symptoomloos kan verlopen. Vooral bij 
ouderen (volwassenen) en bij gevaccineerde kinde
ren is dit waargenomen (8). Dergelijke atypisch ver
lopende infecties zullen, zeker indien zij los van ty
pische gevallen voorkomen, niet als veroorzaakt 
door Bordetel/a pertussis herkend worden. Er zijn 
zelfs indirecte aanwijzingen dat atypische luchtweg
infecties met Bordetel/a pertussis veel vaker 
vóórkomen dan typische infecties. Uit transversaal 
serologisch onderzoek bij nederlandsekinderen van 
1 tot 12 jaar bleek dat na het 4de levensjaar, wanneer 
de door vaccinatie geïnduceerde IgG antilichamen 
(vaccinatie leidt nauwelijks tot IgA productie) in 
concentratie waren gedaald, een keerpunt optrad: 
hoe ouder het kind, hoe groter de kans dat IgG, maar 
ook IgA antilichamen werden gedetecteerd (9). Zo 
had 50% van de 12-jarigen lgA antilichamen tegen 
Bordetella pertussis, en 75% IgG antilichamen te
gen pertussis toxine. Een dergelijk patroon sugge
reert in sterke mate dat immuunresponse-induceren
de ontmoetingen met Bordetel/a pertussis frekwent 
vóórkomen, waarbij de ziekteverschijnselen kenne
lijk zelden zodanig zijn dat zij leiden tot de gedocu
menteerde diagnose van pertussis. 

Hoe verder? 

Bordetella pertussis is onder ons. Vaccinatie biedt, 
vooral aan de meest kwetsbaren (kinderen< 4 jaar), 
goede, zij het niet absolute, bescherming. De moge
lijkheid het vaccinatieschema met boosterinentingen 
op b.v. 4- en 9-jarige leeftijd uit te breiden kan over-



wogen worden (10), maar een dergelijke inspanning 
lijkt voor de Nederlandse situatie niet noodzakelijk. 
Zeer incidenteel veroorzaakt het whole cell vaccin 
belangrijke bijwerkingen, die vrijwel altijd reversi
bel blijken, maar wel zodanig zijn dat van voltooiing 
van het vaccinatieprotocol van kinkhoest bij de be
treffende patitmt moet worden afgezien. Veel aan
dacht wordt dan ook besteedt aan pogingen vaccins 
zonder bijwerkingen (acellulaire vaccins) te ontwik
kelen. Het is echter niet te verwachten dat dergelijke 
vaccins een betere bescherming tegen infectie zullen 
bieden (11). Orale vaccinatie (b.v. met levende, door 
genetic engineering verzwakte Bordetellas) zou 
theoretisch wél verbetering van de effectiviteit kun
nen opleveren, indien althans zou blijken dat induc
tie van mucosale immuniteit mogelijk is, en dat een 
dergelijke immuniteit effectief kolonisatie van lucht
wegepitheel met Borcletella pertussis tegen gaat. 
Onderzoek in die richting bevindt zich in een vroeg 
experimenteel stadium. Vooralsnog lijkt voortzetting 
van de huidige vaccinatiepraktijk en handhaving van 
een hoge vaccinatiegraad van het grootste belang. 
Daarbij hoort een voortgezette bewaking van de ef
fectiviteit van vaccinatie middels het systeem van de 
verplichte aangifte. Echter, hier stuiten wij op een 
belangrijke belemmering: een snelle én betrouwbare 
diagnostische test ontbreekt. Kweek op Bordetella 
pertussis is wel redelijk snel (zij het altijd nog >48 
uur), maar moeizaam (speciale media zijn noodzake
lijk), en vaak vals-negatief; serologisch onderzoek is 
wel betrouwbaar, maar zeer traag, en voor de indivi
duele patient van beperkte waarde. Nieuwe moge
lijkheden worden geboden door de recent ontwikkel
de polymerase chain reaction (PCR). Door gebruik 
te maken van de PCR techniek kan (DNA van) Bor
detella pertussis in nasopharyngeaal materiaal ge
detecteerd worden. Deze Bordetella pertussis speci
fieke PCR, die ontwikkeld is door medewerkers van 
de afdeling moleculaire microbiologie van het 
RIVM en van het Streeklaboratorium Tilburg, is 
zeer gevoelig: de aanwezigheid van slechts één bac
terie is al voldoende voor een positief signaal. Uit
voering van de test (vermeerdering van DNA en be
vestiging van de specificiteit van het PeR-produkt 
middels een DNA-probe) vergt 24 uur. In een be
perkte pilot studie bij enkele paaienten met typische 
symptomen verdacht voor kinkhoest werd met deze 
test een positief signaal veJ.tregen, in associatie met 
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een negatieve kweek(!) en positieve serologie. Een 
meer defmitieve validatie van de PCR-test, in relatie 
tot symptomatologie, kweek en serologie, is in 
voorbereiding. 

