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Het eerste Infectieziekten Bulletin van 1998 ligt 

voor u met een scala aan onderwerpen. Wij willen u 
erop attenderen dat het abonnementenbeheer overge· 
nomen is door drukkerij Renk en van Setten. De nieu

we gegevens staan vermeld in de colofon. 
Het komende jaar willen we meer inspelen op ac

tuele gebeurtenissen. Bij actualiteit hoort een snel 
medium. Momenteel verschijnt de elektronische ver
sie van het bulletin gemiddeld twee weken na het uit

komen van het bulletin (http:ffwww.isis. rivm.nl/ inf _ 
bul/). De afgelopen maanden is de internet versie aan
zienlijk verbeterd met goede rubriekindelingen en in· 
teressante links naar andere pagina's. Ons streven 
voor 1998 is om de papieren en de elektronische ver
sie tegelijker te laten verschijnen. U heeft nu een 
papieren versie in uw hand; als u toegang hebt tot het 

Q-koorts in Nederland 
- alom onbekend 

j.H. Richardus* 

Abstract 

Qfever is caused by Coxiella burnetii. It has 
been reported in The Netherlands regularly 
since 1977, and in the majority of cases the sour

ee of infection was within the country. C. burnetii 

is wide-spread in The Netherlands, but does not 
aften give cause for clinically detectable Qfever. 

This could be explained by the fact that a large 
part of the population becomes infected asymp
tomatically in early childhood. Spread of the 
micro-organism could be through the air, but 
transmission from mother to child is also likely 
to be an important factor. Finally. spread 

Inleiding 

Regelmatig verschijnen in de ons omringende lan
den berichten over epidemieën van Qkoorts. Het 

* Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus Universi

teit Rotterdam. 

Dr. J. H. Richardus, arts-epidemioloog. 

internet is het zeer de moeite waard ook de elektroni

sche versie eens te bekijken. 
Precies 1 jaar geleden kondigden wij aan dat er 

een internet-site ontwikkeld was met als doel terug

rapportage over aangifteplichtige infectieziekten. Bij 
artsen infectieziektenbestrijding is het gebruik van 
deze site geëvalueerd door middel van een vragenlijst. 

De resultaten daarvan worden in dit bulletin ver
meld. Er blijkt toch nog behoefte te bestaan aan een 
rapportage op papier omdat nog lang niet iedereen 
toegang heeft tot het internet. 

Voor ons het goede voornemen om informatie zo 
snel mogelijk op het internet te zetten; voor u een 

goed voornemen om u toegang te verschaffen tot het 
internet. 

through insufficient pasteurized cow milk is 
also thought to be a possible transmission route. 
The clinical picture of Qfever is often non-speci
fic and with a wide variety of symptoms. It 
occurs relatively often in infants and young 
children, and frequently the diagnosis is not sus
pected. Sourees of infection in The Netherlands 
are mainly dairy cattle, but also sheep, their 
fleece, and hides of other animals. Contrary to 

other European countries, Qfever outbreaks 
have never been described in The Netherlands. 
Inf Bull 1998; 9(1) 3-8 

betreft een ziekte waarvan de verwekker ook in Neder
land alom tegenwoordig is, maar die slechts weinig 
bekendheid geniet. Deze onbekendheid is aanleiding 
tot het schrijven van dit overzicht van Qkoorts in 

Nederland. 
Qkoorts (Qfever) is een zoönose die veroorzaakt 

wordt door Coxiella burnetii. Het organisme is een obli
gaat intracellulair groeiende bacterie die behoort tot 
de orde van de Rickettsiales. Qkoorts werd voor het 

3 
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eerst door Derrick in 1937 beschreven bij slachthuis

personeel in Australië als een ziekte met als voor

naamste symptoom (hoge) koorts.' Omdat de verwek

ker aanvankelijk onbekend was werd de ziekte aange

duid als 'Qfever', waarbij 'Q' staat voor 'query'. Kort 

daarop werd het oorzakelijk agens geïsoleerdP Aan

vankelijk werd Qkoorts gezien als een typische 

beroepsziekte met een beperkt verspreidingsgebied. 

Gedurende de Tweede Wereldoorlog echter deden 

zich omvangrijke epidemieën voor onder zowel Duit

se als geallieerde troepen in Zuid- en Midden Europa 

van een ziekte die destijds als 'Balkan Grippe' werd 

aangeduid. Achteraf bleken deze epidemieën veroor

zaakt te zijn door C. burnetii. Naar aanleiding hiervan 

werden in de jaren vijftig epidemiologische onderzoe

kingen verricht waarbij C. bumetii enzoötisch bleek 

voor te komen onder tal van huisdiersoorten en in het 

wild levende dieren over de gehele wereld. Het bleek 

dat koeien, schapen en geiten voor de mens de belang

rijkste besmettingsbronnen vormden. 

C. bumetii is bijzonder resistent tegen fYsische en 
chemische invloeden. Thermisch wordt de bacterie 

pas geïnactiveerd bij een temperatuur van 73QC gedu

rende 15 seconden of 63QC gedurende 30 minuten. Dit 

wordt, wat C. bumetii betreft, als veilige grens voor 

pasteurisatie van melk aangeraden. Bij omgevingstem

peratuur kan het micro-organisme zich langdurig 

(maanden tot jaren) handhaven in tot stof ingedroog

de uitscheidingsproducten van dieren. Ogenschijnlij

ke gezonde dieren kunnen in grote hoeveelheden C. 
burnetii uitscheiden met de faeces, urine, melk, 

placenta en vruchtwater. Inhalatie van gecontami

neerde stof afkomstig van stallen, weilanden, ruwe 

wol, huiden, kleding, etc. kan infectie veroorzaken. 

Figuur 1: Aantal aangiften Q;koorts in Nederland 

35 

30 

De belangrijkste porte d 'entree bij de mens is waar

schijnlijk de luchtwegen. Besmetting via het maag

darm kanaal door het consumeren van rauwe melk of 

daaruit bereide producten (boter, kaas jonger dan 6 

weken) of door het eten van onvoldoende verhit vlees 

is eveneens mogelijk. 

Q-koorts in Nederland 

Qkoorts werd tot het begin van de jaren tachtig in 

Nederland als een uiterst zeldzame ziekte beschouwd. 

In de vijftiger jaren werd in ons land voor het eerst 
serologisch onderzoek gedaan naar het vóórkomen 

van infecties met C. burnetii onder vee, slachthuisper

soneel en patiënten met atypische pneumonie.•·5·6 

Deze onderzoeken werden verricht met behulp van 

een complementbindingsreactie en er werden geen 

antistoffen aangetoond. In 1956 werden de eerste drie 

gevallen van Qkoorts bij de mens gediagnosticeerd.' 

Het waren patiënten die in of bij Rotterdam woonden 

of werkten. Bij één was de bron van besmetting ondui

delijk, de tweede was in een slachthuis werkzaam en 

vermoedelijk door buitenlands vee besmet. De derde 

patiënt was waarschijnlijk in Zwitserland besmet. In 

1958 en 1967 zijn mededelingen verschenen over twee 

patiënten die besmet werden op hun bedrijfwaar bui

tenlandse wol werd verwerkt.•-• In 1976 werd de ziekte 

opgenomen in het Uitvoeringsbesluit van de Wet Be

strijding Infectieziekten en Opsporing Ziekteoorzaken 

onder de B-ziekten. In 1980 werden 5 gevallen aange

geven bij de Geneeskundige Hoofdinspectie. Het aan

tal aangegeven gevallen per jaar nam toe tot 29 in 

1983 en heeft zich sindsdien rondom de 20 gevallen 

per jaar gestabiliseerd (figuur 1 ). 
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Vanaf 1979 moest bij een toenemend aantal pa
tiënten met Q-koorts een besmettingsbron in Neder
land worden gezocht omdat aanknopingspunten met 
buitenlandse besmettingsbronnen ontbraken.10•11·'2 Te
gelijkertijd werd door serologisch onderzoek vastge
steld dat ook bij Nederlands melkvee besmetting met 
C. burnetii voorkwam.13 Deze bevindingen vielen 
samen met het in gebruik nemen door het Virolo
gisch Laboratorium van de GGD in Rotterdam van de 
indirecte immunofluorescentiereactie ter bepaling 
van IgM antistoffen tegen C. burnetii, een veel gevoeli
ger bepaling dan de tot dat tijdstip gebruikte comple
mentbindingsreactie.14 Deze situatie was destijds aan
leiding voor verder onderzoek naar het voorkomen 
van Q-koorts in Nederland." De bevindingen waren 
verrassend: uit onderzoek van de ziektegeschiedenis
sen van 33 Q-koorts patiënten bleek bij 22 (67%) van 
hen de besmettingsbron zich hoogstwaarschijnlijk in 
Nederland te bevinden, voornamelijk bij rundvee en 
schapen.16 Bij sero-epidemiologisch onderzoek wezen 
percentages van personen met IgG antistoffen tegen 
C. burnetii bij gezinscontacten van Q-koorts patiënten 
(61 %) en bloeddonoren (Rotterdam 24%, Groningen 
60% en Maastricht 62%) erop dat besmettingen veel 
vaker voorkomen dan het aantal jaarlijks aangegeven 
gevallen van Q-koorts deed vermoeden.17 Dat beroeps
activiteiten een verhoogde besmettingskans geven 
bleek uit het feit dat bij 84% van de dierenartsen en 
68% van de bewoners van veehouderijen (in Zuid-Hol
land en Zeeland) antistoffen tegen C. burnetii aantoon
baar waren.1u 7 Tevens werd aangetoond dat in 
serummonsters die in 1968 waren afgenomen bij vol
wassenen in drie verschillende delen van Nederland 
en bewaard waren gebleven, percentages personen 
met antistoffen werden gevonden die niet noemens
waard afweken van de groepen die in 1983 waren 
onderzocht. Er bleek dus geen toename te zijn van 
besmettingskans in de periode tussen 1968 en 1983. 
De conclusie was dat er waarschijnlijk geen sprake 
was van een toename van Q-koorts maar van een ver
zuimde diagnose vóór 1980. De opvatting dat er in 
Nederland geen Q-koorts voorkwam bleek vele jaren 
een zichzelfbevestigende mythe! 

In aansluiting op het onderzoek naar Q-koorts 
onder de bevolking werd onderzoek verricht naar de 
veestapel in Nederland.19 Er werd bloed onderzocht 
van koeien, schapen, geiten, honden en katten. De 
conclusie was dat C. burnetii wijd verbreid voorkwam 
onder het melkvee, in veel mindere mate onder scha
pen en geiten, en slechts in uitzonderingsgevallen bij 
honden en katten. 

In de laatste jaren lijkt er weinig veranderd te zijn 
in de situatie van Q-koorts in Nederland. Het aantal 
jaarlijks aangegeven gevallen blijft vrijwel constant 

en publicaties hebben zich beperkt tot casuistiek.zo.zw 
Toch blijft kennis van een aantal klinische en epide
miologische aspecten van Q-koorts van groot belang 
om adequaat op infecties met C. burnetii te kunnen 
reageren. Het betreft de grote diversiteit van klini
sche symptomatologie, het voorkomen van Q-koorts 
bij (zeer) jonge kinderen, en de specifieke eigenschap
pen van het micro-organisme waardoor onder wijzi
gende ecologische omstandigheden Q-koorts plot
seling epidemische proporties kan aannemen. 

Klinische verschijnselen van Q-koorts 

Q-koorts is een gegeneraliseerde infectieziekte 
met een hematogene verspreiding van de verwekker. 
Symptomen kunnen zich daarom in alle orgaansyste
men voordoen. De incubatietijd is meestal tussen de 
2 en 4 weken, maar kan ook tot 6 weken uitlopen. De 
meeste infecties verlopen subklinisch of als een lichte 
griepachtige ziekte. De klinisch manifeste gevallen 
beginnen bij 55 tot 90% van de patiënten acuut met 
hoge koorts en soms koude rillingen en transpireren. 
De temperatuur schommelt tussen de 38.5 en 40.5 2C 
en is vaak remitterend. De koortsduur varieert van 1 
tot 20 dagen. 

Symptomen zoals hoofdpijn, spierpijn, anorexie, 
misselijkheid, braken, diarree, hoesten en pijn op de 
borst komen regelmatig bij Q-koorts voor. De hoofd
pijn is vaak frontaaL Voorts worden lichtschuwheid, 
conjunctivitis, een licht ontstoken keel en gegenerali
seerde lymfadenapathie als eventueel begeleidende 
symptomen genoemd. 

De frequentie van longverschijnselen varieert aan
zienlijk per land: 7% in Australië tot 87% in Noord 
Ireland. Bij onderzoek van 33 in Nederland opgeno
men patiënten bleek bij 21% van hen een pneumo
nie/longaandoening de reden tot opname te zijn. Bij 
55% van de 33 patiënten bleken er longafwijkingen 
op de thorax-foto te bestaan.16 De pneumonie gaat 
vaak gepaard met droge hoest, hoofd- en spierpijn. 

