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Het effect van surveillance na ontslag op het vinden van 
postoperatieve wondinfecties 

H.E.M. van Dieten*, E.L.P.E. Geubbels*, A.). Mintjes-de Groot**, J.M.J. van den Berg**, A.S. de Boer* 

Samenvatting 

In het PREZIES-project (PREventie van ZIEken
huisinfecties door Surveillance) is het effect van 
surveillance na ontslag op het vinden van postope
ratieve wondinfecties (POWI) onderzocht. Van juni 
1997 tot juni 1998 hebben 57 ziekenhuizen gege
vens ingestuurd over 43.313 operaties waarbij 
1.479 POWI's ontstonden. 

In de analyse zijn twee ingrepen nader beke
ken: borstamputaties met verwijdering van de ok
sellymfeklier en vervangingen van de dijbeenkop. 
Met surveillance na ontslag werden na borstampu
taties significant meer POWI's gevonden dan zon
der surveillance na ontslag (11,0%;x2=16,8; 
p<0,01). Voor vervangingen van de dijbeenkop 
ging dit niet op. Na correctie voor andere risicof
actoren in een multipellogistisch regressiemodel, 
bleek dat voor beide ingrepen ongeveer twee maal 
zoveel POWI's gevonden werden met surveillance 
na ontslag dan zonder (OR=2,3; 95% BI: 1,3-4,1, re
spectievelijk OR=1,8; 95% BI: 1,1-2,9). 

Geconcludeerd werd dat het noodzakelijk is 
om, bij het vaststellen van landelijke referentiecij
fers en vergelijkbare ziekenhuisspecifieke infectie
percentages, te specificeren of surveillance na ont
slag werd uitgevoerd. lnf Bull 1998; 9( 12): 
293-297 

Inleiding 

In 1996 is het landelijke PREZIES-project (PREven
tie ZIEkenhuisinfecties door Surveillance) gestart. Het 
doel van het project is het ontwikkelen, implemente
ren en onderhouden van een surveillancesysteem 
voor ziekenhuisinfecties in een landelijk netwerk van 

*) Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE), RIVM, Bilthoven. 
drs HEM van Dieten, epidemioloog; drs ELPE Geubbels, epidemioloog; 
ir AS de Boer, epidemioloog 

**) Nederlands Instituut voor Kwaliteit in de Gezondheidszorg CBO, 
Utrecht. dr AJ Mintjes-de Groot, gezondheidswetenschapper; JMJ van 
den Berg, arts 

Abstract 

In the PREZIES-project (Prevention of Nosoco
mia! Infections through Surveillance) the effect of 
post-discharge surveillance on the identification 
of surgical site infections (SSis) was studied. In the 
period June 1997 to June 1998 57 hospitals sent in 
data on 43,313 surgical procedures resulting in 
1,479 SSis. 

The analysis focussed on two procedures: bre
ast amputations with removal of the ancillary 
lymph node and replacement of the femur head. 
With post-discharge surveillance significantly 
more SSis were found after breast amputations 
than without (11,0%;x2=16,8; p<0.01). This was not 
found for replacement of the femur head. After 
correction fur other registered risk factors in a 
multiple logistic regressionmodel, it was found 
that for both procedures about two times more 
SSis were found with post-discharge surveillance 
than without (OR=2.3; 95% Cl: 1.3-4.1, respectively 
OR=1.8; 95% Cl: 1.1-2.9). 

It was condurled that a spedfication of post
discharge surveillance is needed when generating 
national reference figures and comparable hospi
tal specific infection percentages. lnf Bull 1998; 
9( 12): 293-297 

ziekenhuizen. Met behulp van dit systeem kan men 
komen tot een continue en systematische verzame
ling, analyse, interpretatie en terugkoppeling van ge
gevens over het vóórkomen van ziekenhuisinfecties. 
Hierdoor ontstaat een landelijk referentiesysteem 
waarin ziekenhuisspecifieke infectiepercentages ver
geleken kunnen worden. Op grond hiervan kan zowel 
het landelijke preventiebeleid als dat van instellingen 
ten aanzien van ziekenhuisinfecties worden onder
bouwd en eventueel aangepast. In het project wordt 
surveillance van drie soorten ziekenhuisinfecties uit
gevoerd. Dit zijn postoperatieve wondinfecties, infec
ties die ontstaan op de intensive care en infecties ge-
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relateerd aan centrale intravasale catheters.1 In dit ar
tikel staan postoperatieve wondinfecties centraal. 
Postoperatieve wondinfecties (POWI's) ontstaan als 

complicatie van een operatie. Er is een aantal risico
factoren voor het ontstaan van POWI's bekend zoals 
de ingreep, wondklasse (maat voor vervuiling van de 
wond)2 , ASA-score (geeft de conditie van de patiënt 

weer)3 , operatieduur, geslacht, leeftijd, opnameduur 
voor de operatie, spoed/geplande operatie, antibiotica
profYlaxe en het aantal ingrepen tijdens één OK-sessie. 

Doordat de opnameduur na een operatie steeds korter 
wordt en steeds meer operaties poliklinisch plaatsvin
den, is het in het ziekenhuis ontdekte aantal POWI's 

een onderschatting van het werkelijke aantal. Om na 
te gaan of na ontslag een infectie ontstaat is een sys
teem van surveillance na ontslag nodig. De meeste 

POWI's treden binnen twee weken na operatie op. De 
follow-up duur voor POWI's bedraagt 30 dagen na een 
operatie tot één jaar voor operaties waarbij een li

chaamsvreemd implantaat is geïmplanteerd.4•5 

In de literatuur worden verschillende methoden voor 
SNO omschreven. Zo is er poliklinisch dossieronder
zoek, telefonische/schriftelijke informatie van de pa
tiënt, schriftelijke informatie van de chirurg, passieve 
melding van de chirurg in geval van een POWI en di

recte observatie van de operatiewond. In het PREZIES
project is op basis van literatuuronderzoek en prak
tijkervaring een methode voor SNO als aanbevolen 
methode gekozen die effectief is, weinig kost en een 
niet te grote tijdinvestering vergt. Deze methode 
maakt gebruik van chirurgische registratiekaarten, 

die de chirurg invult bij controle van een patiënt op 
de polikliniek. Bij het vermoeden van onvoldoende re
spons, onvoldoende medewerking van de chirurg of 

anderszins onvoldoende validiteit van de gegevens op 
de registratiekaart, dient dit aangevuld te worden met 
onderzoek van poliklinische patiëntendossiers.6 Uit 

een review van Holtz en Wenzei bleek dat het percen
tage POWI's gevonden met behulp van SNO tussen 13 
en 71% ligt. Dit percentage is afhankelijk van de ge
bruikte methode voor SNO en de soort ingreep. Te
vens kwam uit dit onderzoek naar voren dat het uit
voeren van surveillance na ontslag het infectie per

centage gemiddeld met 50% verhoogt? 
Inzicht in het effect van surveillance na ontslag op 
het vinden van postoperatieve wondinfecties is van be
lang voor het genereren van vergelijkbare ziekenhuis
gegevens. Daarom is in deze studie onderzocht wat 
het effect is van surveillance na ontslag op de inciden

tie van postoperatieve wondinfecties en welke rol risi
cofactoren voor postoperatieve wondinfecties hierbij 
spelen. 

Jaargang 9 1998 nummer 12 INFECTIEZIEKTEN BULLETIN 

Methoden 

Wanneer ziekenhuizen zich aanmelden voor deel

name aan het project, geven zij aan welke operaties 
zij gaan surveilleren. Zij registreren gegevens van pa
tiënten die dergelijke ingrepen ondergaan: gegevens 
over de patiënt, zijn operatie(s) en eventuele infecties. 

In de analyse zijn alle gegevens meegenomen die in de 
periode 1 juni 1997 tot 31 mei 1998 ingezonden 
waren. Met behulp van een schriftelijke enquête is 
geïnventariseerd welke methode voor surveillance na 
ontslag ziekenhuizen gebruikten, voor welke opera
ties en vanafwanneer. Onderscheiden werden: 

• de aanbevolen methode (registratiekaart of polikli-
nische dossiers); 

• andere methoden; 
• geen SNO; 

• methode onbekend. 
Het effect van SNO op het vinden van POWI's is on

derzocht door operaties die volgens de aanbevolen 
methode gesurvellleerd zijn te vergelijken met opera
ties die na ontslag niet gesurveilleerd werden. Infec

tiepercentages zijn sterk afhankelijk van de ingreep 
en worden daarom per ingreep afzonderlijk gepresen
teerd en niet voor alle operaties samen. Om het effect 
van surveillance na ontslag op het vinden van post
operatieve wondinfectie's te analyseren zijn twee in
grepen nader bekeken. Het betreft 1) borstamputaties 

met verwijdering van de oksellymfklier en 2) vervan
gingen van de dijbeenkop. Deze ingrepen zijn geko
zen omdat hiervan > 300 operaties met de aanbevolen 
methode voor SNO en zonder SNO in het bestand aan
wezig waren. 