Dr. J. Schellekens, arts-microbioloog 
Dr. H. Rümke, kinderarts, 
Dr. F. Mooi, moleculair microbioloog 
RIVM Bilthoven 
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Tabell: Absolute aantallen patiënten met typische pertussis in 1989, naar leeftijdscategorie en 
vaccinatiestatus 1 ), en de geschatte incidentie per 100.000 personen 2) 

vaccinatiestatus 
absoluut aantal (iocidentie per 100.000) 

volledig niet of onvolledig 
(~3 xDKTP) (< 3 xDKTP) 

leeftijdscategorie 

0-5 mnd - 62 (68) 
6-11 mnd 5 (69) 14 (78) 
1-4 jaar 39 (7.5) 35 (200) 
5-9 jaar 111 (13) 39 (129) 
~ 10jaar 34 (0.3) 17 (4.0) 

1) bron: GID 
2) berekend (i.e. geschat) op basis van de volgende aannames: 

a: aantal geboortes per jaar sinds 1979: 1.8 x 100.000 
b. kindersterfte sinds 1979"' 0 

vaccinatie 
status onbekend 

-
-
3 
2 
1 

c. ratio gevaccineerden/ongevaccineerden, in de leeftijdscategorie 6-11 mnd: 4:1 
( vaccinatiegraad gemiddeld 80%) 
in de leeftijdscategori~n ~ 1 jaar: 29: 1 
(vaccinatiegraad gemiddeld 96%) 

d. bevolking~ 10 jaar: 122 x 100.000 
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Gezondheidsklachten In verband met recreatie rond oppervlaktewater In de 
zomer van 1990 

Inleiding 

Iedere zomer worden waterlcwaliteitsbeheerders, 
provincies, huisartsen en GGD'en geconfronteerd 
met gezondheidsklachten die in verband worden ge
bracht met het recreêren in of aan oppervlaktewater. 
Het betreft vaak aspecifieke klachten, terwijl even
min vaststaat of contact met water inderdaad de oor
zaak van de klachten was. Toch dient in dergelijke 
gevallen snel en adequaat opgetreden te worden. In
dien er immers sprake is van gezondheidsrisico's die 
verband houden met baden in besmet oppervlakte
water is een waarschuwing aan het publiek of zelfs 
een zwemverbod noodzakelijk. Indien daarentegen 
het zwemwater ten onrechte als de bron van ziekte 
wordt beschouwd, kunnen onvoldoende gefundeerde 
maatregelen onnodige economische schade aanrich
ten, of zelfs leiden tot een verhoogd aantal klachten, 
onnodige therapeutische behandelingen en grote on
zekerheid bij de bevolking. Een duidelijk voorbeeld 
van deze laatste categorie is de "Spokeplasaffaire", 
waarover onlangs uitgebreid is gerapporteerd in het 
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde ( 1991; 
135:1115-7). Naar aanleiding van deze affaire, en 
het grote aantal vragen dat het RIVM in de zomer 
van 1990 bereikte, is een inventarisatie uitgevoerd 
onder de meest betrokken diensten: Provincies, wa
terkwaliteitsbeheerders en GGD'en. In deze bijdrage 
wordt een overzicht gegeven van de klachten die 
deze diensten in de zomer van 1990 hebben bereikt 

Overzicht 

In totaal werden ~9 incidenten gemeld, waarbij een 
variêrend· aantal patiênten was betrokken.· Een over
zicht is gegeven in tabel 1.' Na onderzoek kon met 
vrij grote zekérheid worden gesteld dat 4 van deze 
incidenten (eenmaal maagdarmkanaal, eenmaallep
tospirose: de Spolceplasaffaire en tweemaal overige) 
niet aan contact met zwemwater konden worden toe
geschreven. In de overige gevallen werd de associa
tie met zwemwater meestal gelegd omdat alle 
patiertten in het verdachte water ·hadden gezwom
men. Een volledig epidemiologisch onderzoek, met 
een controlegroep werd met uitzondering van de 
Spokeplasaffaire niet uitgevoerd. 