Hepatitis, vaak sub-klinisch verlopend, komt bij Q
koorts vaak voor. Deze uit zich in een gestoorde 
leverfunctie, soms met icterus en hepatomegalie. Het 
leverbiopt bij Q-koorts heeft een kenmerkend beeld 
van een granulomateuze hepatitis. 

Endocarditis kan de uiting zijn van een chronisch 
verlopende Q-koorts. Eén derde van de patiënten met 
endocarditis heeft van tevoren een klepaandoening. 
Q-koorts endocarditis kan 5-10 jaar na de primaire in
fectie ontstaan. Het wordt aangeraden om bij elk 
geval van endocarditis waarbij de bloedkweken nega
tief zijn serologisch onderzoek te verrichten.23 

Huidafwijkingen worden bij 3-4% van de patiën
ten beschreven. De morfologie daarvan is niet ken-

5 
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merkend; het is een licht verlopend, gegeneraliseerd 
erytheem. 

Als complicaties van Q-koorts zijn voorts beschre
ven: thrombophlebitis, epididymo-orchitis, uveitis, 
neuritis optica2<, arthritis, pleuritis, pericarditis, myo
carditis20 ,glomerulo-nephritis en meningo-encepha
litis. Ook beenmerg afWijkingen in de vorm van granu
lomen en beenmergnecrose zijn beschreven. 

Q;koorts geneest meestal spontaan. Tetracyclinen 
zouden, indien binnen de eerste drie ziektedagen toe
gediend, de koortsduur tot de helft verminderen. Het 
behandelingsadvies luidt om doxycycline 100 mg twee 
maal per dag te verstrekken voor de duur van 15 tot 
21 dagen. De optimale behandeling van chronische Q
koorts en Q:-koorts endocarditis staat niet vast, maar 
bestaat in het algemeen uit tetracycline in combinatie 
met rifampicine of trimethoprim-sulfamethoxazole, 
voor de duur van minimaal 2 tot 3 jaar.25 

Q-koorts bij jonge kinderen 

Bij nadere analyse van 51 ziektegevallen van Q
koorts in Nederland in de begin jaren tachtig bleken 
18 patiënten onder de leeftijd van 3 jaar te zijn.26 Dit 
was een bijzondere bevinding omdat voordien in de 
gehele wereld slechts enkele gevallen van Q:-koorts bij 
kinderen waren beschreven. Bij sero-epidemiologisch 
onderzoek van bewoners van veehouderijen bleek dat 
63% van de kinderen van 0 tot en met 4 jaar reeds IgG 
antistoffen tegen C. bumetii bezaten. Bij een controle 
groep van kinderen waarbij wegens Rubella serum 
was afgenomen was dit percentage 31%. Het beeld dat 
ontstond was dat de meeste infècties in Nederland 
zich in de eerste 5 levensjaren voordoen, waarna in 
alle opeenvolgende leeftijdscategoriën het percentage 
met antistoffen op hetzelfde niveau blijft. De vraag 
rees of naast de gewone besmettingswegen de moeder 
als infectiebron zou kunnen optreden. Er werd derhal
ve onderzoek verricht naar het voorkomen van C. bur

netii in de placenta en moedermelk van sero-positieve 
vrouwen. Bij 14 van 22 willekeurig onderzochte vrou
wen werd C. bumetii uit de placenta geïsoleerd, en bij 
11 van deze 14 tevens uit de moedermelk.15 Hierdoor 
werd, eigenlijk voor het eerst, duidelijk aangetoond 
dat besmetting door de moeder tot de zeer reële 
mogelijkheden behoort. 

Q-koorts epidemieën in Europa 

Q:-koorts is in vrijwel alle landen van Europa 
beschreven en C. burnetii infecties zijn aangetoond bij 
vrijwel elk dier dat men daarop onderzocht heeft. In
secten zoals teken, luizen en vlooien kunnen gemakke
lijk geïnfecteerd raken, maar er wordt aangenomen 

dat zij als vector geen belangrijke rol spelen in de ver
spreiding van de ziekte. C. bumetii kan zich snel ver
spreiden onder kuddes melkvee, schapen en geiten. In 
Zuid-Europa worden schapen en geiten als de voor
naamste infectiebronnen beschouwd, en levert het 
consumeren van jonge geitenkaas een groot risico tot 
het verkrijgen van Q:-koorts. Een merkwaardig feno
meen bij Q:-koorts is dat epidemieën plotseling en zeer 
lokaal kunnen uitbreken in een omgeving waar het 
micro-organisme reeds lang aanwezig is. De reden 
voor zulke plotselinge verandering van virulentie van 
C. burnetii is onbekend. Q:-koorts epidemieën werden re
centelijk nog beschreven in Polen27, Noord-Italië28, 

Kreta29, Duitsland30 en Frankrijk31 • In Nederland zijn 
dergelijke epidemieën nooit beschreven. 

Besluit 

C. burnetii is alomtegenwoordig, maar geeft in 
Nederland betrekkelijk weinig aanleiding tot klinisch 
aantoonbare Q:-koorts. Voor een deel kan dit verklaard 
worden door de epidemiologische bevindingen dat 
een groot deel van de bevolking in Nederland (asymp
tomatisch) besmet wordt in de eerste levensjaren. Dit 
kan enerzijds gemakkelijk tot stand komen door de 
aanwezigheid van een grote veestapel in Nederland, 
waarbij C. burnetii onder gunstige klimatologische om
standigheden over grote gebieden aerogeen verspreidt 
kan worden. Anderzijds suggereert het beschreven on
derzoek van humaan placentaweefsel en moedermelk 
dat transmissie van moeder naar kind eveneens een 
belangrijke rol zou kunnen spelen. Daarnaast bestaat 
er de mogelijkheid dat de pasteurisatie van koemelk 
niet voldoende is om de daarin (vaak in grote hoeveel
heden) voorkomende coxiella's te inactiveren, Of dat 
geïnactiveerde coxiella's per os voldoende specifieke 
immunostimulatie kunnen veroorzaken dat dit leidt 
tot een seraconversie zonder dat er sprake is van een 
infectie. 

Een tweede reden voor het betrekkelijk weinig 
diagnosticeren van Q:-koorts kan zijn dat er te weinig 
aan gedacht wordt. Het ziektebeeld is vaak aspecifiek 
en kent een breed scala van mogelijke symptomen. Q
koorts komt relatiefvaak voor bij (zeer) jonge kinderen 
en bij volwassenen vanaf 25 jaar. Met name bij de laat
ste categorie is er vaak een duidelijke connectie met 
een besmettingsbron. Meestal betreft het vee, maar 
ook wel schapenwol, huiden ofvachten.15 In de meer
derheid van de gevallen moet de besmettingsbron in 
Nederland gezocht worden, maar ook vakanties in het 
buitenland kunnen aanleiding zijn voor het oplopen 
van Q:-koorts (tabel 1). Deze ziekte sluimert voortdu
rend onder de oppervlakte en waakzaamheid blijft te 
allen tijde geboden. 
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Tabel1. Land van besmetting en vermoedelijke besmettingsbron van 51 Q-koorts 
gevallen die in Nederland werden aangegeven in de periode 1982-1985. 

Land waar besmetting aantal Vermoedelijke aantal 
plaatsvond besmettings bron 

Nederland 38 (75%) Onbekend 13 

rundvee 12 
geiten/schapen 2 
huidenjvachtenfschapewol 8 

kinderboerderij/diergaarde 2 
moedermelk? 1 

Engeland 1 schapen 1 

Frankrijk 1 onbekend 1 

Zwitserland 1 onbekend 1 

Spanje 1 rundvee 1 

Cyprus 1 onbekend 1 
Kreta 1 geitekaas? 1 
Turkije 3 onbekend 3 

Noord Afrika 1 onbekend 1 

Tanzania 1 groot wild/teken? 1 

Suriname 1 onbekend 
Australië 1 abattoir 
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REFERAAT 

De Fransen lusten ze rauw 

Gedurende kerst en nieuwjaar worden door culi
naire fijnproevers aanzienlijke hoeveelheden mosse
len, oesters en andere schaaldieren geconsumeerd. Er 

zijn aanwijzingen dat de consumptie van bv. rauwe 
oesters niet alleen kan leiden tot een aangenaam ge
voel in de mond, maar ook tot een minder aangenaam 
gevoel in de darmen. In een land van culinaire fijn
proevers, Frankrijk, heeft men gepoogd om in een 
case-control studie in de algemene populatie te bestu

deren in hoeverre de jaarlijks in de winter voort
komende epidemie van gastra-enteritis is gerelateerd 
is aan de consumptie van ongekookte schaaldieren.1 

Hiervoor werden huisartsen in het Franse huisart

senpeilstationproject gevraagd om een aantal patiën
ten met acute gastra-enteritis (dunne ontlasting voor 

een periode korter dan 15 dagen) en gematchte con
troles (op leeftijd, arts en dag van consultatie) te inter
viewen. Informatie werd gevraagd over leeftijd, 
geslacht, verblijfplaats, aanwezigheid van een kind 
van 2 jaar of jonger, consumptie van ongekookte 
schaaldieren in 10 dagen van de consultatie, con

sumptie van kraanwater en antibiotica behandeling. 
Ook werd er gevraagd naar contacten met personen 
met gastro-enteritis. Zowel univariate als multivariate 
analyse gaven aan dat de consumptie van schaaldie
ren nauwelijks een risicofactor van betekenis was. An

dere factoren bleken echter wel duidelijk geassocieerd 

zijn met het voorkomen van gastro-enteritis; contac
ten met personen met gastra-enteritis thuis of op 
werkplek bleken het risico sterk te verhogen. Daar
naast was ook de aanwezigheid in het huishouden 
van een kind van onder 2 jaar en voorafgaand gebruik 
van orale penicillinen en cefalosporinen risicover

hogend voor gastro-enteritis. 
De onderzoekers van deze studie veronderstellen 

of a Qfever outbreak in northern Italy. Eur 1 Epidemiol 

1996;12(4):403-8. 

29) Tselentis Y, Gikas A, Koftendis D, et al. Qfever in the Greek Is
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30) Lyytikäinen 0, Ziese T, Schwartländer B, et al. Outbreak of Q 
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dat de gastra-enteritis in deze maanden van het jaar 

vaak door virussen worden veroorzaakt. Dit wordt vol
gens hen bewezen door de snelle besmetting van een 
patiënt via een contact met een persoon met gastra
enteritis (gemiddeld 2 dagen tussen het ontstaan van 
gastra-enteritis in patiënt en de contact). Daarnaast is 
ook bekend uit een andere Franse studie2 dat de gast

ra-enteritis gevonden in de eerste 2 maanden van het 
jaar met name wordt veroorzaakt door rotavirus. Het 
is spijtig dat in deze case-control studie geen ziekte
verwekkers zijn bepaald. Het is essentieel te weten of 
de gastra-enteritis piek wordt veroorzaakt door rota

virus of dat SRSV ook een belangrijke rol speelt. Stu
dies o.a. in Engeland en Wales hebben aangetoond dat 
met SRSV besmette oesters gastra-enteritis outbreaks 
kunnen veroorzaken.3 Dit lijkt voor rotavirus veel 
minder waarschijnlijk, ook omdat rotavirus infecties 
vooral bij kinderen worden gevonden. 

In Nederland wordt ook elk jaar in de winterperio
de een gastra-enteritis piek waargenomen, echter de 
piek wordt later gevonden dan in Frankrijk.4 Deze ver
heffing kan voor een groot deel worden toe
geschreven aan infecties met rotavirus. 5 Daarnaast 
komen in Nederland in de winter ook veelvoudig out
breaks van SRSV infecties voor.6 Tot nu toe zijn er in 

Nederland geen aanwijzingen gevonden dat onge
kookte schaaldieren een rol spelen bij door SRSV geïn

duceerde gastro-enteritis. Om deze risicofactoren voor 
gastra-enteritis beter in kaart te brengen worden 
sinds 1996 huisartsen in het huisartspeilstationpro
ject (NIVEL) gevraagd patiënten met gastra-enteritis 
en gematchte controles te interviewen.7 Naast een 

vragenlijst wordt ook faeces verzameld, die gebruikt 
wordt voor een microbiologische bepaling van de 
ziekteverwekker. Op deze manier is het mogelijk om 
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bepaalde risicofactoren direct te koppelen aan ver
schillende soorten ziekteverwekkers. Het Franse on
derzoek is echter te beperkt om te veronderstellen dat 

het met impact van het eten van ongekookte schaal
dieren op het voorkomen van virale gastra-enteritis in 
de populatie wel zal meevallen. 