Univariate analyse 
Voor ingrepen met meer dan 500 observaties in 

het totale bestand èn meer dan 100 observaties met de 
aanbevolen methode voor surveillance na ontslag en 
zonder SNO zijn de infectiepercentages naar methode 
voor SNO bepaald. Voor de twee geselecteerde ingre

pen is met behulp van de c2-toets getoetst of er een 
verband was tussen SNO en de incidentie van POWI's. 
Vervolgens is het verband per risicofactor geanaly
seerd, vanwege mogelijke vertekening van het ver
band tussen surveillance na ontslag en het vinden van 
POWI's door samenhang van surveillance met een be

paald risicoprofieL Dit is uitgevoerd voor de in de in
leiding genoemde risicofactoren en de NNIS-score. De 
NNIS-score is een index opgebouwd uit de risicofacto
ren wondklasse, ASA-score en operatieduur.8 
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Multivariate analyse 
Uit eerder onderzoek is bekend dat een multivari

aat model met alle geregistreerde risicofactoren het 
optreden van POWI's goed verklaard.9 Daarom is in 
een multipel logistisch regressiemodel voor de twee 
ingrepen het effect van SNO op het vinden van 
POWI's geanalyseerd, waarbij de volgende risicofacto
ren als verstorende variabelen waren opgenomen: 
wondklasse, ASA-score, operatieduur, geslacht, leef
tijd, preoperatieve opnameduur, spoed/geplande ope
ratie, antibioticaprofYlaxe en het aantal ingrepen tij
dens één OK-sessie. 
De statistische analyse is uitgevoerd met behulp van 
SAS® for Windows tm (release 6.12). 

Resultaten 

In het project participeerden 57 ziekenhuizen, 
waarvan 56 ziekenhuizen gegevens ingestuurd had
den. De ziekenhuizen vormden wat betreft de grootte 
en een goede afspiegeling van de Neder
landse ziekenhuizen.10 Het bestand bevatte gegevens 
over 43.313 operaties uitgevoerd in de periode 1 janu
ari 1995 tot 31 mei 1998, waarbij 1.479 POWI's ont
stonden. De enquête ter inventarisatie van methoden 
voor SNO werd door 44 (79%) ziekenhuizen geretour
neerd. Hiervan waren er zes niet bruikbaar wegens 
het ontbreken van gegevens. De uiteindelijke respons 
bedroeg 38 (68%). 
Uit tabel 1 blijkt dat het percentage POWI's gevonden 
met surveillance tijdens opname én de aanbevolen 
methode voor SNO hoger was dan het percentage ge
vonden met alleen surveillance tijdens opname. Het 

percentage infecties gevonden met andere of onbe
kende methoden lag tussen bovengenoemde percenta
ges of was lager. Een uitzondering hierop vormden re
constructies van de aorta en totale heup operaties. 
Na borstamputaties met verwijdering van de oksel
lymfklier werden significant meer postoperatieve 
wondinfecties gevonden met surveillance tijdens op
name en surveillance na ontslag dan met alleen sur
veillance tijdens opname (x? =16,8 en p < 0,01). Na op
splitsing voor geregistreerde risicofactoren bleef dit 
verband zichtbaar en was in nagenoeg alle gevallen 
significant. Vreemd genoeg werden bij mannen en pa
tiënten met een NNIS-score van 2 of 3 juist meer infec
ties gevonden zonder surveillance na ontslag, maar 
bij deze patiënten was het aantal observaties en infec
ties laag. Zoals verwacht werden ook bij vervangingen 
van de dijbeenkop meer infecties gevonden met be
hulp van de aanbevolen surveillance methode dan 
zonder surveillance na ontslag, maar het verband was 
niet significant {x_2=1,3 en p > 0,05). Ook na stratifica
tie voor geregistreerde risicofactoren bleef een statis
tisch significant verband afwezig. 
Wanneer rekening gehouden werd met andere risicof
actoren was de odds ratio voor surveillance na ontslag 
voor borstamputaties met verwijdering van de oksel
lymfklier 2,3 (95% BI:1,3-4,1) (tabel 2). Voor vervangin
gen van de dijbeenkop bedroeg de odds ratio voor sur
veillance na ontslag 1,8 (95% BI: 1,1-2,9). Dit houdt in 
dat voor deze operaties met behulp van surveillance 
volgens de aanbevolen methode ongeveer twee keer 
zoveel infecties gevonden werden dan wanneer geen 
surveillance na ontslag uitgevoerd werd. 

Tabel 1. Aantal operaties en infectiepercentage per ingreep naar methode voor SNO. 

totale Aanbevolen geen andere SNO 
bestand SNO SNO SNO onbekend 

N inf"/o N inf"/o N inf"/o N inf"/o N inf% 
Ingreep 
1. reconstructie aorta 634 5,2 182 4,9 291 4,1 8 0,0 153 7,8 
2. bypass met dijbeenader 551 10,3 151 17,9 157 8,9 47 12,8 196 5,1 
3. borstamputatie met 1368 6,1 353 11,0 530 4,0 216 3,7 269 5,9 

verwijdering oksellymfklier 
4. blindedarmoperatie 940 5,0 222 6,8 370 5,7 110 4,5 238 2,5 
5. verwijdering baarmoeder 764 2,7 209 3,8 286 3,1 36 2,8 233 1,3 

(abdominaal) 
6. keizersnede 1476 2,4 680 4,0 208 1,9 80 1,3 508 0,8 
7. dijbeenbreuk 1589 4,0 301 4,7 715 4,6 235 2,1 338 3,6 
8. vervanging dijbeenkop 1355 6,8 520 8,5 548 6,0 89 4,5 198 5,6 
9. totale heupoperatie 9147 2,9 2397 3,4 2942 2,4 1247 4,3 2561 2,2 
10. knieprothese 3126 1,5 817 2,8 927 0,8 442 1,6 940 1,0 
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Tabel 2. Voor borstamputaties met verwijdering van de oksellymfklier en vervanging van de dijbeenkop: odds 
ratio's en 95% betrouwbaarheidsinterval voor SNO en geregistreerde risicofactoren. 

Borstamputatie met Vervangingen van de 
verwijdering dijbeenkop 

oksellymfklier 

N oR- (95% BI) N OR- (95% BI) 
Surveillance na ontslag 
geen SNO" 530 1 559 1 
aanbevolen methode voor SNO 355 2,3 (1,3-4,1) 529 1,8 (1,1-2,9) 

Geslacht 
man· 11 1 289 1 
vrouw 1361 0,1 (O,ü-0.4) 1096 1,3 (0,7-2,3) 

Leeftijdscategorie 
ü-65 jaar· 853 1 
65 jaar en ouder 518 1,9 (1,3-3,8) 

ASA-score 
gezond /lichte syst. aandoening • 1235 1 821 1 
ernstige syst. aandoening f stervend 62 1,7 (0,6-4,6) 482 1,8 (1,1-2,9) 

Wondklasse 
schoonfschoon-besmet• 1369 1 
besmet/vuil geïnfecteerd 2 17,3 (1,ü-28,9) 

Preoperatieve opnameduur 
0-2 dagen· 1326 1 
3 dagen en langer 46 2,0 (0,6-6,6) -

Antibioticaprofylaxe 
ja• 79 1 1331 1 
nee 1223 0,4 (0,2-0,8) 51 2,5 (0,8-7,6) 

Operatieduur 
s; 75e percentiel• 984 1 1025 1 
> 75e percentiel 383 2,7 (1,6-4,9) 356 1,6 (1,ü-2,8) 

• referentiecategorie 
.. gecorrigeerd voor alle genoemde risicofactoren in het model 
Het aantal patiënten bij de verschillende risicofactoren telt niet op tot het totaal aantal patiënten voor de betrefrende ingreep als gevolg van ontbrekende 
gegevens. 