Kliniek 

Het aantal herkende patiênten per incident variêerde 
tussen één en ca. 125, maar was meestalkleiner dan 
20. In een aantal gevallen wist men slechts dat er 
"veel" patiênten waren. De symptomen waren mees
tal vrij algemeen beschreven, onderzoek van 
patiêntenmateriaal werd bij 6 van de 29 incidenten 
uitgevoerd; in twee gevallen van maag-darmldachten 
met positief resultaat In één incident met de ziekte 
van Weil werd van 2 van de 3 patiênten (die in het
zelfde weekeinde in hetzelfde gedeelte van de Rand
meren hadden gezwommen) de klinische diagnose 
serologisch bevestigd In een tweede incident betrof 
het één patient met de klinische diagnose ziekte van 
Weil, die eveneens serologisch werd bevestigd. De 
patiênt had gesurfd in een afgesloten recreatieplas. 

Tijdstip 

Van de gemelde gevallen hadden er 18 betrekking 
op de eerste twee weken van augustus, een periode 
met uiterst mooi weer. In zo'n periode zijn er uite
raard veel baders, en dus een grotere kans op klach
ten. Bovendien is het in zo'n periode erg druk op de 
plaatsen waar gerecreêerd wordt. Dit maakt de kans 
op tijdelijke verslechtering van de waterkwaliteit 
groter. Op deze manier kunnen gemakkelijk contac
tinfecties via het water worden overgedragen. De 
hypothese dat met name deze factor een rol speelde 
wordt gesteund door het feit dat veelklachten in ver
bançl werden gebracht met kleine, ondiepe plassen, 
die niet blootstaan aan verontreiniging van buitenaf, 
maar waarin wel vaak de verversing van het water te 
wensen overlaat. In één geval werd ook gemeld dat 
bij inspecties ter plaatse onhygiênisch gedrag van de 
bezoekers werd geconstateerd. 

Wa/er kwaliteit 

In slechts twee van de 29 gevallen konden de ziek
tegevalen in verband worden gebracht met een af
wijkende waterkwaliteit in de zin van de Wet 
Hygiêne en Veiligheid Zwemgelegenheden 
(WHVZ). In alle andere gevallen voldeed het water 
(bij onderzoek dat meestal 1-2 weken na de datum 
van blootstelling werd uitgevoerd) aan de wettelijke 
eisen. Een incident betrof ca. 15 pati~nten met 
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Tabell 

Aard van de klachten Aantal Aantal malen 
incidenten zwemmen ontraden 

of verboden 

Maag-darmkanaal 14 1)2) 4 
Huid 5 0 
Leptospirose (incl. Weil syndroom) 3 2 
Overige/onbekend 7 0 

1) Eenmal ook oorontsteking, eenmaal ook huidklachten 
2) Eenmal toegeschreven aan Plesiommuu shigelloidu, eenmaal aan rotavirus 

maag-darmklachten die tussen 3 en 5 augustus had
den gezwommen in de Veluwerandmeren. Wateron
derzoek op 13 augustus tooude een hoog aantal 
E.coli aan, te weten 200 per mi. De verontreiniging 
werd in verband gebracht met baggerwerkzaamhed
en. Hierdoor zou veel bodemslib zijn opgewoeld, 
waarvan bekend is dat t.g.v. de langere overleving
stijden het besmettingsniveau aanzienlijk hoger is 
dan dat van het water. In een ander geval hadden ca. 
125 patiimten "gebaad" in een modderpoel. Ongev
eer 24 uur nadien traden klachten op, met name mis
selijkheid, braken en diarree gedurende -3 dagen. 
Uit patientenmateriaal werd rotavirus gekweekt. In 
de modderpoel was het aantal thermotolerante 
bacteriim van de coligroep 6000 per ml. De poel 
werd na dit incident dichtgegooid. In een derde ge
val werd de veroorzaker van de klachten (P.shigel
loides) ook uit het verdachte water gekweekt. dat 
overigens wel aan de eisen van de WHVZ voldeed 
(een volledige beschrijving van dit incident is gege
ven in Infectieziekten Bulletin jaargang 1 nr. 4, 
1990, pag. 8-11). In een aantal gevallen werden 
maag-darmklachten en huidklachten toegeschreven 
aan de aanwezigheid van cyanobacteriên. Met de hu
idige kennis van de pathogene betekenis van deze 
organismen is het verband niet verder te evalueren. 
Opvallend is dat geen van de gevallen van dermatitis 
kon worden toegeschreven aan cercaritm ("zwem
mersjeuk"). In de betreffende wateren werden maar 
weinig slakken gezien, en bij onderzoek werden 
slechts geringe aantallen cercariên in de slakken 
gezien. In slechts één van de drie gevallen van lep
tospirose werden sporen van de bruine rat aange
troffen. In de overige twee gevallen werden wel 
sporen van veldmuizen gezien. In een (klein) aantal 
gevallen kan Leptospica grippotyphosa, waarvan 

veldmuizen het reservoir zijn, het syndroom van 
Weil veroorzaken. 