W.G. 
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Een jaar ISIS-GGD-site: evaluatie van het gebruik 

Wijgergangs L.M., Schrijnernakers P., Sprenger M.J. W. * 

Inleiding 

Eén van de doelstellingen van het !SIS-project is 

het tijdig terugkoppelen van informatie met betrek
king tot infectieziekten.' Sinds januari 1997 worden 
de gegevens over aangifteplichtige infectieziekten 
gepresenteerd op het internet. Tot dit medium is in 
overleg met de Landelijke Vereniging voor GGD's 
(LVGGD) besloten. De gegevens zijn afkomstig uit de 

Registratie InFectieziekten (RIF) van de Inspectie Ge

zondheidszorg (IGZ) en worden dagelijks automatisch 
tot tabellen gegenereerd . Hierdoor is actuele informa

tie over aangifteplichtige infectieziekten beschikbaar. 
Presentatie van gegevens op landelijk niveau vindt 
plaats op een site op het openbare net (http:ffwww.
isis.rivm.nl). De informatie geeft de professional in 
enkele seconden een overzicht van de stand van 
zaken door middel van een zogenaamde barometer. 
Daarnaast is ook detailinformatie beschikbaar op 
GGD- en gemeenteniveau via een besloten domein, 
wat beheerd wordt door de LVGGD. Tot de primaire 

doelgroep voor deze !SIS-GGD-site behoren de artsen 
infectieziekten van de GGD's, de Inspectie Gezond
heidszorg (IGZ) en de Landelijke Coördinatiestructuur 
Infectieziektenbestrijding (LCI). 

• Centrum voor Infectieziektenepidemiologie (CIE), RNM. Biltho

ven. Drs L.M. Wijgergangs. epidemioloog; Ing. P.M. Schrijnema

kers . projectmanager !SIS; Dr MJ.W. Sprenger. projectleider !SIS 

Vrogenlijst 

Een korte vragenlijst is verspreid om inzicht te 
krijgen in de toegankelijkheid tot, de bekendheid 
met, en de waardering van de site onder de doel
groep. Alle artsen Infectieziekten van de GGD's in 

Nederland (in totaal 104) hebben deze vragenlijst ont
vangen. Respons kwam van 64 artsen (62%). Het me· 
rendeel van hen was op de hoogte van het bestaan 
van de !SIS-GGD-site: 83% kende de openbare site en 
73% de besloten LVGGD-site. 

Vanuit de eigen werkplek hadden 24 artsen (38%) 
toegang tot het openbare internet; 19 van hen (79%) 
maakten daar ook daadwerkelijk gebruik van. 14 art
sen (22%) hadden toegang tot het besloten domein 

van de LVGGD en bezochten deze site ook daadwerke
lijk. In tabel 1 staan de verschillende redenen waarom 
het gebruik van het internet niet tot de dagelijkse ac
tiviteit behoort. De frequentie van het bezoek aan de 
sites staat weergegeven in tabel2. De meesten vinden 
de informatie die gegeven wordt, goede achtergrond
informatie en beoordelen de bruikbaarheid van de 
verschillende pagina's van de !SIS-GGD-site als goed 
(zie tabel 3). 

Van de 64 artsen die de vragenlijst beantwoord 
hebben, gaf bijna 83% (53) te kennen aanvullende 
schriftelijke informatie over AIZ op prijs te stellen 
naast de pagina's op het internet, totdat deze toegan

kelijk zijn voor iedereen. Sommigen van hen vinden 
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dat het Infectieziekten Bulletin hierin al voldoende 

voorziet. weergegeven in tabel2. De meesten vinden de 
informatie die gegeven wordt, bruikbare achtergrond

informatie. De meerderheid van de respondenten be
oordeelt de bruikbaarheid van de verschillende pagi
na's van de !SIS-GGD-site als goed (zie tabel 3). 

Tabel2. Frequentie van bezoek aan sites 

wekelijks maandelijks incidenteel 

Openbare site (n=19) 
Besloten site (n-14) 

7 (37%) 
4 (28%) 

5 (26%) 
5 (36%) 

Tabel 3. Bruikbaarheid van ISIS-GGD-site 

Infectieziektenbarometer (n=19) 
Diagnosen landelijk niveau (n=19) 
Diagnosen per GGD (n=14) 
Diagnosen gemeentelijk niveau (n=14) 

Conclusies 

7 (37%) 
5 (36%) 

Goed 

11 (58 %) 
12 (63 %) 
11 (79%) 
9 (64%) 

Een tijdige terugkoppeling van gegevens over aan
gifteplichtige infectieziekten via het internet is sinds 
een jaar technisch gerealiseerd en wordt door de ge
bruikers goed gewaardeerd. De primaire doelgroep 

voor die terugrapportage, de artsen infectieziekten 
van de GGD's, wordt echter nog onvoldoende bereikt 

omdat de meerderheid nog geen toegang heeft tot 
het internet. Deze bereikbaarheid is matig terwijl de 
LVGGD en de directeuren van de GGD's een zeer posi
tieve opstelling hadden. De artsen die wel toegang 

hebben, maken daar ook regelmatig gebruik van en 
de waardering over de bruikbaarheid van de informa
tie op de !SIS-GGD-site is over het algemeen zeer rede
lijk. Het is van belang de bereikbaarheid van de open 
en besloten !SIS-GGD-site voor de doelgroep te verho
gen, omdat op deze manier actuele informatie direct 

beschikbaar is. Door het regelmatig verspreiden van 
informatie over de barometer met kort commentaar 
en verwijzing naar de !SIS-GGD-site, zal de aandacht 

Tabel1. Redenen voor het niet gebruiken van in 
ternet-site (n=40) 

Geen toegang 19 
Recente toegang 6 
Geen ervaring 4 
Slechte toegang 3 
Van papier 2 
Geen noodzaak 2 
Lage prioriteit 
Te omslachtig 
Achterstand IT 
Geen reden 

Matig 

5 (26%) 
5 (26%) 
2 (14%) 
4 (28 %) 

Geen mening 

3 
2 
1 
1 

1 

gevestigd worden op actuele en additionele informa
tie die verkrijgbaar is via de openbare en de besloten 
site. De bedoeling hiervan is de behoefte aan toegang 
onder de doelgroep te vergroten. Er vanuit gaande 

dat vrijwel alle artsen infectieziekten van de GGD het 
Infectieziekten Bulletin onder ogen krijgen, zal deze 
rapportage over de barometer daarin plaatsvinden. 
Daarnaast zal middels een actieve interactie met de 
gebruikers van de site, de inhoud beoordeeld en aan
gepast moeten worden zodat de informatie beter 

bruikbaar wordt. Momenteel bestaan er concrete 
plannen om de sites uit te breiden met geografische 
overzichten en grafische weergaven(trends). 

Literatuur 

1) Esveld MI, Kalmeijer D, Schrijnernakers P, Sprenger M]W Infec

tieziekten Barometer: Terugrapportage van de Aangifteplichti

ge ziekten. Inf Bull1997; 8{1): 16-7. 

Hepatitis B-vaccinatie in Nederland: stand van zaken. 

In oktober 1996 heeft de Gezondheidsraad het rap
port "Bescherming tegen hepatitis B" uitgebracht.1 

Hierin wordt enerzijds de preventie van hepatitis B 
volgens de risicogroepbenadering (zoals het CR-advies 

in 1983 luidde) en anderzijds bespreekt zij het per
spectief van algemene vaccinatie zoals aanbevolen 

door de Wereld Gezondheidsorganisatie. Deze heeft 
voor de bestrijding van hepatitis B op wereldschaal 
een plan uitgewerkt.2 

Landen met een prevalentie van meer dan vijf pro

cent krijgen het advies algemene vaccinatie in 1995 
in te voeren. Voor landen met een geringere prevalen-
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tie (waaronder Nederland) geldt de aanbeveling om in 
1997 tot algemene vaccinatie over te gaan. Bij een in
ventarisatie betreffende vaccinatie in de lidstaten van 
de Europese Unie in 1995, bleken de meeste landen ri
sicogroepbenadering uit te voeren. Oostenrijk, Fin
land, Frankrijk, Italië, Griekenland, Nederland en het 
Verenigd Koninkrijk immuniseren pasgeboren kinde
ren bij HBsAG positieve moeders. Italië en Frankrijk 
vaccineren alle kinderen en cohorten van 10 tot 12 ja
rigen gedurende 12 jaar om een snelle toename van 
bescherming in jonge mensen te krijgen. In Spanje 
wordt in sommige districten pasgeboren kinderen ge
vaccineerd, in andere districten de 10 tot 12 jarigen. 
Ierland en Zweden hebben geen systematische vacci
natieprogramma's.3 Figuur 1 geeft een overzicht van 
de landen die inmiddels een vaccinatieprogramma 
geïntroduceerd hebben (bron: WHO/EPI programme). 
Het advies van de Gezondheidsraad omvatte de vol
gende conclusies: 
• De commissie ziet het in acht nemen van algeme

ne voorzorgsmaatregelen, zoals zorgvuldigheid bij 
contact met bloed en bloedproducten en veilig sek
sueel gedrag, als basis voor de bestrijding van 
hepatitis B; 

• De commissie constateert dat vaccinatie van de ri
sicogroepen zoals in 1983 is aanbevolen voor 
bepaalde risicogroepen goed is opgevolgd en voor 
andere groepen, vooral buiten de patiënten en 
beroepssfeer, niet of nauwelijks is uitgevoerd. Zij 
ziet mogelijkheden voor verbetering. Voorts om
schrijft zij een aantal nieuwe risicogroepen (asiel
zoekers, brandweerlieden, gedetineerden, etc.). 
Van belang is dat vastgesteld wordt wie verant
woordelijk is voor de ontwikkeling en feitelijke uit
voering van het beleid en dat noodzakelijke finan
ciële middelen ter beschikking worden gesteld. Via 
de risicogroepbenadering is de situatie voorlopig 
goed beheersbaar; 

• De commissie beveelt aan om voorbereidingen te 
treffen voor de invoering van algemene vaccinatie. 
Hierbij zal het huidige beleid gericht op risico
groepen nog vele jaren door moeten gaan. Ondui
delijkheid bestaat nog over de leeftijd waarop het 
best gevaccineerd kan worden, de mogelijkheden 
voor een combinatievaccin, de beschermingsduur 
van het vaccin en de kosten-effectiviteit; 

• De commissie vindt het gewenst om de surveillan
ce van hepatitis B te verscherpen en de methodiek 
en hulpmiddelen daartoe te verbeteren. 
In de beleidsnota Infectieziektenbestrijding die in 

het voorjaar 1997 verscheen, heeft de minister van 
VWS haar standpunt inzake "bescherming tegen 
hepatitis B" duidelijk gemaakt.4 Recent is in een brief 
van de minister aan vele betrokken instanties een toe-

Figuur 1. Landen die universele hepatitis B vaccinatie 
geïntroduceerd hebben of dat van plan zijn (Bron: 
GPV/EPI programma Werelg Gezondheidsorganisatie, Ge
neve, 24 juni 1997. http:Jfwww.who.ch/programmesjgpvjg
Englishfavailfmapsubfhb _pol.htm) 

lichting gegeven op het te volgen en tot nu toe gevolg
de traject.5 

De minister is het met de Gezondheidsraad eens 
dat algemene voorzorgsmaatregelen de basis vormen 
voor goede preventie. Zij zal dan ook doorgaan met 
het stimuleren van maatregelen die seksuele over
dracht van hepatitis B of overdracht door bloedcon
tact terug kunnen dringen, zoals Vrij Veilig-campag
nes, voorlichting naar bepaalde beroepsgroepen en 
de richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie. 
Tevens onderschrijft zij de conclusies van de Gezond
heidsraad dat de vaccinatie van risicogroepen verbe
terd en uitgebreid kan worden. Hiertoe zijn al de 
nodige acties ondernomen en is een aantal ontwik
kelingen nog te verwachten. In haar brief van decem
ber jl. gaat de minister hier uitgebreid op in. 

Zoals ook door de Gezondheidsraad is geconsta
teerd zijn er nog een aantal onduidelijkheden om
trent nationale invoering van hepatitis B-vaccinatie. 
Dit betreft onder andere leeftijd waarop vaccinatie 
moet plaatsvinden, mogelijkheden van een combina
tievaccin, inpassen in het Rijksvaccinatieprogramma, 
de beschermingsduur en de kosten-effectiviteit. Het 
RIVM is verzocht de surveillance van hepatitis B te 
intensiveren en de effectiviteit van de verschillende 
vaccinatiestrategieën te bestuderen. In afwachting 
van de resultaten hiervan en in afwachting van ont
wikkelingen op het gebied van combinatievaccins en 
vaccinprijzen, zal de minister voorlopig nog geen 
besluit nemen tot het invoeren van algemene vaccina
tie. 5 Met eerder genoemde brief heeft zij echter wel 
duidelijk willen maken dat vaccinatie tegen hepatitis 
B de aandacht heeft en dat diverse activiteiten in ver
gevorderd stadium van voorbereiding zijn. 

LW. 