Discussie 

Aangetoond is dat met surveillance tijdens opname 
en na ontslag volgens de aanbevolen methode meer 
POWI's gevonden werden dan wanneer patiënten na 
ontslag niet gevolgd werden. Bij sommige ingrepen re
sulteerde de extra inspanning van het uitvoeren van 

surveillance na ontslag in een hoger infectiepercenta
ge (soms bijna drie keer zo hoog). Het is waarschijnlijk 
dat dit opgaat voor meerdere ingrepen. Daarom is het 
noodzakelijk om het wel of niet uitvoeren van SNO te 
betrekken bij het vaststellen van infectiepercentages 

die als landelijke referentiecijfers gebruikt worden. 
Dit is ook noodzakelijk bij het genereren van onder
ling en in de tijd te vergelijken ziekenhuisspecifieke 

infectiepercentages. Ziekenhuizen die dezelfde me

thode van surveillance na ontslag hanteren kunnen 
hun infectiepercentages vergelijken. 
Zelfs wanneer rekening gehouden wordt met geregis
treerde risicofactoren, geldt dat voor borstamputaties 
met verwijdering van de oksellymfklier en vervang
ingen van de dijbeenkop met behulp van de aanbevo

len surveillance na ontslag ongeveer twee keer zoveel 
infecties gevonden werden dan wanneer dit niet werd 
uitgevoerd. Hoewel het effect van SNO op het vinden 
van POWI's voor vervangingen van de dijbeenkop uni
variaat niet statistisch significant was, bleek dit, na 
correctie voor risicofactoren, in de multivariate ana

lyse wel zo te zijn. Dit komt doordat voor deze in
greep het vinden van extra POWI's door surveillance 
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na ontslag samenhangt met de geregistreerde risico
factoren. 

Het is mogelijk dat het effect van surveillance na 
ontslag op het vinden van POWI's enigszins vertekend 
is als gevolg van de non-respons op de enquête voor de 
inventarisatie van de gebruikte methoden voor sur
veillance na ontslag. Deze vertekening zal echter ge
ring zijn omdat van meer dan 75% van de operaties de 
gebruikte methode van surveillance na ontslag be
kend is. Het is aannemelijk dat dit het effect van SNO 
op het vinden van POWI's niet beïnvloedt. 
Het effect van SNO op het aantal gevonden POWI's zal 
afnemen wanneer de postoperatieve ligduur langer is. 
De kans dat een dergelijke infectie dan ook in zieken
huizen zonder surveillance na ontslag aan het licht 
komt wordt In het algemeen geldt voor bor
stamputaties met verwijdering van de oksellymfklier 
een kortere ligduur dan voor vervanging van de dij
beenkop.9 Dit zou kunnen verklaren waarom het rela
tieve aantal infecties dat extra gevonden wordt met 
surveillance na ontslag hoger is voor borstamputaties 
met verwijdering van de oksellymfklier. In een volgen
de analyse zou het effect van postoperatieve ligduur 
op het aantal gevonden POWI's onderzocht kunnen 
worden. 
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ject. Zonder hun bereidwilligheid en inzet zou het 
PREZIES-project niet aan zijn doelstellingen kunnen 
beantwoorden. Vertegenwoordigers van betrokken be
roepsgroepen in de Adviescommissie bedanken wij 
voor hun betrokkenheid bij het PREZIES-project.Het 
PREZIES-project is gesubsidieerd door het Ministerie 
van VWS. 

Literatuur 

1) Berg ]M] van den, Boer AS de, Mintjes-de Groot A], Sprenger 

M]w. Cucic S, Pelt W van. Projectomschrijving Surveillance Zie

kenhuisinfecties 1996-1999, Utrecht: Centraal Begeleidingsargaan 

voor de Intercollegiale Toetsing, Bilthoven: Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu, 1996. 

2) Altemeier WA, Burke ]F, Bruitt BA, Sadusky WR, eds. Manual on 

Control of Infection in Surgical Patients. 2nd ed. Philade!hpia, 

PA:]B Lippincott;1984:29. 

3) American Sodety of Anesthesiologists: Handbook for De!egates: 

416-32, 1974. 

4) Garner ]S, ]arvis WR, Emori TG, Horan TC, Hughes ]M. CDC de-

finitions nosocomia! infections, 1988. Am ] Infect Con-

trol;1988,16:12840. 

5} Horan TC, Gaynes RP, Martone WJ,]arvis WR, Emori TG. CDC de

finition of nosocomia! surgical site infections, 1992: A modifica

tion of CDC definitions of surgical wound Infect Con

trol Hosp Epidemiol1992;13:606-8. 

6) Haas R de, Mintjes-de Groot A], Geubbels ELPE, Berg ]M] van den, 

Boer AS de. Inventarisatie van surveillance na ontslag in het PRE

liES-project, Utrecht: Centraal Begeleidingsargaan voor de Inter

collegiale Toetsing, Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezond

heid en Mîlieu, 1998. 

7) Holtz TH, Wenzei RP. Postdischarge surveillance for nosocomia! 

wound infrction: a brief review and commentary. Am] Inf Con

tro/1992;20:206-13. 

8) Culver DH, Horan TC, Gaynes RP, Martone W], ]arvis WR, Emori 

TG, Banerjee N, Edwards ]R, Henderson TS, Highes ]M. Surgical 

wound rates by wound class, operative procedure and 

patient risk index. Am] ofEpidemio. 1991; 91(3B}:152S-7S. 

9) Geubbels ELPE, Mintjes-de Groot A], Boer AS de, Kalmeijer D, Berg 

]M] van den, deelnemende ziekenhuizen. PREZIES: PREventie van 

ZIEkenhuisinfecties door Surveillance;Deelcomponent postopera

tieve wondinfecties. Utrecht: Centraal Begeleidingsargaan voor 

de Intercollegiale Toetsing, Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksge

zondheid en Milieu, 1997. 

10) Barteis LP. Instellingen van intramurale gezondheidszorg; Basis

gegevens per 1-1-1997,NZI,VWS, Utrecht, 1997. 

Symposium 'Nieuwe ontwikkelingen in de klinische virologie' 

De Hogeschool Leiden, afdeling Hoger Laboratori
um Onderwijs, organiseert op 26 februari 1999 het 
symposium 'Nieuwe ontwikkelingen in de klinische 
virologie'. 

Aanmelding geschiedt door middel van een aan
meldingsformulier en dient plaats te vinden vóór 15 
januari 1999. De symposiumprijs bedraagt f 350,·. 

Hogeschool Leiden, 
afdeling H.L.O. (mw T Robbers). 
Leidsedreef 5, 
2352 BA Leiderdorp, 
tel. 071-5899347 
Fax 071-5411151; 
e-mail post-hlo@hsleiden.nl 

297 



298 

Jaargang 9 1998 nummer 12 INFECTIEZIEKTEN BULLETIN 

Maatregelen voortvloeiend uit surveillance van ziekenhuis
infecties 

A.). Mintjes-de Groot*, E.L.P.E. Geubbels .. , ).M.j. van den Berg*, A.S. de Boer* 

Samenvatting 

In het project PREZIES (zie p.293) kunnen zie
kenhuizen hun eigen percentage wondinfecties 

vergelijken met het landelijk bestand. Dit helpt 
hen beoordelen of de preventieve maatregelen in 
de eigen instelling voldoende zijn , dan wel verbe

te-ring behoeven. Verspreiding van surveillance ge
gevens aan allen die op de hoogte moeten zijn 
gaat vooraf aan het nemen van maatregelen, die 
algemeen of specifiek kunnen zijn. Invoeren van 
maatrege-len garandeert niet altijd de juiste uit
voering ervan. De voortgaande surveillance geeft 

inzicht in het effect van de maatregelen. lnf Bull 
1998; 9( 12): 298-302 

Gegevens vergelijken en beoordelen 

De infectiepercentages van de ziekenhuizen kun
nen niet dienen als meetlat waaraan de kwaliteit van 

het ziekenhuis is af te lezen. Daarvoor zijn er teveel 
ongecontroleerde factoren in het spel, ondanks de 
standaardisatie van de surveillance. De surveillance 
heeft een signalerende functie waardoor mogelijke 
problemen en het effect van maatregelen zichtbaar 

worden. 
Vergelijkingen van percentages wondinfecties tus

sen het individuele ziekenhuis en het landelijke be
stand zijn het meest informatief op het niveau van 
operatiegroep of soort ingreep. Of een eventueel ver
schil statistisch significant is, is te controleren met 
het berekenen van het betrouwbaarheidsinterval 

rond het percentage, of met de x2-toets. 
Ziekenhuizen met lagere incidenties dan het lan

delijk bestand hebben Of een onder-registratie door
dat zij bijvoorbeeld geen surveillance na ontslag uit
voeren, of weinig wondinfecties. De genomen 
maatregelen ter preventie van wondinfecties lijken 
voldoende te zijn. In ziekenhuizen waar de cijfers niet 

afwijken van de landelijke infectiepercentages, maar 
waar de wondinfecties optreden in clusters met iden-