Maatregelen 

In zes gevallen werd het zwemmen in het verdachte 
water ontraden of zelfs verboden. M.n. bij constater
en van leptospirose blijkt men relatief snel tot deze 
actie over te gaan. Daarnaast werd nog éénmaal een 
zwemverbod genoemd omdat het water niet aan de 
eisen van de WHVZ voldeed. Eénmaal werd een in
cident in de pers gemeld waarvoor geen enkele 
grond bleek te bestaan. De waterkwaliteit was uitste
kend en bij de Provincie waren in het geheel geen 
klachten bekend 

Conclusie 

De resultaten van deze enquête zijn zeker niet maat
gevend voor de gezondheidsproblemen die zich in 
de zomer van 1990 hebben voorgedaan. Er bestaan 
geen gestandaardiseerde registratiesystemen, en bo
vendien blijkt het verzamelen van relevante informa
tie een zeer moeilijke zaak. Er verloopt altijd een 
aantal dagen tussen het zwemmen en het optreden 
van symptomen, en dan is het nog de vraag of er een 
melding plaatsvindt en bij wie. In de tijdsspanne die 
verloopt tussen zwemmen en het constateren van een 
incident kan de waterkwaliteit al weer zijn veranderd, 
of kunnen de baders zich over het gehele land hebben 
verspreid Toch is het nodig om in voorkomende ge
vallen snel en adequaat te reageren, gezien de belan
gen die op het spel staan, en de grote belangstelling 
die incidenten rond zwemwater in de pers genieten. 
Daartoe is het noodzakelijk dat zo spoedig mogelijk 
alle relevante feiten worden verzameld en op deskun-



dige wijze worden geïnterpreteerd. Een samen
werking tussen met name de provinciale diensten die 
de uitvoering van de WHVZ tot taak hebben en de 
GGD'en in de betrokken regio lijkt dan ook. een pri
maire voorwaarde voor adequaat beleid Het is 
verheugend te konstateren dat biDoen beide diensten 
nu een draaiboek wordt ontwikkeld waarin de te ne
men acties in grote lijnen zijn vastgelegd. Het RIVM 
bereidt op dit moment een gestandaardiseerd 
enquêteformulier voor dat onder alle betrokken dien
sten zal worden verspreid, in de hoop over de zomer 
van 1991 meer en vollediger gegevens te verkrijgen. 

Dankwoord 

De auteur is de vele medewerkers van Provincies, 
GGD's en waterkwaliteitsbeheerders, die de gegevens 
voor dit artikel hebben aangeleverd, erkentelijk voor 
hun inspanningen. 

Noot van de redactie 

Sinds 1 november 1984 is de Wet Hygiêne en Vei
ligheid Zwemgelegenheden (WHVZ) van kracht en 
zijn de provincies in Nederland belast met de con
trole en de uitvoering van de in deze wet gestelde ei
sen. Deze eisen, die zowel de hygiêne, de veiligheid 
als de waterkwaliteit gelden, zijn in 1990 van kracht 
geworden bij alle zwemgelegenheden. Uitgezonderd 
zijn slechts de privé zwembaden bij particulieren en 
de therapeutische baden in bijvoorbeeld zieken
huizen. Met de uitvoering van de Wet Bestrijding 
Infectieziekten en Opsporing Ziekteoorzaken zijn de 
Inspectie Volksgezondheid en de GGD'en belast 
Gezien een goed contact tussen de betreffende mede
werkers van de provincies en de lokale GGD'en van 
groot belang is wordt thans gewerkt aan een protocol 
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''Ziekten gerelateerd aan recreatie in en rond zwem
water". 