11. 
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Stand van zaken op 14 januari 1998 

Tot nu toe zijn er 18 mensen ziek geworden van 
het influenzavirus A(H5N1) en wordt er één persoon 
verdacht van besmetting. Al deze personen zijn be
smet in Hong Kong. Influenza A(H5N1) was tot voor 

kort alleen bekend bij vogels , maar is vorig jaar in 
HongKong voor het eerst bij mensen is aangetoond.1 

Van de 18 patiënten zijn er 10 volledig hersteld, 3 
zijn emstig ziek en 5 personen zijn overleden. De van 
besmetting verdachte persoon is ook volledig her
steld. Zeven van de 18 patiënten waren jonger dan 5 

jaar, 4 waren tussen 5 en 14 jaar oud, 2 tussen 15 en 
24 jaar, 3 tussen 25 en 40 jaar en 2 patiënten waren 
tussen 50 en 60 jaar oud. Veertien van de 17 H5N1 inf
luenza-patiënten zijn ziek geworden in december 
1997 en gediagnostiseerd in de periode van geïntensi
veerde surveillance. Personen in Hong Kong die ver

dacht worden van besmetting met het influenza 
A(H5N1) virus worden preventief behandeld met 
amantadine. 

Sinds eind 1997 wordt er geen pluimvee meer uit 
China geïmporteerd in Hong Kong. Eind 1997 heeft 
de regering in Hong Kong ongeveer 1,5 miljoen kip

pen en ander gevogelte op boerderijen en markten 
laten slachten in een poging om de bron van infectie 
uit te schakelen en zo verspreiding van het virus te 
stoppen. De Hong Kongse autoriteiten hebben toe
gegeven dat het slachten en verbranden van de kada
vers helaas niet vlekkeloos is verlopen, maar honden 

en katten die met kadavers aan de haal gingen, zijn 
hoogstwaarschijnlijk niet besmet met het virus. De 
effectiviteit van deze maatregel lijkt groot omdat er 
na 29 december j.l. geen nieuwe humane infecties 
met influenza A(H5N1) meer gevonden zijn . 

China 

Het is mogelijk dat er in het zuiden van China, 
grenzend aan het Hong Kong district, ook influenza 
A(H5N1) virus voorkomt, aangezien 80% van het in 
Hong Kong geïmporteerde pluimvee uit Zuid-China 

kwam. Echter, de Chinese autoriteiten zeggen dat er 
geen influenza A(H5N1) in China is. De Chinese rege-

ring heeft honderden monsters laten nemen bij kip
pen en die waren allemaal negatief. Er zijn nog geen 
serummonsters van inwoners van Zuid-China onder
zocht. De surveillance is overigens wel geïntensiveerd. 

De Chinese regering heeft een team van experts, bij
eengebracht door de WHO, uitgenodigd om samen 
met Chinese autoriteiten de epidemiologische en viro
logische influenza-surveillance in Zuid-China te eva
lueren en voorstellen te doen voor mogelijke verbete

ringen. 

Nader onderzoek 

De WHO en collaborating centers zijn op zoek 
naar het reservoir van het H5N1-virus. Hiervoor zijn 
meer dan 1850 monsters genomen van 12 soorten 

vogels en andere dieren. Omdat kippen snel overlij
den aan influenza A(H5N1), vermoeden onderzoekers 
dat de eigenlijke bron niet de kip maar bijvoorbeeld 
de eend is . De eend is een bekend natuurlijk reservoir 
van H5 influenza-virussen zonder daar zelf ziek van 
te worden. Ook in kippen komen minder virulente 

HS-influenzavirussen voor. Het lijkt erop dat bijna 
alle bekende patiënten contact met kippen hebben 
gehad. 

Het COC (Center for Disease Control and Preven
tion) in Atlanta (USA) is bezig met het onderzoeken 
van 502 serummonsters van mogelijke contacten van 

de eerste patiënt (een 3-jarig jongetje dat in mei 1997 
is overleden1) en andere personen die mogelijk bloot

gesteld zijn aan het virus. De voorlopige resultaten 
wijzen niet in de richting van overdracht van het 
virus van mens op mens. Bij slechts enkele personen 
(2%) werden antistoffen tegen influenza A(H5N1) aan

getroffen. Bij twee personen met antistoffen tegen 
H5N1, waarvan één zonder symptomen, kan mens-op
mens overdracht niet uitgesloten worden. Ter vergelij

king zijn serummonsters van 419 mensen die hoogst
waarschijnlijk niet zijn blootgesteld aan het virus on
derzocht. In die monsters zijn geen antistoffen tegen 

H5N1 gevonden. Als blijkt dat het HSN1 virus van 
mens-op-mens overgedragen kan worden, gebeurt dat 
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in ieder geval bijzonder ineffectief. De definitieve 
resultaten van dit serumonderzoek worden eind janu
ari verwacht. Alleen als het HSNl-virus zich duidelijk 
verspreid onder mensen zal er overgegaan worden op 
grootschalige productie van een vaccin. Deze produc
tie zou ongeveer 5 tot 6 maanden duren. 

Het is nog steeds onduidelijk hoe het HSNl virus 
over is gegaan van de kip naar de mens. Er zijn geen 
aanwijzingen gevonden voor uitwisseling van RNA
fragmenten (reassortment) van het vogelvirus met 
humane griepvirussen. Dit zou mogelijk wel kunnen 
gebeuren in maart, het gebruikelijke piekseizoen van 
influenza in Hong Kong. Dan zou het nu overheersen
de influenza A(H3N2) virus mogelijk tegelijkertijd 
met het influenza A(HSNl) virus in de mens voor kun· 
nen komen, waardoor uitwisseling van RNA-fragmen· 
ten tussen de twee virussen op zou kunnen treden. In 
dat geval is het denkbaar dat er een influenzavirus 
ontstaat met zowel eigenschappen van het vogelvirus 
als van het humane virus dat mogelijk effectiever dan 
HSNl van mens op mens overgedragen kan worden. 

Situatie in Nederland 

Er wordt op korte termijn geen HSNl-pandemie 
verwacht, gezien de inefficiënte verspreiding van het 
virus en het feit dat er in 1998 geen nieuwe patiënten 
zijn bijgekomen. Maar gezien de aard van het influen
za-virus zal er ooit een influenza-pandemie komen, 

Rift Valley fever in Kenya 

Rift Valley Fever is nu bevestigd in een epi
demie{epizoötie (geiten, vee en kamelen) in verschil
lende delen van Kenya. Ook in Somalië wordt nu Rift 
Valley Fever gerapporteerd. Er zijn nu zo'n 300 
mensen sterfgevallen gerapporteerd aan Keniaanse 
overheid. Een gelijk aantal sterfgevallen uit Somalië 
werd gemeld aan de WHO. 

De eerste rapporten van Rift Valley Fever kwamen 
uit de Noord-Oost Kenya. Het district is erg afgelegen 
en moeilijk bereikbaar in verband met recente over· 
stromingen. In het gebied komt veel ondervoeding 
voor en een deel van de sterfte wordt mogelijk ver
klaard door ziekten als malaria en shigellose. Sero
logisch is Rift Valley virus aangetoond in het bloed 
van een aantal patiënten uit Noord-Oost Kenya, zowel 
IgM tegen het virus als het virus zelf werden aange
toond. Ook werd in het virus met PCR in het bloed 
van geiten uit dezelfde regio aangetoond. 

van HSNl of een andere virusstam. In Nederland, 
maar ook elders in de wereld, wordt nu naar aanlei
ding van het HSNl virus gewerkt aan een update van 
een draaiboek voor te ondernemen actie bij een influ
enza-pandemie. De coördinatie van dit draaiboek is in 
handen van het Ministerie van VWS. Alle instanties 
die bij een pandemie betrokken zouden zijn, waaron
der het RIVM en het NIC (Nationaal Influenza Cen
trum), leveren momenteel een bijdrage aan het draai
boek voor wat betreft hun taken. 

Voor wat betreft de gebruikelijke jaarlijkse griep
epidemie in Nederland is er tot nu toe nog één 
influenzavirus geïsoleerd in Nederland en worden er 
weinig influenza-achtige ziektebeelden gemeld door 
huisartsen van het peilstationnetwerk van het NIVEL.1 

Ook elders in Europa worden er weinig influenza-ach
tige ziektebeelden gemeld en zijn er slechts spora
disch influenzavirussen geïsoleerd, die overeenkomen 
met de virussen die in het influenzavaccin zijn op
genomen. 

MLA Heijnen, JW Dorigo-Zetsma, JC de jong2, MJW Spren

ger (RIVM) 

1) Heijnen MI.A, Dorigo-Zetsma ]W. De jong ]C, Sprenger AqW Inf 

luenza A(HSN1): stand van zaken. Infectieziektenbulletin 1997; 

8{12): 275-6. 

2) Affiliatie per 1-1-1998: Erasmusuniversiteit Rotterdam 

Het Rift Valley Fever virus is een Bunyavirus. Het 
virus komt endelnisch voor in Afrika ten zuiden van 
de Sahara maar er komen ook sporadisch infecties 
voor in Egypte. Het virus kan spontane abortus veroor
zaken bij schapen en koeien en sterfte van kalveren en 
lammeren. Bij de mens veroorzaakt een infectie 
meestal een dengue-achtige ziektebeeld. Soms treden 
retinitis, encefalitis of een hemorragisch ziektebeeld 
op. Rift Valley virus kan worden overgedragen door 
verschillende soorten muggen, mensen kunnen ook 
via bloed of lichaamsvocht van dieren worden besmet. 
Overdracht van mens op mens via direct contact lijkt 
zelden voor te komen. 

Op dit moment komen er rapporten van mensen 
en dieren, lijdend aan een ziekte met symptomen 
gelijkend op Rift Valley Fever, uit Noord-Oost Kenya, 
Oost Kenya, Rift Valley, Centraal Kenya en de kust pro
vincies. In deze gebieden bevinden zich een aantal 

13 
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nationale parken en er zijn ook gevallen gerappor
teerd uit de omgeving van Nairobi en Mombasa. 

De WHO wil reizigers niet adviseren om hun rei

zen naar Kenya af te lasten. Wel wordt geadviseerd, 
gezien dat Rift Valley Fever wordt overgedragen door 
muskieten, om goede voorzorgsmaatregelen te ne-

BERICHTEN LCI/IGZ/RIVM 

men. Dat betekent frequent insmeren met DEET 
bevattende anti-muggen middelen en het dragen van 
kleding met lange mouwen en een lange broek. 

H.J. Schilthuis 

Hoofd Bureau LCR 

On Tuesday 21st Ocotober 1997 the 312th Scientific Meeting ofthe Nationallnstitute ofPublic Health and the 
Environment (RIVM) was held with the theme Infectious Diseases Modelling, including the following presenta
tions. 

lnfectious diseases modelling at RIVM 

A.H. Have/aar*, M.E.E. Kretzschmar** 

Formal mathematica! models are increasingly 
used in the domaio of public health, indoding pro
blems relating to infectious diseases. Since the mid-
1980's, modelling activities at RNM have expanded 
from an initia! focus on vaccination strategy for ru

heila and the HNfAIDS epidemie to a wider spectrum 
of infectious diseases . The aims are to analyse the cur
rent situation, to optimise surveillance, to evaluate 
the effect of different prevention and intervention op

tions, including scenario-analyses and to provide a 
basis for cost-effectiveness analyses. Currently, workis 
progressing in the following problem areas: 

Directly transmissible diseases 
Evaluation of the National Vaccination Program
me (genera! structure) 
Rubella (comparing 1986 model results with the 
actual situation) 

Pertussis (analysing alternative explanations for 
the current epidemie) 

• HNfAlDS (backcalculation of incidence, intra
venous drug users) 
Hepatitis B (comparing different vaccination stra
tegies) 

• Microbiologisch Laboratorium voor Gezondheidsbescherming 

(MGBI. RIVM Bilthoven. Dr A.H. Havelaar. microbioloog 

- Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIEI, RNM Biltho

ven. Dr M.E.E. Kretzschmar, wiskundige 

Gonorrhoea, Chlamydia (cost-effectiveness of diffe
rent intervention strategies) 

• Tuberculosis (analysing data from molecular epi

demiology) 

lndirectly transmissible diseases (food 
borne, waterborne, z:oonoses) 
Dose-response models for gastro-intestinal patho
geus (analysis of published voluuteer experiments, 

mechanistic modelbasedon animal experiments) 
Health burden of gastra-enteritis and sequelae 
(DALY's as health currency unit. comparison of 
competing risks) 
Salmonella in the poultry production chain (con
sumer exposure through meat and eggs, evalu

ation of intervention measures in primary produc
tion) 

• Mycobacterium paratuberculosis (consumer ex
posure through milk) 
Enterohaemorrhagic E. coli (growth in food pro
ducts) 

Emission and transport ofviruses and protozoa in 
surface water, inactivation by drinking water 
treatment (linking to environmental models) 
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Modelling Prevention Strategies for Sexually 
Transmitted Diseases 

M.E.E. Kretzschmar* 

The airn of modeHing is to get insight into why 
sorne prevention strategies work better than others. 

The results that one can expect to obtain are of a 
qualitative nature: one can deterrnine which strategy 
is the most effective in preventing new infections, 

one can investigate the effects of certain strategies on 
the prevalenee of asyrnptomatic cases. and one can 
look at differences in effectiveness for different dis

eases. We illustrate that with two exarnples: the first 
is a model for the spread of gonorrhea and chlamy
dia, the second rnodels HIV in injecting drug users. 