') Nederlands Instituut voor Kwaliteit in de G€zondheidszorg CBO, 
Utrecht. dr A] Mintjes-de Groot, gezondheidswetenschapper; JMJ van 
den Berg. arts 

") Centrum voor lnfectieziekten Epidemiologie (CIE). RJVM, Bilthoven. 
drs ELPE C.,ubbels, epidemioloog; ir AS de Boer, epidemioloog 

Abstract 

The PREZIES project allows hospitals comparis
on between their own rates of Surgical Site Infec
tions and the national database. This information 
supports their evaluation of the efficacy of infec
tion control measures. Dissemination of the sur

veillance data to those who need to know precedes 
the development and introduetion of infection 
control measures, including general and specific 
measures . Introduetion of infection control meas

ures does not guarantee adequate implementa
tion. The ongoing surveillance visualises the im
pact of the infection control measures. lnf Bull 
1998; 9( 12): 298-302 

tieke microorganismen, zal altijd nader epidemiolo
gisch onderzoek moeten worden verricht. Ook een 
verhoogde of oplopende trend in het percentage 
wondinfecties over een langere surveillance periode 

verdient nader onderzoek, evenals een duidelijk ver
hoogd infectiepercentage over kortere surveillancepe
rioden. 

Verschillen in wondinfectiepercentages hoeven 
niet altijd statistisch significant te zijn om toch kli
nisch relevant te kunnen zijn. Kennis van de gang van 

zaken in het ziekenhuis leert of verbeteringen moge
lijk zijn, ook al stemt de vergelijking tot tevredenheid. 
In een ziekenhuis kan bijvoorbeeld het percentage 
wondinfecties na laminectomie binnen de grenzen 
vallen, maar kan de ernst van dergelijke infecties toch 
aanleiding zijn voor het aanscherpen van de disci

pline in de operatiekamer. 

Gegevens verspreiden 

Verspreiding van surveillance gegevens aan allen 

die op basis daarvan beslissingen kunnen nemen is 
een essentieel onderdeel van surveillance. Dat bete
kent dat verschillende disciplines binnen het zieken
huis die bij de surveillance zijn betrokken, geïnfor
meerd moeten worden. Daarbij moet de privacy van 

arts en patiënt zorgvuldig gewaarborgd zijn. Goede 
informatie is een opwarmer voor het nemen van 
maatregelen. Informatievoorziening die aansluit bij 
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specifieke kenmerken van een doelgroep oogst het 
meeste effect.1 Die kenmerken zijn onder te verdelen 
in communicatieve predisposities en demografische 
variabelen zoals beroep en opleiding.2 De demografi
sche kenmerken zijn in dit geval te vertalen in bij
voorbeeld infectiecommissies, de bij de surveillance 
betrokken medische en verpleegkundige disciplines, 
de OK medewerkers, en de directie (tabel1). De com
municatieve predisposities, zoals bijvoorbeeld voor
kennis en informatiebehoefte, zullen per groep ver
schillen; de chirurgen zullen geïnteresseerd zijn in 
wondinfectiepercentages naar ingreep en risicofactor, 
terwijl de directie vooral een globale indruk wil krij
gen. In overleg met de verschillende doelgroepen 
moet frequentie, inhoud, tijd en wijze van de teru
grapportage worden vastgesteld. Het gaat niet zozeer 
om eenzijdige overdracht van informatie, maar om 
een koppeling tussen mensen die informatie hebben 
en mensen die informatie zoeken.1 Voor een effec
tieve informatieoverdracht moet de boodschap kort 
zijn. Grafische weergave heeft de voorkeur boven 
tabellen met getallen. Herhaling van de boodschap op 
verschillende wijzen (frapper toujours) helpt, evenals 
ondersteuning van mondelinge informatie met schrif
telijk of audiovisueel materiaal. De beste boodschap
pers zijn herkenbare en gerespecteerde personen, daar
om kunnen de leden van de infectiecommissie het 
beste hun eigen achterban informeren; een boodschap 
van "één van ons" wordt gemakkelijker geaccepteerd. 

Binnen het PREZIES project is de terugrapportage 
van de landelijke en ziekenhuisspecifieke gegevens 
naar de ziekenhuizen alleen bedoeld voor de contact
personen. Dit zijn meestal de ziekenhuishygiënisten. 
De vorm en inhoud zijn dan ook niet geschikt om di
rect te verspreiden in het ziekenhuis. Gelet op het 
voorgaande moet de interne rapportage voor het zie
kenhuis een korte evaluatie bevatten van de surveil-

Tabel 1. Doelgroepanalyse naar Communicatieve pre-
disposities en Demografische kenmerken. 

Communicatieve Demografische 
predisposities kenmerken 

• informatiebehoefte • infectiecommissie 
•voorkennis • snijdende specialisten 
• houding t.o.v. zender •verpleegkundigen en 

boodschap betrokken 
afdelingen 

•wijze van besluitvorming • OK medewerkers 
• mediagebruik • directie 

Bron: Woerkum CJM van (1987). Massamediale voorlichting; een werk
plan. In: Wapenaar H. Röling NG, van den Ban AW. Basisboek Voor!ich
tingskunde blz.104. Boom 1989, MeppeL 

lanceresultaten in relatie tot het infectiepreventiebe
leid. Conclusies en aanbevelingen over te nemen maat
regelen mogen hieraan niet ontbreken. 

Maatregelen 

De meest voor de hand liggende maatregel is het 
systematisch nagaan van de werkwijze rond de opera
tie. Zijn de richtlijnen van de Werkgroep Infectie Pre
ventie (WIP) bekend bij diegenen die ze moeten toepas
sen, en worden ze daadwerkelijk toegepast? De richt
lijnen 5 en 55 bevatten algemene standaard maatre
gelen om postoperatieve wondinfecties te voorkómen, 
zij zijn gericht tegen uit de literatuur bekende risi
co's.3·4 

Deze richtlijnen zijn professionele standaarden 
mede waaraan de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
de ziekenhuizen toetst.5 De effectiviteit van de maatre
gelen is niet altijd even sterk wetenschappelijk onder
bouwd. Daarom maakt de WIP onderscheid tussen 
maatregelen die in meer of mindere mate hun effect 
bewezen hebben. 

In richtlijn 5 "Infectiepreventie in operatiekamers" 
is door de keuze van formulering getracht onder
scheid te maken tussen noodzakelijke en aanbevolen 
maatregelen, de terminologie "moet/dient" geeft nood
zakelijkheid weer. De WIP adviseert niet om alle on
voldoende gefundeerde maatregelen op te heffen, ze 
"kunnen immers deel uitmaken van een bepaald sys
teem dat bijdraagt tot zorgvuldigheid en discipline als 
onmisbare elementen in infectiepreventie" . 

In richtlijn 55 "Preventie van Postoperatieve wond
infecties" is gebruik gemaakt van de categorieën van 
de Centers for Disease Control and Prevention (CDC): "
effect bewezen", "waarschijnlijk effectief", "mogelijk ef
fectief.6 Niet voor alle "bewezen" patiënt- en procedu
regebonden risico's is een specifieke preventieve 
maatregel geadviseerd. Zo is bijvoorbeeld opname
duur voorafgaand aan de operatie een bewezen risicof
actor, echter het zo kort mogelijk houden van de op
nameduur is als effectieve maatregel niet bewezen. 
Ook obesitas is als risicofactor bewezen, maar het pre
operatief op peil brengen van het lichaamsgewicht 
valt niet onder de categorie van bewezen effectieve 
preventiemaatregelen. 