Naschrift 

Naar aanleiding van de bevindingen in 1990 wordt in 
de zomer van 1991 door het RIVM (L WL, contactper
soon drs.G J .Medema, 030-7 4 3711) een inventarise
rend onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van 
Plesiomonas shigelloides in Nederlands recreatiewa
ter. Daarnaast voert GGD/Streeldaboratorium Amster
dam (kontaktpersoon drs.P .Peerbooms, 020-5555293) 
in dezelfde periode een onderzoek uit naar de inciden
tie van Plesiomonas shigelloides bij patiênten met 
acute gastro-enteritis. Daartoe worden lactose-nega
tieve kolonies op Leifson of SS-agar afgeênt op TSI
agar. Van lactose- en saccharose-negatieve kolonies 
wordt een oxidase-test gedaan. Indien andere labora
toria een dergelijke procedure volgen en gevallen van 
met P.shigelloides geassocil!erde gastro-enteritis 
worden geconstateerd zou het aan te bevelen zijn na te 
vragen of, en waar de patiênten hebben gezwommen. 
Wanneer daartoe aanleiding bestaat zou met de GGD 
overlegd kunnen worden of een epidemiologisch on
derzoek mogelijk is. Het RIVM zal gaarne bijstand 
verlenen, m.n. door wateronderzoek eo/of typering 
van isolaten uit patiênten en zwemwater. 
Ook zijn oriênterende contacten gelegd met een 
Noorse groep onderzoekers die over vereenvoudigde 
methoden beschikken om bepaalde (peptide)toxinen 
van blauwwieren aan te tonen. In relevante gevallen is 
deze groep bereid monsters uit Nederland te onder
zoeken. 

A.H. Havelaar 
RIVM, Bilthoven 
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GHI 4-WEKEN OVERZICHT 

Aantal aanaeaeve~~ pvallen van Infectieziekten over de periode 19 mei • 15 junl1991 (week 21 ·24) In Nederiand 

Number of notltled Cll8ell oflnfectious diiJellllellfor the perioei of19 May ·15 June 1991(week 21·24) In tbe Netherlands 

ii 1! 1 
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~ ~ t ""' ] ~ ; ~ j 1 ·~ a .. 
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:2' t 1 ~ 
~ ~ 

> ..: li .i ""' ~ !S 
Groep A 
febris typhoi.dea . . . . . 1 . . . . . . . . 
lassakooru ca vormen van 

Mrik.vir. haemonh. koorts - - - - - - - - - - - - - -
pest/plague - - - - - - - - - - - - - -
poliomyelitis ant.aruta - - - - - - - - - - - - - -
ra bies - - - - - - - - - - - - - -

GroepB 
anthrax - - - - - - - - - - - - - -
botulisme - - - - - - - - - - - - - -
brucelloses - - - - - - - - - - - - - -
cholera - - - - - - - - - - - - - -
diphterie - - - - - - - - - - - - - -
dysenleria bacillaris - - - - - - 1 1 4 3 10 4 3 -
febris recurrens - - - - - - - - - - - - - -
gele kooru/yellow fever - - - - - - - - - - - - - -
hepatitis A - - - 5 - 3 44 - 9 6 4 1 1 -
hepatitis B - - - - - - - - 5 3 5 - 2 -
legionella pneumonie - - - - - - - - 1 - 2 - 1 -
lepra - - - - - - - - - - - - - -
leptospiroses - - - - - - - - - - - - - -
malaria - - 1 - - 3 1 - 6 6 6 - 4 2 
meningitis cer.epidemica 1 1 - 3 - - 2 2 - - 1 - - 2 
meningokokken sepsis - - - - - 2 - - 1 - 2 1 - -
morbilli - - 3 - - - - - - - - - - -
omitosislpsiuacosis 1 1 - 1 - - 1 1 - - 2 - 1 -
paratyfus B - - - - - - 1 1 - - 2 - 1 -
pertussis 1 - 1 - - 1 1 1 - - - - - -
atypische pertuasis 1 - - - - - - - 2 - - - - -
Q-koortaiQ-fever - - - - - - - - - - 2 - 1 -
rubella - - - - - - 1 - - - 3 1 2 -
scabies - - - - - 4 1 - 1 1 6 - 4 -
letanUS - - - - - - - - - - - - - -
trichinosis - - - - - - - - - - - - - -
tuberrulosis 5 4 1 4 - 7 7 4 24 19 36 6 13 -
tularemia - - - - - - - - - - - - - -
tyfusex~aticus - - - - - - - - - - - - - -
voedaelvergiftiging/-infectie - 4 - - 3 - 2 - ·5 2 - - - -
(foodhome infections/-poi.soning) 

GroepC 
gononhoea 1 1 1 1 9 3 25 22 85 77 68 21 39 2 
syiilis prim./sec. - - - - - - - - 3 3 1 1 - -
syiilis congenita - - - - - - - - - - - - - -
parotitis epi.demica - - - - - - - - - - 1 - - -

Bron: Geneeskundige Hoofdinspectie, afdeling Infectieziekten . 
Department ei the arief Medical Officer of Health, Division ei Infectieus Diseases. 
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Aangegeven aevallen van lnfec:tleziektea In Nederland per 4 weken, 1991 