Both rnodels are individual based, stochastic rnodels, 
and results were obtained by rneans of Monte Carlo 

sirnulation.1 The models give a full description of the 
contact networks so that one can study the influence 
of network structure on the spread of sexually ( or pa
renterally) transmitted diseases (STD).3 

In rnadelling STD the most prominent feature 
that one has to deal with is the cornplexity of human 
sexual behaviour that underlies disease transmission. 
Modelling requires a quantitative description of sexu
al behaviour based on reliable data. Other features 
that can play a role in rnadelling are a.o. the long in

cubation period for HIV to AIDS, the often high per
centage of asyrnptornatic infections (HBV, gonorrhea, 
chlamydia infections), the lack of vaccines andfor 
natura! irnmunity after infection, and the possibility 
ofreinfection within an ongoing partnership. 

In an application of the model to prevention stra

tegies for gonorrhea and chlamydia infections in 
heterosexual populations, the sexual behaviour was 
described in terrns of steady and casual partnerships. 
low and high sexual activity, and concurrent part

nerships in a core group of the population. The im
portant transmission parameters for both diseases 

were the duration of latent period, infectious period, 
and parient delay, the fraction of asymptornatic infec
tions, and the transmission probability per contact. 
Wethen investigated prevention scenarios that inclu
ded treatrnent of syrnpt. infecteds, treatrnent of infec
teds and their partners, screening of different age 

groups, and condom use. 
For all scenarios one gets estirnates of the preva

lenee of asyrnptornatic infections and of the ratio of 
male to fernale cases. We also investigated how the 
prevalenee depends on the sexual behaviour of the 

• Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE) , RNM Biltho

ven. Dr M.E.E. Kretzschmar. wiskundige 

population. All prevention rneasures proved more ef
fective for decreasing the prevalenee of gonorrhea 

than for charnydia, thus arnplifYi.ng the differences in 
prevalenee that were present due to the disease speei
tic parameters (figure 1: af: asymptornatic fernales; 
arn: asyrnptornatic males; sf: symptornatic fernales; 
srn: syrnptornatic rnales). Another general condusion 
was that prevention strategies which target partners

hips instead of indivduals prove to be rnuch more ef
fective .2 The model is now being used fora cost-effec
tiveness study of certain screening strategies for chla
mydia. 

With regard to prevention strategies for HIV 
arnong injecting drug users (IDU) sorne prevention 
scenarios we investigated were: a decrease of the sha
ring frequency of all IDU's, a decrease of sharing fre
quency of more experienced injectors, a decrease of 

the sharing frequency of beginning injectors, and 
decrease of sharing frequency of those IDU who tested 
positive for HIV.4 

We found that a stabie sharing network favors 
lower HIV prevalenee and incidence (figure 2: the 
average sharing frequency is the sarne in the three si

tuations , only contact patterns differ). the focussing 
of prevention on beginning injectors is very effective, 
and a change ofbehaviour aftera positive HIV-test has 

no significant effect on HIV-inddence. A critica! as
surnption especially for the last condusion is the va

riable infectivity, for which we assumed a high trans
mission probability during the first 6 weeks of infec
tion and and a low transmission probability thereaf
ter. In the future we plan to use the model for a 

cornparative study ofthe spread ofHIV. HBV, and HCV 
arnong injecting drug users. 

Policy rnakers should realize that rnodels cannot 
provide certain answers where knowledge about the 
underlying processes is uncertain and incomplete. 
The contribution of rnadelling can be to help setting 

priorities in designing prevention programs, to iden
tify gaps in knowledge that is necessary for decision 
rnaking, to quantify indirect effects of prevention rne
asures, to provide cornparisons of epidemie pattems 
of different diseases, and to provide estimates of the 
size of hidden populations. 

15 
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Figure 1. Prevalenee of Chlamydia and gonorrhea among different groups. 
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Figure 2. Inddence of HIV among groups with different contact pattems. 
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Polio eradication 

M. Eichner*, K. Dietz* 

In 1988 the World Health Assembly adopted the 
goal of global poliomyelitis eradication by the year 
2000. The progress towards this goal is presented in a 
supplement of the "Journal of Infectious Diseases", 
February 1997. According to present estimates, it is as
sumed that the last case of wild virus poliomyelitis 
should occur around 2003 so that vaccination can 
then be discontinued in 2005. In the Thesis by Martin 
Eichner1 the following problems were addressed: 

(I) Differences in the epidemiologie ef
fe cts of using IPV versus OPV 

• IPV doesnotspread to contact persons. Individuals 
who are successfully vaccinated with IPV do not 
acquire poliomyelitis, but a large fraction of the 
vaccinated individuals remains susceptible to in
fection and can still spread the virus for a short 
period. 

• The live polio virus vaccine (OPV) is also highly 
protective against disease. It can be transmitted to 
contact persons but is not transmitted at the same 
degree as the wild polio virus. There is also the 
possibility of back mutation to the virulent form 
so that OPV vaccinees and their contacts bear a 
small risk of acquiring poliomyelitis. The different 
modes of action of these two vaccines have impli
cations for the minimum proportion to be vacci
nated in order to achieve elimination.2 

(2) Critica! community size 
As infection with the polio virus is assumed to 

provide lifelong immunity, the virus can only persist 
in a population which is sufficiently large. This con
cept of a critica! community size (i.e. the minimum 
population in which the virus can be maintained for 
a specified time (say 100 years) with a specified proba
bility (say 99%) without the new infections being 
introduced from outside) has important implications 
for the probability of the success of an eradication 
program. If a fraction of the population refuses vacci
nation (e.g. for religious reasons), it is important to 
know whether this group of people is large enough to 
maintain the infection.The most influential parame
ter for virus persistenee is the fraction ofthe duration 
of the infective period divided by life expectancy. If 
one assumes an average infective period of one 
month,the critica! community size is in the order of 
100 000. Recent observations of particularly long 

• lnstitut fiir Medizinische Biometrie, Tübingen. 

virus excretion over several years in immuno-compro
mised hosts can affect this estimate considerably and 
can imply a much smaller critica! population size if 
such people are abundant. 

(3) "When can one be sure that polio 
virus transmission has been terminated?" 
Because it takes several hundred infections to pro-

duce one paralytic case, infection can spread within a 
population without being noticed. Simulations of 
Eichner and Dietz (American Joumal of Epidemiology 
1996, 143: 816-822) have shown that a case-free period 
of over 3 years must be observed before one can be 
95% certain that local extinction of wild polio virus 
infection has occurred. 

Other problems that have been addressed 
concern: 

(4) the reintroduction of infections after extinction; 
(5) the concentration ofvaccination efforts in popula

tion centers; 
(6) the vaccination around cases as it was successfully 

implemented for smallpox eradication; 
(7) the effect of national versus local vaccination 

days; 
(8) the question whether OPV can persist in a popula

tion once the wild virus is gone. 

The present modelling efforts do not take into ac
count that the polio virus may persist in the environ
ment for several months, depending on the elirnatic 
conditions. The roodels so far follow the traditional 
approach in either assuming a homogeneously 
mixing population or a population which is structu
red into smaller mixing groups like villages, towns 
and cities. 

In reality one also has to consider large differences 
in transmission rates within and between house
holds. In view of the problem of OPV backmutation, 
some industrialized countries who virtually have eli
minated the wild virus now consider changing their 
vaccination strategy from OPV to IPV. 

Many of these problems have been suggested by 
the CDC for mathematica! analysis. We hope that 
further modeling work will be done to support the 
difficult decisions that will have to be made in the 
context of the polio eradication program. 

1.7 
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Dose response analysis for microorganisms causing 
gastraenteritis 

P.F.M. Teunis* 

When pathogenie microorganisms enter the 

human body via ingestion with food or drinking 
water, they encounter a system of harriers mounted 
by the host. In order to reach parts of the intestinal 
tract that are suitable for growth and attachment, 
each of the harriers must be overcome successfully. 
The present view on infection states that at least one 
of the ingested pathogens must survive to start colo

nization. This is the basis for dose response models, 
used for quantitative risk assessment. 

Defence mechanisms against microbial infection 
and invasion may be immunological or non-immuno
logical. The intestinal tract has its own immunologi
cal system, the gut-associated lymphoid tissue (GALT), 

which plays an important role in host defences 
against pathogens, but cells of the intestinal lymp
hoid tissue also appear to consitute a preferred site of 

translocation for many pathogens. In addition to 
this, a whole range of non-immunological harriers is 
present in the healthy host: excretions (digestive jui
ces) and the low pH in the stomach, shedding of epit
heliallayers, peristaltic movement, and the resistance 
to colomzation exerted by a normal intestinal micro

bial flora. 
In this presentation, the validity of the Beta Pois

son model for multiple harriers is demonstrated and 

some attention is given to the single hit principle. An 
approximation that is usually neglected receives 
some attention, and it is shown that for eertaio para
meter values this approximation leads to results diffe
rent from the exact formula. 

• Microbiologisch Laboratorium voor Gezondheidsbescherming 

(MGB). RNM Bilthoven. Dr P.F.M. Tennis, bioloog 

In our present view, infection is associated with 
the presence of elevated numbers of pathogens in the 

intestinal tract. This does not necessarily mean that 
there should be illness symptoms. Any organism li
ving in the intestinal lumen (or on the epithelium) 
may only have a small probability of reaching vital 
sites where invasion leads to damage and illness symp
toms. When intestinal microorganisms engage into 
darnaging activities, the probability that these activi
ties elicit defensive measures from the host may incre
ase. 

Starring from the assumption that during infec
tion, the host has a eertaio hazard of becoming ill, a 
simple dose response relation for acute gastraenteritis 
is developed. With the use of literature data from vol
unteer experiments, we show that examples can be 
found for three possible alternatives: an increase in 

the probability of illness with increasing dose, a de
crease with higher doses, and a probability of illness 
(given infection) independent of the ingested dose. 
These alternatives may reflect different modes of ac
tion ofthe pathogens against host defences. 
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On October 20, 1997, a workshop was held at the RIVM about Infectious Diseases Modelling. The reason to have the workshop 
one day before the Sdentific Meeting was the presence of international guests (Prof. K. Dietz, University ofTübingen, and N. Gay, 
CDSC Colindale, UK). The scope of the workshop was not to present final resu!ts, but to discuss problems and questions in our 
everyday work. 

Workshop lnfectious Diseases Modelling 

M.E.E. Kretzschmar*, P.F.M. Teunis**, A.H. Have/aar*** 

The workshop was subdivided into three parts. In 
the first part, which dealt with the evaluation of 
National Immunisation Programs (NIP), the NIP ofthe 
Netherlands was introduced and some specific pro
blems such as the continuing circulation of the polio 
virus were highlighted. As a comparison some infor
mation was presented about the influence of mathe
matica! rnadelling on the NIP in the UK. The ongoing 
work at the RNM about using models for the evalu
ation of the NIP was discussed and specific attention 
was paid to the problems concerning the increased 
incidence of pertussis. The second part of the work
shop focused on modeHing the transmission of Sal
monella via the food chain. A rnadelling approach 

Table 1. Models for pubtic health. 

Should be as simple as possible 
Easy to manipulate, transparent with respect 
to functional relationships between variables 
and parameters. 

Should be t1rmly based on accepted sdentific 
knowied ge 
Mechanistic concepts derived from theoretica! and 
experimental evidence of unsuspicious origin. 

Should be calibrated with experimental data 
Data, preferably raised in controlled experimen· 
tal conditions, should be used to analyze the 
accuracy ofthe model results. 

Should be validated 
By real-life data, other than those used to set up 
the model. 

Are powerful instruments for the interpretation 
of data 
Analysis of data is only meaningful when based 
on a model coneept. 

Should be stabie 
Only useful results when the model always 
behaves the same, within the specified ranges of 
variables and parameters. 

Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE), RIVM Bilt

hoven. Dr M.E.E. Kretzschmar, wiskundige 

.. Microbiologisch Laboratorium voor Gezondheidsbescherming 

(MllC), RIVM. Bilthoven. Dr P.F.M. Teunis, bioloog 

and the difficulties in interprering the available data 
were discussed. Furthermore, first results were pre
sented about estimating the health burden of gastro
intestinal disease using QALY's (quality adjusted life 
years) as a unit measure ofhealth. 

The third and last part of the workshop dealt with 
problems in interprering results ftom mathematica! 
models and camparing them with empirica! data. To 
what extent do we believe the results of rnathemati
cal modelling, and which are criteria to work with? 
These issues were addressed via a number of theses 
and antitheses, dealing with key aspects of model re
liability and validity and are presented in figure 1. In 
practice, the objective is often a trade-offbetween two 

Should be as realistic as possible 
Any number of variables and parameters to reflect 
every imaginable aspect oflife as we know it. 

May be speculative 
To explore the consequences ofplausible assump-
ti ons. 

Any kind of reallife data is suited for calibration 
Because the model should approximate the real sys-
tem as closely as possible. 