In totaal staan er 27 dwingende adviezen ten aan
zien van preventieve maatregelen in de beide WIP
richtlijnen (tabel 2). Deze adviezen kunnen nader ge
specificeerd met bijbehorende normen in de vorm van 
een eenvoudige checklist worden gegoten. Als voor
beeld hiervoor kan dienen de accreditatiegids met 
kwaliteitsborgingsnormen van het Proefproject Ac
creditatie (PACE).7 
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Tabel 2. De sterkst aanbevolen maatregelen uit de richtlijnen ter preventie van postoperatieve wondinfecties nrs 5 
en 55 van de Werkgroep Infectie Preventie. 

Patiënt OK team Ruimten Overig 

• Schone OK kleding • Scholing en motivatie • Onafhankelijke ligging • Eisen afdekmateriaal 
naar "vuil" OK complex 

• Desinfectie operatiegebied • Meldingsplicht infecties • Luchtstroom van • Beperking aantal aanwezi-
"schoon naar vuil" gen op de OK 

• Pre-operatief niet scheren • OK kleding niet buiten • Luchtconditonerings • Schone en gebruikte 
de OK systeem met filters 1 

materialen scheiden 
• Antibiotica profylaxe • Hoofd-en baardhaar • Overdruk handhaven • Anatomisch afVal lek- en 

bedekken luchtdicht afVoeren 
• Infecties elders in het • Pre-operatieve hand- • Beperking openen en • Steriliseren alleen in 
lichaam behandelen -desin-fectie sluiten deuren Centrale Sterili-satie 

• Chirurgische techniek • Reinigingsschema's • Transportmiddelen (wa 
gens, trollies) dagelijks 
reinigen 

• Operatieduur beperken • Van OK via verkoever ka-
mer naar verpleegafde-
ling éénrichting verkeer 

• Handhaven asepsis 
• Actieve surveillance met 

chirurgspecifieke terug 
koppeling 

1 max 10 KVE per m 3-lucht bij implantatie heupprothese. Herziening consensus totale heupprothese CBO 1994 

Het effect van algemene maatregelen ter preven
tie van exogene of kruisinfecties kan teleurstellend 
zijn omdat de meeste wondinfecties van endogene 
aard zijn.8 Daarom is met name effect te verwachten 
van maatregelen gericht op de individuele patiënt 

zoals het toedienen van antibioticaprotylaxe, het na
laten van scheren en het behandelen van infecties el
ders in het lichaam. De best gedocumenteerde maat
regel is antibiotische protylaxe4, de juiste toepassing 
hiervan is het meest effectief. In de praktijk zal dit 
neerkomen op het strikt handhaven van een verant

woord antibioticabeleid9•10 , waarvoor in de meeste zie
kenhuizen een formularium bestaat.U Naast algeme
ne maatregelen kunnen ingreepspecifieke maatrege
len op basis van wetenschappelijk onderzoek geïndi

ceerd zijn.12·13·14 Wanneer alle noodzakelijke en bewe
zen effectieve infectiepreventieve maatregelen in het 

ziekenhuis door iedereen worden nageleefd lijkt een 
"irreducible minimum" aan infecties bereikt. Om dit 
te handhaven kunnen de maatregelen voor infectie
preventie rond de operatie worden voorzien van indi
catoren. Dit zijn meetbare signalen waaraan de nale
ving van de voorgestelde maatregelen kan worden 

afgelezen. Deze zogeheten procesindicatoren zijn 
vaak gevoelig en kunnen een aanvulling zijn op uit
komstindicatoren zoals de infectiepercentages.15 

Daarnaast kunnen, uit oogpunt van kwaliteitsverbete

ring, de patiëntvriendelijkheid en doelmatigheid van 

het proces rond de operatie mogelijk verbeterd wor
den. Daarbij valt te denken aan het afschaffen van in

effectieve preventieve maatregelen. In de WIP richtlij
nenSen SS staan in totaal 14 maatregelen die zinloos 
zijn voor preventie van wondinfecties (tabel3), maar in 
de praktijk nog wel toegepast worden. Deze maatrege
len zijn niet alleen overbodig, maar kunnen ook 
schadelijk zijn. Zij verhogen de kosten en soms zelfs 

het risico op infectie, zoals bijvoorbeeld het preopera
tief scheren. 

In- en uitvoeren van mootregelen 

Het invoeren of aanscherpen van maatregelen zal 
veelal gedragsveranderingen noodzakelijk maken bij 
diegenen die de maatregelen moeten uitvoeren. Facto
ren die gedragsverandering kunnen beïnvloeden zijn 
motivatie, emotionele en sociale normen, geloof in 
eigen kunnen, angst om verkeerde beslissingen te 

nemen, belang van het te behalen doel en tenslotte de 
overtuiging dat het nieuwe gedrag het beste middel is 
om het beoogde doel te bereiken.16 Gedragsverande
ring is een doorlopend proces met verschillende fasen 
waarin ervaringen het proces steeds blijven beïnvloe

den. De uitkomsten van de surveillance voeden de mo
tivatie om te handelen volgens de richtlijnen. Richtlij
nen worden beter nageleefd wanneer zij zijn aange-
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Tabel 3. Afte schaffen maatregelen ter preventie van postoperatieve wondinfecties. 

Patiënt 

• Patient pre-operatief 
(opname < 5 dagen) 
wassen met desinfecte
rende zeep 

• Pre-operatief ontharen 

na de 
continueren 

OK team 

• Gebruik van incisiefolie 
schillende specialismen 

• Pre-operatief douchen 

• Routine neus-uitstrijken 

past: aan de eigen werksituatie. Daarom is het belang· 
rijk om nationale richtlijnen samen met de gebrui
kers te vertalen naar ziekenhuisgebonden protocol
len. Het: bevordert de protocoltrouw wanneer werken 
volgens de protocollen meer voordelen oplevert dan 
de andere werkwijzen, wanneer de protocollen een
voudig en duidelijk zijn, men ermee kan "oefenen" en 
de resultaten goed zichtbaar zijn.17•18 Grol beschrijft 
verschillende methoden om de routines in de patiën
tenzorg te veranderen, en geeft een voorlopige in
schatting van hun effect (tabel 4). Een combinatie van 
de methoden is waarschijnlijk het meest effectief. 

Effect 

Een evaluatie na één jaar surveillance laat zien dat 
de ziekenhuizen die deelnemen aan het PREZIES pro
ject de surveillance gegevens niet verzamelen voor 

Rnimten 

• Aparte OK's voor 

• Overdruk laten wegvallen 
bij operaties 

• Pusprocedures 
en/ of strooiproe-ven 

Overig 

• Gel, films en foams als 
wondverband postope
ratief 

• Gebruik van schoen
overtrekken in OK com
plex 

• Gescheiden opslag scho-
ne en 
schone niet-gestriliseer
de materialen 

• Gebruik kleefmatten 

hun bureaula.19 De hygiënisten sturen de gegevens 
intern aan de specialisten, de leden van de infectie
commissie, de verpleegafdelingen en de directie. Van 
de 38 geëvalueerde ziekenhuizen hadden 16 instellin
gen in het eerste jaar maatregelen genomen. Vijf zie
kenhuizen konden het effect van hun maatregelen 
reeds aflezen aan de voortgaande surveillanceresulta
ten. Zij zagen hun percentage wondinfecties dalen. 
Daarmee beantwoordt de surveillance van ziekenhuis
infecties aan haar doel: infectiepreven tie. 
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Tabel 4. Voorlopige inschatting van effectiviteit van methoden om routines in patiëntenzorg te veranderen (Grol 
1994). 

Dimensies Methode Effect" 

faciliterend -schriftelijke educatie, mailing, massamedia . 
informerend -nascholing, groepseducatie, deskundigheidsbevordering +I-
J. -face-tot-face educatie, individuele instructie + 

-feedback +/-
-reminders + 
-intercollegiale toetsing, praktijkvisistatie + 
- pa tienteninbreng ? 
- praktische en structurele maatregelen ? 

t -barrières +/-
sturend - beloning/sancties +/· 
dwingend -regelgeving, contractering, certificatie ? 