Notitled cues oflnfec:tloiiS dlseues IR the Netherlands per 4 weeks, 1991 

febris typho!dea 
lassalcoorts ea vonnen van 

Afrik.vir. haemorrh. koorts 
pest/plague 
poliomyelitis antacuta 
rabies 

GroepB 
anthrax 
botulisme 
brucelloses 
cholera 
diphterie 
dysenteria bacillaris 
febris recurrena 
gele kooru/yellow fever 
hepatitis A 
hepatitis B 

cer.epidemica 
sepsis 

goncnhoea 
syfilis prim./sec. 
syfilis ccngenita 
parotitis epidernica 

week 

13 -16 

totaal 

1 
12 

52 
29 
2 

10 
31 
25 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
5 

32 

102 

57 

206 
21 

Bron: Geneeskundige Hoofdinspectie, afdeling Infectieziekten . 

week 

17-20 

totaal 

2 

14 

45 
17 

2 
1 

14 
18 
19 

4 

4 

9 
38 
1 

98 

46 

168 
15 
1 
3 

Department of the Orief Medical Officer of Health, Division of Jnfectious Diseues. 
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cumulatief totaal 

17 

1 
93 

418 
136 

13 
7 
7 

107 
127 
116 
20 
25 
7 

62 
13 
5 

41 
227 

1 

637 

242 

1252 
133 

1 
11 

tlm week 24 

18 

104 

344 
119 
21 
6 

11 
114 
168 
123 

11 
34 
10 

187 
33 
14 
19 

260 
1 

665 

205 

1637 
286 

2 
11 

.;:;:;:,., .. :. 
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Overzicht van bij de Geneeskundige Hoofdinspectie aangegeven gevallen van 
infectieziekten over de periode 19 mel-15 junl1991 (week 21-24) 

In de afgelopen 4-weken periode werd 1 pati~nt aan
gegeven wegens buiktyfus. Zij heeft de besmetting in 
Thailand opgelopen. 

Wegens bacillaire dysenterie werden 17 pati~nten 
aangegeven. De infecties werden veroorzaakt door 
S.sonnei (5), S.flexneri (6), S.boydü (3), en in 3 
gevallen was het Shigella type onbekend. V eertien 
pati~nten liepen de besmetting in het buitenland op, 
te weten: 1 in Europa, 7 in Azi~. 3 in Afrika en 3 in 
Midden- en Zuid-Amerika. 

Van hepatitis A werden 73 gevallen gemeld. In 4 ge
vallen werd de besmetting mogelijk in het buitenland 
opgelopen, te weten Europa (1 ), Azi~ (2), Zuid
Amerika (1). Dri~nveertig gevallen werden aange
geven vanuit een gemeente in Utrecht, het betrof een 
epidemie rond een kinderdagverblijf. 

Van hepatitis B werden 13 gevallen gemeld. Eén 
pati~t is mogelijk besmet via sexueel contact, 1 
pati~t is druggebruiker en van 11 personen is de 
mogelijke bron van besmetting onbekend. 

Er werden 3 gevallen van legionellapneumonie ge
meld. Twee pati~ten hebben de besmetting mogelijk 
in het buitenland opgelopen, te weten Oostenrijk en 
Portugal. Eén pati~t heeft de besmetting waarschijn
lijk in een ziekenhuis opgelopen, de temperatuur van 
het douchewater bleek 30 graden Celsius te zijn. Het 
advies is gegeven de temperatuur te verhogen. 

Er werden 20 gevallen van malaria aangegeven. De 
pati~ten hebben de besmetting in de volgende ge
bieden opgedaan: Oost-Afrika (2 P. vivax; 1 P fal
ciparum, 1 P.malariae); Noord- en Oost-Afrika (1 
P falciparum); West-Mrika (5 P falciparum; 3 
P.ovale); Aziê (4 P.vivax, 1 P falciparum; l 
P.ovale) en bij een zeeman met P falciparum is het 
land van besmetting onbekend. 

Het aantal aangegeven pati~nten met meningococco
sis bedraagt 27, waarvan 11 met een sepsis. 

Wegens mazelen werden in totaal 15 pati~nten aan
gegeven. Het betrof 3 gezinsleden die om levens
beschouwelijke gronden niet gevaccineerd waren. En 
in een gemeente in Noord-Brabant werden 12 geval-

len aangegeven, het betrof allen buitenlanders in de 
leeftijd van 1 tot 20 jaar. Bij nader onderzoek bleek 
dat de vaccinatiegraad onder de buitenlanders in de 
betreffende gemeente zeer laag is. 