Model validation is a nonsense concept 
There are just data and models: roodels cannot be 
validated, only calibrated. 

(Epidemiological) data speak for themselves 

Data are always valid; roodels are never valid. 

May show chaotic behaviour 
Reallife is pretty unpredictable, so why couldn't 
roodels be? 

Microbiologisch Laboratorium· voor Gezondheidsbeschêrming 

(MBG), RIVM, Bilthoven. Dr A.H. Havelaar, microbioloog 

19 



20 

--------------------------jaargang 9 1998 nummer I INFECTIEZIElTEN BULLETIN 

extremes (for example: simplicity versus complexity, 

empirica! versus speculative). 
To focus the discussion some results were presen

ted about modeHing vaccination strategies for rubel

la. Model predictions were compared to data about 
the impact ofvaccination on the incidence ofrubella. 
Do the observed discrepancies between model predie

tions and data invalidate the model? They trigger an 
investigation of possible sourees of discrepancy and 
their effects by simulation of a slightly adapted 

model, and thus lead to new insights into causes of 
observed phenomena. 

Complex models for spreading of infectious disea

ses in populations often need many parameter values, 
which cannot be estimated accurately. Nevertheless, 
qualitative conclusions are often possible, especially 

when used to compare different alternatives. Por 
example, comparison of the effects of different 

intervention strategies. 
Although they have a long history, infectious dis

ease models are often based on uncertain assump

tions: the biologica! mechanisms for disease develop

ment and transmission are not completely known, 
especially not in a quantitative manner. Therefore, 

the questions of validity are not focused on mathe
matica! issues, or statistkal issues, or even computer 
implementation, but rather on the conceptual level. 
Finally. a condusion was reached with general con

sensus: "Any mathematica! model we use, should be 
falsifiable, that is, it should allow the design of a criti

cal experiment that potentially rejects the model. 
"We can never be sure that a model is valid. But same
times predictions of models in combination with 
common sense are the best we have got in order to 

make a well considered decision. 

Th ree years of surwillance of invasive infections by Hoemophilus injluenzae after introduetion of immunisation in the National 
Immunisation Programme. 
Veldhuijzen I.K., Conyn-van Spaendonck MA.E.,Suijkerbuijk A.WM.,Alphen L. van, Dankert]. 
RIVM-rapport 213676007, October 1997 

Drie jaar Hib-vaccinatie 

Ter voorkoming van sterfte, morbiditeit en blijven

de schade als gevolg van invasieve Rib-infecties heeft 
de Gezondheidsraad geadviseerd vaccinatie tegen Hib 
in het Rijksvaccinatieprogramma op te nemen, het
geen in 1993 is gerealiseerd. Vaccinatie wordt aange
boden aan alle kinderen geboren sinds 1 april 1993; 
er werd geen inhaalcampagne voor vaccinatie van ou

dere kinderen georganiseerd. Om de effectiviteit van 
deze immunisatie te beoordelen is surveillance geïn
diceerd. In dit rapport over de surveillance van inva
sieve infecties door Raemophilus influenzae (Hl) door 
het Nederlands Surveillance-Centrum Kindergenees
kunde (NSCK) en het Nederlands Referentie Laborato
rium voor Bacteriële Meningitis (RBM) in de periode 
1994-1996 wordt het voortschrijdende effect van Rib 

vaccinatie duidelijk. Het aantal gevallen van invasieve 

Ri-infectie dat door de surveillance systemen werd ge
registreerd was 179 in 1994, 68 in 1995 en 40 in 1996. 
Dit betekent een belangrijke vermindering vergeleken 
met de geschatte 700 gevallen van voor de start van 
vaccinatie. De daling vond plaats bij alle klinische 
ziekte-beelden. Een verschuiving in de leeftijdsver

deling vond plaats, wat verklaard kan worden door de 
geleidelijke invoering van immunisatie vanaf april 

1993. In 1994 manifesteerde nog drie kwart van de in
vasieve Ri-infecties zich als meningitis, in 1996 was 
dit nog de helft van het totale aantal aan het RBM 
gerapporteerde Hi gevallen. Vanaf 1 januari 1995 
werd de casus-definitie voor de NSCK surveillance ver
anderd naar invasieve Ri-infecties ongeacht het sera

type. Als gevolg hiervan werd het ook mogeUjk om 
invasieve Ri-ziektebeelden veroorzaakt door niet sera
type b stammen te bestuderen. Seratypering werd 

door het RBM verricht bij alle ingestuurde stammen. 
Het deel van de gevallen in het NSCK systeem waarbij 
seratypering plaatsvond steeg van 84% in 1994 tot 
ruim 90% in 1996. De gegevens van het RBM tonen 
een duidelijke daling in het deel van de invasieve Ri
infecties veroorzaakt door serotype b. Zeven gevallen 
van echt vaccin-falen, 4 van schijnbaar- en 2 van mo
gelijk vaccin-falen werden geregistreerd. In de tQe
komst zal het RBM verdere immunologische gegevens 

verzamelen voor de evaluatie van gevallen van vaccin
falen. De dekkingsgraad van de paediatrische surveil
lance werd geschat door vergelijking van de gevallen 

in het NSCK en het RBM systeem. Het bleek dat gemid
deld meer dan 30% van de gevallen bekend bij het 
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RBM niet gerapporteerd werden naar de NSCK. De ge
observeerde aantallen van andere presentaties van in
vasieve Ri-infecties dan meningitis zijn vooral in het 
NSCK systeem lager dan verwacht vergeleken met het 
verwachtte aantal. De surveillance systemen zouden 
in bepaalde mate ongevoelig kunnen zijn voor de sur
veillance van andere klinische presentaties. De aan
vullende waarde van de NSCK surveillance voor inva
sieve infecties anders dan meningitis was nog groot 
in 1994 maar bleek in 1996 slechts beperkt. Vanaf 1 

januari 1998 zal de laboratorium surveillance worden 
geoptimaliseerd met het verzamelen van epidemiolo
gische gegevens en zal met de paediatrische surveil
lance door het NSCK gestopt worden. 

Figuur 1. Aantal aangegeven invasieve Hl-infecties in Nederland 

RIVM rapporten zijn verkrijgbaar via: 
Bureau Rapporten Beheer RNM 
Tel. 030-2743156 

Fax. 030-2744404 
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IGZ 4 - weken overzicht 

Aantal aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode I december- 28 december 1997 (week 49 - 52) in Nederland 
Number of notified cases of in(ectious diseases (ar the period of I november- 28 dember /997 (week 49- 52) in the Netherlands 
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febris typhoidea ............. - .... - .... - .. .. - .... - .... - .. . . - . . .. - . . . . I .... - .. .. - .... - .. . . - .... - . ... - . . . . I 
lassakoorts ea vormen 
van Afrik. vir. haemorrh. 
koorts .................... - . ... - .... - .... - .... - . ... - .... - .. .. - .. . . - .. . . - . . . . - . ... - .... - .... - ... . - . . .. -
pest/plaque ... ........ . ..... - .... - .... - . ... - ... . - .... - .. .. - . . . . - . ... - . . .. - .... - .. .. - .... - .... - . . . . - . . .. -
poliomyelitis ant.acuta . ... ... . - .... - .... - .... - . . . . - ... . - ... . - ... . - .... - . . .. - . ... - .... - .. .. - .... - .... - .... -
rabies ........... . . .. .. . .. . - . . . . _ 

Groep 8 

anthrax . .. ...... . ...... . .. . - . . .. - .. . . - . .. . - .... - .... - .. .. -
botulisme ....... . .. .. ..... . - . . . . - .. .. - . .. . - .... - ... . - . .. . - ... . - ... . - .. . . - ... . - .. . . - .... - .. . . - . . .. - .. . . -
brucelloses ...... . ......... . - .. . . - ... . - ... . · .... - .... - . ... - . . . . I . . . . I .... - .... - .. . . - . ... - .. . . - . . . . I .. . . -
cholera ......... . ......... . - .... - . . . . - ... . - .... - .. .. - .. . . - .. .. - .. .. - . . . . - .... - . .. . - . .. . - .... - .... - . .. . -
diphterie ................ .. . - .... - . ... - .... - .... - ... . - ... . - .... - .. .. - .... - .... - .. . . - .... - . . .. - .... - .... -
dysenteria bacillaris .... ... ... - .... - ... . I . . .. I .... - .... - .... I .... I 0 . .. 8 ... . - .... I . .. . 2 . .. . - ... . I .... 5 .... 3 
febris recurrens .......... . . . - . . .. - . . . . - . . . . - ... . - . ... - ... . - .... - .... - .... - . . .. - .... - . ... - . . .. - ... . - . .. . -
gele koorts/yellow fever . ... • .. - .... - ... . - . .. . - .... - . ... - .... - ... . - .... - ... . - . . . . - .... - .. . . - .... - . ... - . ... -
hepatitis A ............. . . . . - .... 2 ... . I .. . . I ... . - .... 5 .... 6 .... 23 . .. 33 ... 5 .... 30 ... 9 . . . . 2 . .. . 18 ... I I ... 13 
hepatitis B . . .. . .. . . . . . ..... - .... - .. . . - ... . - .. .. - . ... 3 .. . . - . ... 2 . ... 7 .... 3 .... 2 .... - . . . . - ... . 2 .... I ... . 4 
legionella pneumonie ...... .. . - .... - ... . - .... - .... - .... - ... . - .... I .. .. 2 .... - . ... - .... I .... - .... - .. .. - . . .. -
lepra ............ ...... .... - .... - . .. . - .... - . ... - .. .. - .... - .. .. - .... - ... . - .... - ... . - . .. . - .... - .... - ... . -
leptospiroses ............. .. - .... - ... . - . . .. - .... - . .. . - .... - .. .. - . .. . I .... - .... - . ... - .. .. - .... - .... I ... . -
malaria ....... ...... . ..... . - ... . - .... - .... - .... - .... 2 .... - .... 4 .... 2 .... - .... - . . . . I .... - .... 2 ... . - .... -
meningococcosis • ........... - . ... - .... - .... - .. . . - .... I .... I . . . . - .... 5 .... - .... 12 . . . I .. . . I .... - .... I .... -
morbilli. . ............. . .... - . . .. - .... - .... - .... - . . .. - . . .. - ... . - .... - ... . - .... - ... . - . ... - . ... - ... . - .... -
ornithosis/Psittacosis ....... . . - .. . . - . ... - .. . . - . . . . - ... . - .. . . I . .. . - .... - . ... - .... I .... - ... . - . ... - .... - .... -
paratyfus .B ................. - .... - . . . . - .... - .... - ... . - .... - .... - .... - .... - .... - . ... - .... - .... - .... - .... -
pertussis ........... .... . . .. 3 ... . 2 .... 8 .... 13 . .. I 0 . . . 20 ... 8 .... 7 .... 70 . .. 2 .... 33 .. . 14 ... - .... I .... 23 ... 4 
Q-koorts/Q-fever ............ - .... - .... - .... - .... - .... - . .. . - . ... I . .. . 3 . . .. - .... - .... - .... - . .. . - ... . I .. .. -
rubella .... .. . .. .. . .... . .. . - .. . . - . .. . - ... . - . . . . - . . .. - .... - .... - . ... - .... - . . . . I . ... - .. . . - .... - .. .. - .... . -
scabies ....... .... . ..... . . . - . .. . - .... - .. . . 30 . . . I . . . . 9 .. .. 6 . ... 5 . .. . 38 . . - .. .. 21 ... 5 .... S . . . . I .... 9 . . . . 14 
tetanus .. . ....... ... . .. .... - .... - .... - .. .. - .... - .... - .... - . . . . - . ... - . . .. - .... - .. .. - .. . . - .... - .... - .... -
trichinosis . . . . .. .. ... . ...... - . . .. - .. . . - .... - .... - . . .. - .... - . . .. - . ... - ... . - .... - .. . . - ... . - ... . - .. . . - .... -
tuberculosis .. ..... . .... • . .. - . • .. I .... 3 .... I ... . - ... . 2 .... 2 .... 3 .... 8 .... I .. . . 6 ... . 3 . ... 2 .. .. - .... - .... 2 
tu laremia . ............ ..... - . . . . - .. . . - .... - ... . - .... - .... - .... - . .. . - .... - .... - . . . . - .... - . . .. - .... - . ... -
tyfus exanthematicus ..... . ... - . ... - .. . . - .... - ... . - .... - ... . - ... . - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... -
voedselvergiftiging/ ....... . . .. - .... I .... 3 .... - .... - .... 23 ... I . . . . 2 .... - .... - .... - .. .. 4 ... . - . ... - .... - .... -

· -infectie/foodborn
infections/-poisoning) 

Groep C 

gonorrhoea ..... . .. .... .. .. - . .. . I .. .. - . .. . 3 . . . . I . .. . I .. .. I . . .. 28 ... 27 ... - .... 16 . .. 3 .. . . - .... 25 ... 2 ... . 20 
syfilis . prim./sec ... . .. . . . ..... I .... 1- . . . - . .. . - .... I .... - . ... - ... . I .... 14 . .. - . .. . - . ... I . . .. - .... I .... 2 .... 12 
syfilis congenita ...... .... .. . - . .. . - ... . - .. .. - . . .. - . . .. - ... . - .... - .... - .. . . - .... - ... . - .... - .... - ... . - .... -
parotitis epidemica ... . .. . ... . - .... - .... - .... - .... - .... - . . . . I . . . . I . . . . I .... - .... 3 .... - . . . . I .. . . - .. .. - .. .. -

~---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per 1 januari 1997 zijn de rubrieken meningitis cerebrospinalis epidemica en meningoccosis sepsis samengevoegd tot één rubriek 

meningococcosis. 