• Een negatieve waardering betekent dat deze methoden in combinatie met andere effectief zouden kunnen zijn. 
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Casus 

Het percentage wondinfecties na verwijdering van 
Mbaarmoeder bedroeg 6,8% in Ziekenhuis X. Een sig
nifirant verschil met het landelijke percentage van 
2.1 %. De voorzitter van de infectiecommissie, de arts
mkrobioloog en de hygilnist bespraken dit met de gy
n:.c-cologen. Er bleek controverse te bestaan over het 
~ot<'bruik van antibioticaprofYlaxe waardoor dit niet 
st;~ndaard werd gegeven. Op basis van de surveillance 
ut-gevens en de vakliteratuur werd gezamenlijk beslo
tril tot het gebruik van antibiotica profYlaxe. De apo
lhdu.•r ontwikkelde samen met de gynaecologen, de 
~rts·microbioloog, de verpleging, de anaesthesisten en 
dr hygilnist een protocol voor het toedienen van pro
tylur bij uterusextirpaties. Het daaropvolgende jaar 
hrdrneg het percentage wondinfecties na uterusextir
!Miit•s 1.2%. 
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Casus 2 

Het percentage wondinfecties na heupoperaties 
bedroeg 3,2 % in Ziekenhuis Y. Geen significant ver
schil met het Jandelijk gemiddelde van 2.8%. Maar de 
hygienist had opgemerkt dat de discipline tijdens or
thopedische ingrepen op de operatiekamer slecht 
was: iedereen wandelde in en uit. Ook bleken de 
patiÎnten de dag voor de ingreep te worden geschoren 
met een mes. Hoewel de juiste protocollen aanwezig 
waren hield men zich er niet aan. In een gezamenlijk 
gesprek aan de hand van de surveillance- resultaten 
besloten de orthopeden samen met het OK personeel 
en de verpleging tot het naleven van de protocollen. 
Het jaar daarop bedroeg het infectiepercentage 1,1 %. 
Een significante verbetering. 

11) Bilkert-Mooiman MA], de Koning], Meinders LW Isolatiebeleid, 
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Surveillance van ziekenhuisinfecties: de overheid een zorg? 

M.A.j. Bilkert-Mooiman*, M.l. Esveld** 

Inleiding 

Dat hygiëne belangrijk is om de (verspreiding van) 
infecties te voorkómen, is geen nieuws. En als iemand 
dan toch ziek wordt, is hij er met een antibiotica
kuurtje meestal zo weer boven op. Door alle ontwik
kelingen in de geneeskunde is er enorme winst ge
boekt in de bestrijding van infectieziekten en is de 
gemiddelde levensverwachting in Nederland flink 
toegenomen. Toch betekent dit niet dat we rustig ach
terover kunnen leunen. Immers, alle ontwikkelingen 
hebben ook hun keerzijde. 

Door de vergrijzing van de populatie en door nieu
we ziektes neemt het aantal mensen met een vermin
derde weerstand in een ziekenhuis toe. Ook wordt er 
frequenter en ingrijpender geopereerd, waardoor met 
name wondinfecties vaker een kans krijgen, en wor
den steeds meer mensen behandeld met medicijnen 
die hun weerstand doen verminderen. Bovendien zijn 
infecties steeds minder goed te behandelen omdat 
sommige bacteriën resistent worden tegen antibioti
ca. Tenslotte is de import van resistente (zieken
huis)bacteriën door een toename in de mobiliteit van 
mensen haast niet te voorkomen. 

Honderd jaar na Florence Nightingale mogen 
ziekenhuisinfecties dus nog steeds een groot pro
bleem worden genoemd. 

Een effectieve preventie en bestrijding van zieken
huisinfecties staat of valt met een doordacht en con
sequent toegepast isolatie-, infectiepreventie- en anti
bioticabeleid. Uit een onderzoek van de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg naar het infectiepreventie
beleid in ziekenhuizen, uitgevoerd in 1995, bleek dat 
er veel aandacht voor dit onderwerp was. Deze aan
dacht kwam met name tot uitdrukking in het feit dat 
alle ziekenhuizen over een infectiecommissie be
schikten en dat deze commissies heel actief waren in 
het samenstellen van protocollen ter preventie van 
ziekenhuisinfecties. Het implementeren, uitvoeren 
en evalueren ervan waren echter minder goed ont
wikkelde aspecten van de kwaliteitscyclus. 

'l Inspectie voor de Gezondheidszorg 
-l VWS, directie Gezondheidsbeleid, afdeling Gezondheidsbevordering 

en Ziektepreventie 

Surveillance 

Een belangrijk middel om deze kwaliteitscyclus op 
een goed peil te houden is actieve surveillance van 
ziekenhuisinfecties. Het is een belangrijk middel om 
het bestaande infectiepreventiebeleid te evalueren en 
om knelpunten te signaleren, hetgeen weer kan lei
den tot aanpassing van het beleid. 

Het belang van actieve surveillance werd in 1990 
sterk onderschreven in het rapport van Gezondheids
raad over "Preventie en bestrijding van ziekenhuisin
fecties". Ook de professionals onderkennen het belang 
ervan. Door de Werkgroep InfectiePreventie (WIP) is 
ondermeer een richtlijn samengesteld waarin zieken
huisinfecties worden gedefinieerd. Daarnaast heeft 
het CBO diverse surveillanceprojecten geïnitieerd en 
ondersteund en heeft het RNM een haalbaarheidsstu
die gedaan naar de mogelijkheden om registratiegege
vens van diverse ziekenhuizen te ag gregeren. 

Ten tijde van het eerder genoemde inspectieonder
zoek werd in 60% van de ziekenhuizen op een of ande
re wijze een registratie bijgehouden van opgetreden 
ziekenhuisinfecties. Dit kon in de meeste gevallen 
echter geen actieve surveillance genoemd worden. 
Aan de hand van de ervaringen van het CBO en het 
RNM heeft de Werkgroep Implementatie Registratie 
Ziekenhuisinfecties de "Handleiding Registratie Zie
kenhuisinfecties" opgesteld. In 1996 is de landelijke 
surveillance van ziekenhuisinfecties gestart, waaraan 
momenteel ongeveer de helft van alle ziekenhuizen 
deelnemen. Van dit project wordt verwacht dat het 
een grote bijdrage kan leveren aan het kwaliteitsbe
leid van infectiepreventie in de participerende zieken
huizen. Daarnaast kunnen de landelijke geaggregeer
de gegevens ondersteuning bieden aan de overheid 
voor beleidsontwikkeling. 

Kwaliteitsbeleid in ziekenhuizen 

De kwaliteit van de zorg is als gevolg van de Kwali
teitswet Zorginstellingen primair de verantwoorde
lijkheid van de ziekenhuizen zelf. Door de registratie 
van ziekenhuisinfecties kan inzicht worden verkregen 
in het vóórkomen van infecties in het eigen zieken
huis. Omdat het echter vaak om kleine aantallen in-
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feeties gaat, is het soms moeilijk om te bepalen of de 
verkregen resultaten nu als "goed" of "slecht" beoor
deeld moeten worden en of het een aanleiding is om 

maatregelen te nemen ter beperking van het aantal 

infecties. 
Door in verschillende ziekenhuizen op landelijk 

uniforme wijze bepaalde ziekenhuisinfecties te regis

treren, kunnen er landelijke percentages worden ver
kregen, bijvoorbeeld uitgesplitst naar soort afdeling 
of soort patiëntenpopulatie. De individuele ziekenhui

zen kunnen de eigen infectiepercentages vergelijken 
met de landelijke gemiddelden en kunnen vervolgens 
beoordelen waar maatregelen moeten worden getrof

fen. De resultaten van de interventies komen als het 
goed is weer tot uiting in de registratie. Bovendien 
kunnen ziekenhuizen van elkaar leren. Indien is aan
getoond dat bepaalde maatregelen effectief zijn, is het 
bovendien belangrijk deze kennis uit te dragen of te 
verwerken in landelijke richtlijnen van bijvoorbeeld 

de Werkgroep InfectiePreven tie. 

Overheidsbeleid 

Ook de overheid heeft belang bij surveillance van 

ziekenhuisinfecties. Enerzijds heeft de overheid een 
grondwettelijke taak de volksgezondheid te bevorde
ren. In de uitwerking van deze taak gaat in dit geval 
om het terugdringen van onnodige ziektelast. Ander
zijds is de overheid ook financieel gebaat bij een het 
terugdringen van onnodige ziektekosten die met zie

kenhuisinfecties gepaard gaan zoals extra geneesmid
delengebruik en ligdagen. 