Acht pati~nten werden aangegeven wegens orni
thoselpsittacose. Bij zes personen kon contact met 
vogels worden vastgesteld. 

Paratyfus B werd geconstateerd bij 3 pati~nten. In 1 
geval is het land van de mogelijke besmetting 
Turkije. 

Er werden 8 gevallen van pertussis gemeld. Vier 
personen bleken niet gevaccineerd te zijn, drie waren 
te jong en de vierde viel buiten het vaccinatie pro
gramma. 

Van atypische pertussis werden 3 pati~nten aangege
ven. Eén persoon bleek volledig gevaccineerd te zijn. 

Q-koorts werd geconstateerd bij 2 pati~nten. In 
beide gevallen is de mogelijke bron van besmetting 
onbekend. 

Van tuberculose werden 117 gevallen gemeld, waar
van 75 geconstateerd bij Nederlanders en 42 bij bui
tenlanders. 

Wegens voedselvergiftigingi-infectie werden 20 pa
ti~nten aangegeven. 
Twee pati~nten zijn werkzaam in de horeca, beiden 
werden door een Campylobacter besmet Vijf gezins
infecties deden zich voor met in totaal12 personen. 
Drie personen werden ziek na het eten in chinees res
taurant En in een bejaardenhuis werden 20 personen, 
waaronder 3 personeelsleden, ziek. Zij werden be
smet met een Salmonella groep C, waarvan de moge
lijke bron kip is. Drie gevallen werden in deze 4-
weken periode geregistreerd, de overige personen 
zullen in de komende periode worden verwerkt 

Van gonorroe werden 212 gevallen gemeld, waar
van 165 geconstateerd bij mannen en 47 bij vrouwen. 

Primaire en secundaire syfilis werd vastgesteld bij 7 
mannen en 3 vrouwen. 
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Notlfled cases of lnfectlous dlseases registered at the department of the Chlef 
Medical Offlcer, 19 May-15 June 1991(week 21-24 ). 
Summary of the maln points 

During the past four-weekly period 1 patient has been 
reported for typhoid fever. The patient had acquired 
the infection in Thailand. 

For bacillary dysentery 17 patients have been noti
fied. caused by S.flexneri(6), S.sonnei(5), S.boy
dii(3), while in 3 cases no Shigella group was men
tioned. Foorteen patients had acquired the infection 
a braad. 

Hepatitis A has been diagnosed in 73 patients; 4 of 
them had acquired the infection abroad. 

For hepatitis B 13 cases have been notified. One 
patient had probably been infected via sexual route, 
one via intravenous use of drugs. In 11 cases no pos
sibie route of transmission could he given. 

For legionellapneumonia 3 cases have been report
ed. Two patients had acquired the infection abroad 
and one patient is probably infected in a hospital. 

For malaria 20 cases have been notified. The pa
tients had acquired the infection in the following mal
arloos areas: East Africa (2 Pl.vivar, 1 Plfalcipar
um; 1 Pl.malariae); North- and East Africa (1 
Plfalciparum); West-Africa (5 Plfalciparum; 3 
Pl.ovale); Asia (4 Pl.vivax, 1 Pl.ovale); and of a 
seaman with Plfalciparum, the oogin of infection is 
unlrnown. 

Twenty-seven patients were notified for meningo
coccosis, 11 of them with septicaemia. 

For measles 15 cases have been reported. Three 
memhers of a family and 12 persons of foreign origin. 

For ornithosis 8 cases have been reported. Six of 
them had had contact with birds. 

Paratyphoid B fever was found in 3 patients. One 
person was probably infected in Turkey. 

Pertussis bas been diagnosed in 8 patients, 4 had 
been immunized. 

Three patients have been reported for atypical per
tussis, one person had been immunized. 

Tuberculosis was found in 117 patients, of whom 42 
of foreign origin. 

Twenty patients were reported for suffering from 
foodborne infections. 
Three patients were food-handlers. Five family-ex
plosions were reported with total12 persons. 
Three persons became i1l after eating in a restaurant. 
Seventeen elderly and three staff memhers became i1l 
after eating chicken. Only 3 persons were notified 
this 4-weekly period. 

For gonorrhoea 212 cases have been reported; 165 
diagnosed in men and 4 7 in women. 

Primary and secondary syphilis bas been found in 7 
male and 3 female patients. 