•• Per 1 januari 1997 zijn de rubrieken typische pertussis en atypische pertussis samengevoegd tot één rubriek pertussis. 



INFECTIEZIEKTEN BULLETIN jaargang 9 1998 nummer I 

Aangegeven gevallen van infectieziekten in Nederland per 4 weken, 1996 - 1997 
Notîfied cases of infections diseases in the Netherlands per 4 weeks, 1996 - 1997 

Groep A 

week 
41-44 
totooi 

week 
45-48 
totaal 

week 
49-52 
totaal 

cumulatief totaal 
tlm week 52 
1997 

cumulatief totaal 
tlm week 52 
1996 

febris typhoidea •................ I I . ............. -................ I ............... 39 .•..........•. 43 ........ . 
lassakoorts ea vormen 
van Afrik. vir. haemorrh. 

koorts ........................ -.......... · · ·. ·. -. · · · · · · · · · · · · · · · -. · · · · · · · · · · · · · · · -. · · · · · • · · · · · · · · · -. • · · · · · · • · · 

:=~~:~:~·a~~~~~::::::::: : :: :::::: ::: :::::: :: ::::::::::::::::: ::::: :::: :::::::: ::: :::::::::::::: :::::::: :-::: 
rabies ......................... -................ -............ . ... -................ -................ I ......... . 

Groep B 

anthrax ..... . .. . ............... -............... . - ..... . .. . . . .... . - . . .............. - .... . ....... . ... -....... .' .. . 
botulisme ................ . .. . .. - . ....... . ....... - . .... • .... . ..... -..... . . . ........ -..........•. • ... - ...... : : .. . 
brucelloses ...•......... . ....... I ............... -..... . .......... 2 .....•......... 3 ............... 4' ......•... 
cholera ............. . .... . .. . . . -... . .... . ... . ... - ..... . .......... -..... • .......... 2 ... . .. • ........ 3 ....... · .. . 
diphterie ....................... -................ -................ -................ I ............... -........ . . . 
dysenteria bacillaris .............. SI .... . ......... 3S .... . ......... 24 ....... . ...... 408 ............ •. 326 .. : . •... 
febris recurrens ......... . . . ..... -................ -................ -......... . ...... -.............. .'. - ........ . •. 
gele koortSiyellow fever ........... -................ -................ -................ -......... : ..... , - .......... . 
hepatitis A ..................... 173 ............. 81 ...... . ....... I IS ......... . ... 872 ............. 735 ~ .. · .... . 
hepatitis B ............. . .. . .... 27 ....... . •..... 20 .............. 17 .............. 2S6 ............. 23S . : ... ' .. . 
legionella pneumonie ............. S ..... . ......... 3 ............... 4 ............... 48 .......... .' ... 40 ........ . 
lepra .................... . ..... -...... . ......... -........ . ....... -................ 5 ............... 7 .... ". ' : ... . 
leptospiroses ... . .. . .... . ....... 5 ............... I ............... I ............... 16 .............. 9 . ; . . :. : ... . 
malaria ........................ 37 .... • ......... I I ...... • ....... 9 ........ . .. . ... 223 ....... • ..... 308 .... '.' .. • 
meningococcosis ... . ....... . .... 28 .............. 30 .............. 20 .............. 491 ......... : ... 482 . :':· .... . 
morbilli. ....................... -...... . ......... -................ -................ 21 ..........•... 57 .•.... · •.. 
omithosis/Psittacosis ... . ......... 2 ............... I .......... . .... 2 ............... 28 .............. 56 ••... :· . •. 
paratyfus B ..................... 2 .......... . .... 3 ............... -................ 14 ...... • .. . .... 14 .. .' ..... . 
pertussis ....................... 298 ............. 307 ............. 190 ...•......... 3945 ............ 277á ...... . 
Q-koorts/Q-fever •........... . ... -. . . . . . . . . . . . . . . . I ............... 4 . . . . . . • . . . . . . . . 16 •...•......... ·IS . : ..••... 
rubella ........... . .... . ....... -. . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . • . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . 19 ...... • ..•.•.• 39 •.•. ; ...• 
scabies .... . ......... . .. . ...... 102 ........ • .... 88 ......... . .... 115 ....... . ..... 978 ............. 1303' .... : .. 
tetanus ...... . ............ . .... -................ -......... . ...... -................ S ............... I .... : .... . 
trichinosis ............ . ......... -................ -...... . ......... -................ - ........ . ....... - .. : ....... . 
tuberculosis ................ . ... 29 ........•..•.. 36 •............. 30 .............. 1435 ............ 1678 ••..•.. 
tularemia ...................... -........... . .... -......... • ...... -.......... . ..... -................ -........ : .. 
tyfus exanthematicus ............. -....... . ........ -................ -.......... . ..... -...... . .. .' ...... -..... : . ·: .. . 
voedselvergiftiging/. . . . .. . . . . . . . . . 187 . . . . . . . . . . . .. I 0 I ............. 34 .............. 563 ......... : , .. 786 · ... ~ ': •.. 
-infectielfoodbom-
infections/-poisoning) 

Groep C 

gonorrhoea .................... 120 ......... . ... 87 .............. 81 .............. 1188 ............ 1192 .. , .. .. 
syfilis. primJsec ..... . ........... 6 ............... I I .............. 19 ......•....... 268 ...... . ...... 209 ' ... : ... . 
syfilis congenita ................. -................ -....... . .... . ... -........... . .... - ................ I ... , .. · ... . 
parotitis epidemica ......... . ..... 4 ............... 6 .... . .......... 6 ............... 47 .......... ·.' .. : 36 : . .. ·:: .. . 

• aantal gediagnostiseerd in de twaalfde vierweken van 1997 
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Overzicht van bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode 
I december t/m 28 december 1997 (week 49 - 52). 

,,Bij 1 patiënte werd builctyfus gediagnostiseerd. Zij 

had .de ziekte opgelopen in Egypte. 
Er werden 2 gevallen van brucellose aangegeven. 

Eén patiënt was besmet in India, via het drinken van 
ongepasteuriseerde melk. Het Brucella type is in dit 

geval niet bekend. 
De tweede patiënt had de ziekte in Nederland op

gelopen. Het Brucella type in dit geval is B. abortus, 

de bron is onbekend. 
Bacillaire dysenterie werd gediagnostiseerd bij 24 

personen. De infecties werden veroorzaakt door S.son

nei (3), S.flexneri (12) en S.boydii (2). In 7 gevallen was 
het Shigella type onbekend. In 21 gevallen liep men 
de besmetting in het buitenland op, namelijk in Afri
ka (3), Azië (6), Midden- en Zuid-Amerika (5) en landen 

rondom de Middellandse Zee (7). 
Van hepatitis A werden 115 gevallen gemeld. Het 

aantal personen dat in het buitenland was besmet be
droeg 17, te weten: 3 in Afrika, 8 in het Midden-Oos

ten, 2 in Azië, 1 in Zuid-Amerika en 3 in Europa. 
Van hepatitis B werden 17 gevallen aangegeven. 

Negen patiënten werden mogelijk besmet via sexueel 
contact, 1 patiënt via een medische behandeling in 
een ziekenhuis en 1 patiënt via de verzorging van een 
ziek familielid. In zes gevallen is de bron van besmet

ting onbekend. 
Er werden 4 gevallen van legionellapneumonie ge

meld. Twee patiënten werden in het buitenland be
·smeten 1 patiënt tijdens zijn verblijf op een camping 
in Nederland. In het vierde geval is de bron :van be

smetting onbekend. 
Er werd 1 patiënt met leptospirose aangegeven. Hij 

had tijdens een verblijf in Thailand in een rivier ge
zwommen. 

Wegens malaria werden 9 personen aangegeven. 

De patiënten werden in de volgende gebieden geïnfec
teerd: West-Afrika (3 P.falciparum), Oost-Afrika (2 
P.vivax, 1 P.malariae en 1 P.ovale) en Azië (1 P.malariae 

en 1 P.vivax). 
Het aantal aangegeven patiënten met meningococ

cosis bedraagt 20. Twee patiënten zijn tengevolge van 

de ziekte overleden. 

Omithosisfpsittacosis werd bij 2 patiënten gedia
gnostiseerd. Beiden hadden contact met vogels gehad. 

Bij 190 personen werd pertussis gediagnostiseerd, 
waarvan er 13 niet of onvolledig gevaccineerd waren. 
De reden van het niet vaccineren betrofbij 10 patiën

ten de leeftijd en bij 1 patiënt de buitenlandse af
komst. Bij 1 patiënt was sprake van een medische 
reden. In 1 geval was de reden van het niet vaccineren 
niet bekend. Van 3 personen was de vaccinatiestatus 

onbekend. 
Er werden 4 gevallen van Q-koorts ·aangegeven. 

Twee patiënten hadden de besmetting in het buiten

land opgelopen. 
Er werd 1 geval van rubella vastgesteld. Het betrof 

een jong kind, dat nog niet gevaccineerd was. 
Van scabies werden 115 gevallen gemeld, waarvan 

21 afkomstig uit verschillende centra voor asielzoe

kers en 3 uit een verzorgingshuis. In de overige geval
len ging het om gezins- en solitaire besmettingen. 

Het in de dertiende vierwekenperiode van 1997 ge
diagnostiseerde aantal gevallen van tuberculose dat 
in dezelfde periode bij de IGZ werd geregistreerd be
draagt 30, waarvan 14 bij Nederlanders en 16 bij bui

tenlanders. 
Wegens voedselvergiftigingf-infectie werden .. 34 

personen gemeld. Eén van de aangegeven patiënten is 

werkzaam in de verzorgende sector en 1 patiënt in de 
levensmiddelensector. Er deden zich 4 gezinsinfecties 
voor met in totaal 8 zieken en 2 grotere explosies· met 
in totaal 23 zieken. Van de 83 deelnemers aan een per-
soneelsfeest werden 40 personen ziek, maar werd 
slechts 1 patiënt aangegeven. ' 

Van gonorroe werden 81 gevallen gemeld, waarvan 

58 geconstateerd bij mannen en 23 bij vrouwen. 
Primaire en secundaire syfilis werd vastgesteld bij 

13 mannen en 6 vrouwen. 
Er werden 6 gevallen van parotitis epidemica aan

gegeven. 
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During the past four-weekly period 1 patient has 
been notified for typhoid fever. The patient had acqui
red the infection in Egypt. 

Two cases of brucellosis were reported. One of the 
patients had been infected in India. 

For bac:illary dysentery 24 cases have been noti
fied, caused by S.sonnei (3), 

S.flexneri (12) and S.boydii (2). In 7 cases no Shigel
la type was mentioned. Twenty-one patients had ac
quired the infection abroad. 

Hepatitis A was diagnosed in 115 patients, of 
whom 17 had acquired the infection abroad. 

For hepatitis B 17 cases have been reported. Nine 
patients probably had been infected by sexual route 
and 1 patient in a hospita!. One patient probably ac
quired the infection nursing a relative. In 6 cases the 
souree ofthe infection could not be established. 

Legionnaires disease was diagnosed in 4 patients. 
Two patients probably acquired the infection abroad 
and 1 patient at a campsite in The Netherlands. In 1 

· case the souree of the infection is unknown. 
One patient was diagnosed with leptospirosis after 

a stayin Thailand. 
For malaria 91 cases have been reported. The pa

tients had acquired the infection in the following ma-

; Figuur 1. Aangifte hepatitis B, week 1-52 in 1996, per 
-· 100.:000 inwoners 

n Geen aangiften 
r:::n < 2 
llllS 
111 510 -< 10 

. larious- areas: ,wes.t Africa' (3 P.falciparum}, East Africa 
(2 P.vivax, 1 P.malariae' and -,1'- P.ovale), and Asia .(1 
P.m.alariae and 1 P.vivax). 

Twenty patients were notified• for meningococco-
sis. /( 

Ornithosis was diagnosed in 2 patients. • • 
· , Pertussis" was diagnosed in 190.•patients, ·13 had 
not beeri immunized. . i · .· • :.r ' 

For Q-fever 4 patients have been reported. ·• · 
One child. who· had not yet -heen immuruzéi:l was 

diagnosedwith·rubella. · _," ., . , · , , : .. --::<. 