De verantwoordelijkheid van de overheid in de be

strijding van infectieziekten is vooral gelegen in de zo
genaamde 'voorwaardescheppende' sfeer. Het uitwis

selen van ervaringen en het bijstellen van richtlijnen 
is iets wat op landelijk niveau gecoördineerd kan wor
den. Juist door het blijvend ondersteunen van deze 
landelijke organisaties hoopt de overheid de lokale be
strijders van dienst te kunnen zijn. De overheid on
dersteunt daarom de activiteiten van de WIP, het 
RNM en het CBO, zowel financieel als door 'manage

ment by speech': het openlijk ondersteunen van deze 
activiteiten in brieven, publicaties, speeches en inter
views. Bovendien wordt binnen het Programma Pre

ventie van ZorgOnderzoek Nederland hoge prioriteit 
toegekend aan onderzoek naar de effecten van preven
tieve interventies om het aantal ziekenhuisinfecties te 

verminderen en aan onderzoek naar de preventie van 
het ontstaan en de verspreiding van resistente micro
organismen, zowel extramuraal als in ziekenhuizen. 

Naast (financiële) ondersteuning van projecten die 
door anderen worden uitgevoerd, heeft de overheid 
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ook een taak in het voorbereiden, implementeren en 
toezien op de uitvoering van landelijk beleid en wet
en regelgeving. De Inspectie voor de Gezondheidszorg 

kan bijvoorbeeld toezien op het naleven van de eerder 
genoemde Kwaliteitswet zorginstellingen. Hierbij wor
den de richtlijnen van de Werkgroep InfectiePreventie 
worden beschouwd als 'professionele standaard'. 

Tenslotte heeft de overheid een taak in het afstem
men van het preventiebeleid met andere landen, met 
name de andere EU-lidstaten. Zeker als het gaat over 

de import van (resistente) ziekenhuisinfecties en wet
en regelgeving op het gebied van geneesmiddelen, is 
internationale samenwerking van groot belang. Het is 
dan een belangrijke mijlpaal dat het Europees Parle

ment onlangs heeft besloten een netwerk op te richten 
voor epidemiologische surveillance en beheersing van 
overdraagbare ziekten in de Europese Gemeenschap. 
Eén van de doelstellingen is om een netwerk op te zet
ten waarmee permanent en systematisch gegevens 
over o.a. ziekenhuisinfecties worden verzameld, geana

lyseerd, geïnterpreteerd en verspreid, om passende 
preventie- en tegenmaatregelen vast te kunnen stellen. 

Op 29 en 30 november heeft er een çonferentie in 
Parijs plaatsgevonden waarin de resultaten werden ge
presenteerd van het eerste Helics-project. Helics staat 

voor 'Hospitals in Europe Link for Infection Control 
through Surveilllance'; Doel van het project was het 
inventariseren van activiteiten die de verschillende 

lidstaten hebben ontplooit op het gebeid van de be
strijding van ziekenhuisinfecties. 

Tijdens de conferentie is in workshops bediscus

sieerd welke activiteiten op Europees niveau zouden 
moeten worden uitgewerkt, en welke niet. Hierbij is 
met name gekeken naar richtlijnen, surveillance me

thoden, onderzoek en training en naar de bestrijding 
van multiresistente micro-organismen. Uit de works
hops kwam naar voren dat de meeste lidstaten geen 
behoefte aan op Europees niveau opgestelde richtlij
nen die tot in detail voorschrijven hoe een bepaalde 
handeling in een ziekenhuis moeten worden verricht. 
Vooral voor een land als Nederland, waar de richtlij
nenen van de WIP een veelgebruikt instrument zijn 
geworden, zouden Europese richtlijnen alleen maar 

verwarrend werken. Anderzijds bleek dat veel lidsta
ten wel behoefte hebben aan referentiemateriaal voor 
het opstellen van richtlijnen. De EU zou dus weten

schappelijk onderzoek naar - en uitwisseling van in
formatie over- de effectiviteit van maatregelen kun
nen stimuleren. Ook werd de EC een rol toebedeeld in 

het faciliteren in training van personeel door 'exchan
ge programs' en 'fellowships'. Europese samenwer
king op het gebied van surveillance zal volgens de 

aanwezigen in eerste instantie beperkt moeten blijven 
tot uitwisseling van methoden en concrete resultaten. 
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Het daadwerkelijk (elektronisch) verzamelen en analy
seren van gegevens op Europees niveau, lijkt voorals
nog een brug te ver. Door verschillende gegevens van 

de lidstaten in één Europees verzamelmodel te per
sen, zullen teveel belangrijke details verloren gaan. 
De uiteindelijke resultaten zullen daardoor weinig 
toegevoegde waarde hebben. 

Inleiding 

Het doel van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) 
is een bijdrage te leveren aan het Hygëne-beleid bin
nen Nederland. In een onderstaand voorbeeld zal dui
delijk worden gemaakt in welke vorm de WIP deze bij
drage levert: 

ln vergelijking met de meeste landen van Europa 

is de prevalentie van MRSA in Nederland zeer laag te 
noemen. Minder dan 1% van de Staphylococcus au
reus- stammen is meticilline resistent. Om dit percen
tage zo laag te houden staat Nederland een beleid 
voor van quarantaine/isolatie, cohortverpleging en 
surveillance. 

De oorzaken van een kolonisatie met MRSA zijn 
complex. Een grote rol spelen de verminderde lokale 
en algemene weerstand van de patient, de intensive

ring van de zorg, invasieve ingrepen en heel belang
rijk het antibioticagebruik Het hebben van een blaas
katheter, intravasale lijnen, open wonden etc. is een 
belangrijke predisponerende factor voor het optreden 
van kolonisatie, soms gevolgd door infectie. 

Patienten binnen de ziekenhuizen worden bloot
gesteld aan ziekenhuispathogenen, hebben meestal 
een verminderde weerstand, ondergaan invasieve in

grepen of therapieen. Open wonden komen relatief 
frequent voor en de patienten worden vaak behan
deld met antibiotica. 

Daarom is door de Werkgroep Infectiepreventie 
(WIP) een MRSA richtlijn opgesteld, speciaal gericht 
op de ziekenhuizen. Hierin worden zware isolatie
maatregelen beschreven die nodig zijn om te voorko

men dat MRSA-starnmen zich snel in het ziekenhuis 
verspreiden, waardoor epidemieën ontstaan. 

Uit bovenstaande mag blijken dat het besluit van 

de EC niet in onvruchtbare aarde is gevallen. Er zijn 
ideeën genoeg die door het projectteam van Helics-2 

verder zullen worden uitgewerkt. Het is dan ook te 

verwachten dat de Europese samenwerking in de be
strijding van ziekenhuisinfecties alleen maar zal toe
nemen. 

De bijdrage van de WIP aan het Nederlandse hygie
ne-beleid beperkt zich niet alleen tot de Nederlandse 
MRSA-problematiek, maar strekt zich uit tot alles wat 

met hygiene te maken heeft binnen de Nederlanse 
ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere intramurale 

gezondheidszorginstellingen. 

Het ontstaan van de WIP 

Na het beschikbaar komen van antibiotica verkeer

de men in de onjuiste veronderstelling dat met antibi
otica en vaccinatie infectieziekten in de toekomst 
zouden worden uitgeroeid. Echter al in de jaren 50 
werd weer een toename van stafYlokokkeninfecties en 
andere ziekenhuisinfecties geconstateerd. Er ont
stond behoefte aan wetenschappelijk onderzoek en 
richtlijnen ter preventie van ziekenhuisinfecties. 

In 1960 stelde de Gezondheidsraad een speciale 
commissie samen die tot taak had maatregelen aan te 

geven die konden leiden tot vermindering van het 
aantal ziekenhuisinfecties. Men kwam tot de conclu
sie dat een hygienebeleid alleen goed uitgevoerd kan 
worden indien er toezicht is op dit beleid. Voor dit 
doel werden in de jaren 60 in diverse ziekenhuizen de 
eerste "infectiezusters" aangesteld. Hiermee deed de 
ziekenhuishygienist zijn intrede. 

Een groot deel van de werkzaamheden van de zie
kenhuishygienisten bestond uit het opstellen van al

gemene en afdelingsgebonden voorschriften. ln de be
ginperiode, de jaren 60 en 70, waren de ziekenhuis
hygiënisten nog erg solistisch bezig: het opstellen van 

richtlijnen werd als zeer tijdrovend ervaren en er 
werd weinig gebruik gemaakt van elkaars onder-
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zoeksresultaten en ervaringen. 
Dit was aanleiding voor de Vereniging voor Infec

tieziekten om in 1981 een werkgroep op te richten 
voor het maken van richtlijnen op het gebied van de 

infectiepreventie in Nederland. 