·:::::·:.::·:··· 

-------------------------------- i?:i:::::/ 
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Overzicht registratie Infectieziekten Surveillance Centrum (ISC) 

Bacteriële ziekteverwekkers, week l1 • 24, 991 
Barterlal patllo&ens, weelts 21 • 24 1991 

Salmonella 
S.Typhi 
S.Paratyphi B 
S.Paratyphi A 
S.Bovismorbificans 
S.Brandenburg 
S.Enteritidis 
S.Livingstone 
S.Panama 
S. Typhimurium (IOtaal) 

S. Typhimurium 20 
S. Typhimurium 1 SO 
S. Typhimurium 510 

S.Virchow 

Shlgella 
Shigella boydii 
Shigella dysenterie& 
Shigella flexneri 
Shigella IOIIIlCi 

Y ersinia enterooolitica 

Listerla 
Listeria monocytogenes 

Legionella 
Legiooella pneumophila 

Bonletelia 
Bor<letella 

Bron: Infectieziekten Surveillance Centrwn. 

Dit overzicht bestaat uit: 

week 

13-16 

totaal 

ill 
1 
0 

2 
34 
9 
1 

51 
4 
2 
8 

10 

6. 
3 
0 
0 
3 

11 

3 

0 

cumulatief totaal 

tlm week24 

1991 

221 
6 
5 
2 

20 
16 

255 
66 
15 

390 
'1:1 
26 
46 
52 

11. 
4 
4 

30 
34 

S6 

10 

2 

1990 

.um 
6 

.9 
6 

16 
13 

241 
16 
15 

437 
57 
72 
66 
72 

U6 
7 
2 

52 
63 

82 

5 

3 

30 

1. Salmonella, ingestuurd voor typering naar het laboratorium voor Bacteriologie van het RIVM door de Streeklaboratoria. Dit betreft in 
principe alleen de eerste isdaties bij de mens. 

2. Shigella, Y ersinia, Listeria, Legionella en Bordetella volgens melding van Streeklaboratoria aan het Infectieziekten Surveillance 
Centrum (1SC) van het RIVM. 

Toelichting bij de tabellen van de GID en het ISC. 
Hoewel beide tabellen inhoudelijk overeenkomst vertooen, zijn ze elk afkomstig uit duidelijk verschillende registratie-systemen. De Gli
tabel ia een weergave van de aantallen infectieziekten zoals die door de artsen zijn aangegeven vanuit de provincies. De !SC-tabel geeft een 
overzicht van de aantallen eerste isolaten van ziekteverwekkers bij de mens, zoals gemeld door de Streeklaboratoria voor de V al.ksgezond
heid. 



INFECTIEZIEKTEN· BULLETIN 

Registratie virologische laboratoria 

Polltien uitslagen virologische laboratoria, week 17 • 20, 1991 
Polltin raults trom laboratorles for vlrology, weelul 17 • 20, 1991 

week Cumulatief totaal 

13-16 

totaal 

53 406 390 
0 12 16 
5 56 80 

160 1126 1062 
2 15 7 

3 18 19 
24 146 291 
16 194 216 
28 283 26S 
10 46 402 
40 140 119 

9 17 

1 10 20 
18 141 170 
18 153 135 
5 46 57 
6 57 44 

RS-virus 33 659 373 
Rotavirus 174 1121 1069 
R. Conorii 0 0 0 
Rubellavirus 6 36 34 
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Ingezonden mededelingen 

Enkele Jcanttekeningen bij het artikel: 

'De cholera-epidemie in Zuid-Amerika en de kans op besmetting van geêxporteerd voedsel', Infectieziekten 
Bulletin 2.6. 

In dit artikel wordt het 'redelijke peil van de medische zorg' in Peru genoemd en de daarmee verband houdende 
lage stedelijke mortaliteit. Hoewel het correct is dat in Lima de case/fatality rate ongeveer 0.5% bedraagt is het 
van belang op te merken dat dit geenszins het geval is in meer in de periferie gelegen gebieden in Peru waar de 
medische voorzieningen schaars zijn en/of door veiligheidsproblemen moeilijker te bereiken. Het percentage be
draagt hier 10 tot15% of zelfs nog hoger in enkele plaatsen. 
Niet alleen de gewoonte in Peru rauwe vis te eten heeft bijgedragen tot de snelle verspreiding van de epidemie; 
de huidige watervoorziening en de sanitaire omstandigheden met name op het platteland hebben hier een belang
rijke rol in gespeeld Ook de algemene hygiênische condities spelen een rol. Overigens heeft de cholera-epi
demie niet alleen het kustgebied in Peru getroffen. De epidemie heeft zich over vrijwel het hele land verspreid 
tot voorbij de Andesketen, zodat verdere verspreiding via het Amazone gebied heeft kunnen plaatsvinden. 

B .Lopes Cardozo, arts 
projectmedewerker Artsen Zonder Grenzen 