:For scabies:.115petsons werereported.- . ' ' · · 
Tuberculosis was diagnoseddn 30 -patientS; iudu-

ding 16 .persons offoreign origin. · ··:,; · · 
- ~ lï'or · fuodboine infectlans 34 persons ;were repór

ted. One pa ti ent is a health care worker and 1! patient 
is a fóod-handler.,four family-outl1reak5.we~:e reported 
in volving 8 persons andi 3 other ~pi~tinv.olving 
24 persons. ·. ,. · ·· :. .. x 

For gonorrhoea· 81 ·cases 'have •been ,reported; 58 
diagnosed in men and 23 in womën .. :' ;J~: . .-;,-: / : •. -' 

Primary and secondary syphilis ;was. rlia;gnosed' in 
13.-males and·6 females. 

Mumps was diagnosed in 6 patientS:.. ·· 
' r} 

. Figuur 2. Aangifte hepatitis B, weekl"S2 in 1997. per 
100.000 inwoners ·.•.: 

i 25 



26 

------------------------------Jaargang 9 1998 nummer I IN FE CTI Eli E lTE N 8 U ~:fiiiQ 

Overzicht registratie Laboratorium Surveillance 

Infectieziekten 

Bacteriële ziekteverwekkers, week 49 - 52. 1997 
Boaerial pathogens, weeles 49- 52, 1997 

·' •.· week 

41-44 
totaal 

week 

44-48 
totaal 

week 

49-52 
totaal 

rumulatief totaal 
tlm week 52 
1997 

cumulatief totaal 
t/m week 52 
/996 

Salmonella ..•.•.....•....... 26 7 .•..•••••••• 174 •••.••.•.... 1114 ......•••.. 2557 ....•...••• 2885 •••••• 
S. Agona ...................... . I . .............. - ..... . .... .. .. . . 2 ............... 12 .. . ....... . . .. 12 ..... . .. . 
S. Bovismorbificans ....• ... . ... .. 3 ...... . .. . ..... 2 ........... . . .. 3 ............... 37 ..... ... . ... .. 52 ........ . 
S. Enteritidis ............... ..... 127 .. ........... 83 ........ ...... 43 .... ..... . .... 1164 .... . .. ... .. 1268 ..... . 
S. Hadar· . ... ........... . . .. .. .. 2 .............. . 3 ... .... .. ..... . 2 ..... ... ... .... SI ..... .. ....... 67 ..... ... . 
S. lnfantis.. .............. .. .. .... 12 . .... . ....... . 4 ......... . ..... 4 ... ............ 60 .............. 65 ........ . 
S. Livingsto·ne ........... : . ...... 5 ............. . . -.... ........ . .. . - ... ............. 24 ........ • .. . .. 9 . .. .. .. . . . 
S. Panama .. ........ •.• . .. . . .. . . 5 .... ..... . : .. .. 3 . . . . • . • . . . . . . . . I ... ..... . .. . . . . 25 . . . . . . . . • . . . . . 16 .. . .. .. . . 
S. Paratyphi A . . .... ........... .. - .... . .. ........ . - .. . .... • .... . . .. - ....... .. . .. . . .. 3 . ......... .. ... 4 ... . .. ... . 
S. Paratyphi B ..... . ... . ......... 3 ........ .... . . . - . .. ....... . ..... 2 .. .. ....... . ... 23 .... . ... . ... .. 12 ........ . 
S. Typhi ..... . .. .. ..•. . .. . . . .... 5 ....... . . .. .. .. I .. ..• .. . .. . .. .. 2 ............. . . 25 ........ . ..... 22 .. . ... .. . 
S. Typhimurium ...... .....•. . .... 75 ... .. ......... 57 ... ..... . ..... 39 ........... . . . 787 .... .. . .. .... 999 ....... . 
S. Vin::how .... .... . .... . . ...... 3 .......... ..... I .. ............. 2 ........ . . ..... 40 ..... .. .. . .. .. 36 ....... . . 
Overige Salmonella ...... ...... .. 26 (19) 1 ••••• • •••• 20 (14) 1 ••••••• • • • 14 (12) 1 •••••• • •• • 306 .. . .. .. ..... . 323 ....... . 

Shigella ...•••............ .. 26 •..•••.•.•••• 23 ••••.••....•. 9 ...•...•••.••• 349 .... • .•..•.• 330 ....•.• 
Shigella boydii. ......... . .. .... . . 3 .. ............. 2 ....... ....... . - ... ............. 31 .............. 18 ........ . 
Shigella qysenteriae ....... . ...... - . . . . . . . . . . . . . . . . I .... . ... . . ..... - . ......•........ 29 ..... . . .. . .... 6 .. ..... .. . 
Shigella flexneri ........... . .... . 4 .. . ......... ... 40 ...... . ....... 5 ... ............ lOl . .... ...• .... 96 ... . .... . 
Shigella sonnei ... ... .......... .. 18 ...... .. ...... 8 ............... 4 .... .... ....... 183 ............. 206 .. . .... . 
Shigella spp2 ..... .••••• • •••.•... I ..... . .. . .. •. . . 2 ....... . ....... - .... . . . .. .. ... .. 5 ..........•.... 4 .... . . .. . . 

Campylobacter ...•...•.•.... 255 .••..••.• • •. 222 .•••.•••..•. 181 .•.......... 3661 ... ..... .. .. •....•... 

Usterla .....•.••••.......... I ..........•••• I .............. 2 .....•........ 21 •............ 21 ....... . 
Listeria monocytogenes . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . I ....... . ... . . .. 2 .... . . . ... .. ... 21 . . . .. . . . . . .... 21 .... .. .. . 
Listeria spp1 ...•....•.. ..••.. . • . 7 .... •.•.....•... - ........ .. . . .. .. - ................ - .. ....•..•.. • .... . I ......... . 

Legionella .........•........ • ........••..•. - .............. - ....•.•...••.. 12 .... .• ..••••• IJ •.••••• ·• 
legionella pneumophila ........... 3 ............... - ...... . . ........ - .. .............. 11 . ...... . . ..... 13 ....... · .. 
legionella spp2 •••.••..•.•. • . •.. . - .... •...• • .••••. - • ••. •. •.. ..• • .. . - ...• ••.. • •••• • •• I . .. . . ... . . ..... -.......... . 

Bordetella .....•.•.......... 21 ...••..••.••. IS •••••••••••.. 16 ...•.•••..... 330 ...... • ..•.. 445 ••••••• 
Bordetella pertussis ... .. .. . .... .. 21 ....... ... .... IS .... .......... 16 ....... .. .. ... 323 . ... . . .... . .. 417 , .. .... . 
Bordetella parapertussis .. ......... - . .. .. .......... . - .........•...... - . ...... .. .. ... .. 5 ......• . ....... 25 .. ... . . ... . 
Bordetella spp2 ... ... . . ......... . - ..•. . ...•.. ... •. - .... • . . •.•.••. . . - ..... •.. .... . ... 2 ..... .•... · ..... 3 ... .... .. . 

Haemophllus lnfluenzae ....... I • . • •.••••••••• 2 • • •••••••.••• • 2 ••••••••••••• • 3 I .••.•.•••••••• 47 .•.•. , •. 
type b . .... ..... .... .. .. ....... - ............. ... I .... .. .. ....... I ............... 17 .......... . ... -. .. ..... . .' . 

Streptococcus pyogenes •..•... 23 •.•••..•..••. 14 .••••..•...•. I I ..•....•..••. 290 ....•.•.•••• 454 •..•.•• 
steriel compartiment ....... . .... . 23 . . . . . ......... 14 . . .. .. ... ... . . 11 ... .... . ...... 290 .. ... .... . ... 454 ....... . 

E.coll ...••...•.....•...... . •.............. 1 •..••••..•.... 2 .•••••.••..• .•. 29 ..•.•..•••••. 10 •••••• ~. 
E.coli 0 IS 7 .... ....... .... . .... . • .... . ......... .. I .... .. ... ..... . 2 .......... .... . 29 ...... . .. .. . . .. I 0 ... : .. .. . 

Aantal faecesmonsters . • ...... 893 I .........•. 8598 •.......... 7886 .•..•.••... I 04020 ..................... 

Bron: Infectie Swveillance Centrum. Dit overzicht bestaat uit: 
1. Aantal meldingen van Salmonella, ingesruurd voor typering naar het laboratorium voór Infectieziektendiagnostiek en Screening (US) van het RIVM 

door de streeklaboratoria. Dit betreft in principe alleen de eerste isolaties bij de mens. 
2. Aantal meldingen van Shigella. Campylobacter, Legionella en Bordetella door de Streeklaboratoria aan het Infectieziekten Surveillance CentrUm (ISC) 

van het RIVM. · . 
3. Aantal meldingen van Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes en E.coli door de Streeklaboratoria aan het !nfectieziekten Surveillance 

Centrum van het RIVM. · 

Aantal serotypen / species 2 niet nader geïdentificeerd 
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Registratie virologische laboratoria 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 49 - 52, 1997 
Positive results from loboratorio for virology, weeks 49- 52, 1997 

week 
41-44 
totaal 

week 
44-48 
totaal 

week 
49 52 
totaal 

cumulatief totaal 
tlm week 52 
1997 

cumulatief totaal 
tlm week 52 
1996 

Adenovirus ..................... 51 .............. 55 . . . . . . . ..... 65 . ., ............ 805 ............. 736 ... . 
Bofvirus ....................... 2 ............... 2 ............... I ............... 19 .............. I I ., ....... . 
Chlamydia psittaci ............... 4 ............... 2 ............... 2 ............... 95 .............. 128 ... • .... . 
Chlamydia trachomatis.. . .. .. .... 340 ............. 312 .. .. ........ 251 .. .. .. .. . .. . 4035 ............ 3497 . : .. ·; .. 

Coxieila burnetii. ................ 2 ............... 2 ............... -................ 20 .............. 3C( ..... : .. 
Enterovirus ..................... 44 .............. 38 .............. 36 .............. 625 ............. 98Z .. ...... . 
Hepatitis A-virus ................ 40 .............. 39 .............. 49 .............. 295 ............. 346 ... : . .. . 
Hepatitis B-virus ................. 61 .............. 47 . . . . . ........ 36 .............. 787 ............• 645 . , . · .... . 
Hepatitis C-virus ................ 35 . . . . ......... 40 .............. 34 .............. 636 ...................... · .. . 
Influenza A-virus . . . . . . . . . . . . . . . I ............... 5 ............... 3 ............... 379 ............. 35$ . . . . .. . 
Influenza B-virus ................. 5 ............... 3 ............... I ............... 139 ............. 157 ....... . 
Influenza C-virus ................ I ............... 2 . . . . . . . . . . .... 3 ............... 17 .............. 16 ........ . 

Mazelenvirus .................... 2 ............... 3 ............... 4 ............... 34 .............. 38 .... · .. : .. 
Mycopl. pneumoniae ............. 58 .............. 85 ............. 70 .............. 701 . . . . . . . . ... 4,1.0 .. , . ! .. . 
Parainfluenza ................... 55 .............. 60 .............. 57 .............. 516 .......... , .. '399 .. ~ .· , , .. 
Parvovirus ..................... 7 ............... 8 ............... 4 ............... 162 ............. !>4 ........ . 
Rhinovirus .................... 8 ............... 12 .............. 13 .............. 128 ............. ~10 .·.n ... . 

RS-virus ....................... 16 .............. 65 .............. 268 ............. 1552 ............ 1849 ...... . 
Rotavirus ...................... 17 ............. 43 ............. 136 ...... ::: .... 712 . . . . .. . . . . IJB9 . .,.~ .. . 
R. conorii ...................... 2 . . . . .......... -................ -. . . . . . . . . . . . . . . . I 0 . . . . . . . . . . . . . . 14 ........ . 
Rubellavirus .................... -................ - ...............• 3 .......... : .... 11 ............... 34 ...... ,; 

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de werkgroep Klinische Virologie. Zonder toe· 
stemrning.van de werkgroep mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden. 
Contactpersoon: L.M. Wijgergangs, RIVM 030 · 2743551 

In 1997 werd door het RIVM virologisch diagnosti
sche ondersteuning geleverd bij 28 explosies van gast
r~nteritis. Voor 27 explosies is het onderzoek afge
rond. Bij 19 van de 27 explosies (70%) werden virus-
sen als vermoedelijke oorzaak gevonden, d.w.z. posi-
tieve virustest bij tenminste 50% van de 
faecesmonsters van cases bij een minimum aantal 
monsters van 5. Zeventien explosies waren geasso-
cieerd met SRSV infectie, 1 met astrovirus, en een ex-
plosie (kinderafdeling van een ziekenhuis) met zowel 
SRSV als rotavirus. Alle materialen waren bij streekla-
boratoria bacteriologisch onderzocht, waarbij in 1 ex-
plosie Salmonella enteritidis als vermoedelijke ver· 
wekker werd geïsoleerd. In totaal waren 8 explosies 
gèassoeieerd met consumptie van voedsel, waarvan 4 
veroorzaakt door SRSV en 1 door Salmonella enteri-
dis. 

M. Koopmans en J. Vinjé, L/0, RIVM 
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