Samenwerkingsverband 

Op initiatief dus van de Vereniging voor Infectie

ziekten werd in 1981 de Werkgroep Infectiepreventie 
(WIP) opgericht, waarin de Nederlandse Vereniging 
voor Medische Microbiologie, de Nederlandse Vereni

ging voor Microbiologie en de Vereniging voor Hygie
ne en Infectiepreventie in de Gezondheidszorg partici
peren. De primaire doelstelling van de WIP is om 
up-to-date en op literatuur gebaseerde richtlijnen te 
publiceren voor alle Nederlandse ziekenhuizen. Later 
uitgebreid naar de verpleeghuizen, verstandelijk ge

handicaptenzorg en de thuiszorg. 

Organisatie van de WIP 

Het bestuur van de WIP bestaat uit vertegenwoor
digers van de vier deelnemende verenigingen. 

In 1982 werd door het bestuur een documentatie
centrum opgericht om de richtlijnen te produceren 
en uit te geven. Dit centrum heeft momenteel een se
cretaresse, een ambtelijk secretaris, die de subcom

missies die de richtlijnen maken, begeleidt en een hy

gienist in dienst. 

Het documentatiecentrum 

Het centrum is langzaam uitgegroeid tot een 
plaats waar men behalve voor het verkrijgen van de 
richtlijnen ook terecht kan met vragen op het gehele 
terrein van de infectiepreventie. Door de hygienist 
worden jaarlijks enkele honderden vragen, zowel tele
fonisch als schriftelijk beantwoord. Tevens beschikt 
het documentatiecentrum over een uitgebreid litera

tuurbestand, dat wordt gebruikt bij de ontwikkeling 
van de richtlijnen en voor het beantwoorden van vra
gen. Sinds 1996 fungeert het documentatiecentrum 
ook als advies- en voorlichtingscentrum ten aan zien 
van HIV-infectiepreventie. Deze taak wordt vervuld 
door de hygienist en is bedoeld voor alle maatschap

pelijke organisaties, ook buiten de gezondheidszorg. 
Door verschillende organisaties in Nederland wor

den richtlijnen gemaakt op het gebied van de infectie

preventie. Door de WIP wordt gestreefd om de richtlij
nen op elkaar af te stemmen. 

Ontwikkeling van de richtlijnen 

In het begin heeft de WIP (uiteraard eerst) geïnven

tariseerd aan welke richtlijnen de grootste behoefte 
bestond. Dit heeft geresulteerd in een lange lijst van 
onderwerpen die bij de geboorte van het idee een 
nummer kregen. Deze lijst is in een later stadium aan

gevuld met onderwerpen die werden aangedragen 
door de gebruikers zelf (hygienisten, medisch micro
biologen en infectiecommissies) of door de Inspectie 

voor de GezondheidsZorg (IGZ). 
Na het vaststellen van een onderwerp wordt een 

subcommissie geformeerd die tot taak heeft de richt
lijn te ontwikkelen. Deze subcommissie bestaat ge
woonlijk uit een medisch microbioloog of een infec
tioloog, een hygienist en een of meer deskundigen op 

het desbetreffende gebied. De deskundigen kunnen 
deskundig zijn op het gehele gebied van de richtlijn 
of op een klein onderdeel daarvan. De subcommissie 
wordt altijd ondersteund door de subcommissie-secre
taris die tot taak heeft de vergaderingen te beleggen, 
te zorgen voor secretariaatswerkzaamheden en ver

slaglegging van de bijeenkomsten, alsmede verant
woordelijk is voor de redactionele inhoud van de richt
lijnen en de literatuurverzameling. 

De eerste vergadering van de subcommissie wordt 
gewijd aan afbakening van het onderwerp en discus

sie over de globale inhoud van de richtlijn. Hierna 
wordt door de secretaris een eerste aanzet geschreven 
die wordt aangevuld en bijgeschaafd tot uiteindelijk 
een concept-richtlijn is geboren welke voorgelegd kan 

worden aan de WIP. 
Deze concept-richtlijn wordt besproken en van 

commentaar voorzien tijdens een plenaire vergade
ring van de WIP. 

Concept-richtlijnen 

Het door de WIP goedgekeurde concept wordt ver
volgens aangeboden aan alle gebruikers van de richt
lijnen, die gedurende vier maanden in de gelegenheid 
worden gesteld het concept van commentaar te voor

zien. Na verwerking van relevant commentaar wordt 
de richtlijn aangeboden aan de Gezondheidsraad. 

Na verwerking van het commentaar van de 
Gezondheidsraad wordt de richtlijn drukklaar ge
maakt en verspreid onder de abonnementhouders. 

Herziening van richtlijnen 

Het streven van de WIP is om iedere richtlijn elke 
vijf jaar, of eerder als de stand van de wetenschap dit 
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noodzakelijk maakt, te herzien. 
De richtlijnen zijn geschreven als op zich zelf 

staande documenten. Hierdoor komt veel herhaling 
voor van onderwerpen. Indien door onderzoek weten
schappelijke inzichten en literatuur veranderen dan 
zouden alle veranderingen aangebracht moeten wor
den in alle richtlijnen tegelijk. De consistentie gaat 
hierdoor verloren. 

Om dit probleem in de toekomst het hoofd te kun
nen bieden is in 1997 begonnen met onderzoek naar 
ver·be1ter1lng van de toegankelijkheid en beschikbaar
heid van de WIP-richtlijnen, met als doel de L""'·F."'""'"

lijkheid voor zowel intern als extern gebruik te ver
groten en meer samenhang in het te crelren. 
Een van de beoogde resultaten is het beschikbaar stel
len in module-vorm van de op internet. De 
beperkende factor bij het internationale karakter van 
internet is de Nederlandse taal. In de toekomst zal 
worden nagegaan of het mogelijk is de richtlijnen in 
het Engels vertaald te ·~~.15~., •• 

Professionele stondoord 

voor de Gezondheids-
zorg de van de WIP verheven tot Nationale 
Standaarden. Dit wil zeggen dat de richtlijnen als cri
terium worden tijdens het bezoek van de In
spectie aan ziekenhuizen en verpleeghuizen. Dit bete· 
kent niet dat WIP-richtlijnen wetten zijn. De 
richtlijnen beschrijven de optimale maatregelen om 
infecties te voorkomen. Zij vormen een raamwerk dat 
iedere instelling slechts na kritische overweging en 
aanpassing aan de eigen situatie zal kunnen gebrui
ken. Ook al worden de richtlijnen periodiek herzien, 
ze zijn en blijven een momentopname van weten
schappelijke inzichten en overeenstemmingen op een 
bepaald gebied in een bepaalde tijd. 

Onderwerpen 

De WIP-richtlijnen omvatten een groot aantal on
derwerpen: van de richtlijn "algemene voorzorgs
maatregelen", waarin de maatregelen staan beschre
ven die genomen moeten worden bij alle patienten, 
ongeacht hun infectiestatus, tot aan specifieke afde
lingsgerichte richtlijnen zoals hartkatheterisatie en 
neonatologie. 

Tot nu toe zijn er voor de ziekenhuizen 37 richtlij
nen gemaakt, voor de verpleeghuizen 12, één voor de 
verstandelijk gehandicapten zorg en één richtlijn 
voor de tandartspraktijk. Momenteel wordt gewerkt 
aan een richtlijn voor de thuiszorg. 

Inkomsten 

De WIP wordt gefinancieerd door een jaarlijkse 
subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport en door de verkoop van de richtlij
nen. De richtlijnen worden op verzoek tegen betaling 
van de onkosten toegezonden. In Nederland is bijna 
ieder ziekenhuis en verpleeghuis geabonneerd op de 
WIP-richtlijnen. 

Symposium 

Door de WIP wordt iedere twee jaar een symposi
um georganiseerd met ziekenhuishygiene als onder
werp. Het eerstvolgende symposium zal worden ge
houden te Leiden op 11 maart 1999 in samenwerking 
met de Boerhaavecommissie. Het onderwerp zal zijn: 
Ziekenhuispathogenen. Het belooft weer een zeer in
teressante dag te worden. 

Informatie 

Wie na het lezen van dit artikel meer wil weten 
over de WIP kan contact opnemen met het documen
tatiecentrum. Het centrum is dagelijks te bereiken 
van 8 tot 15.00, telefoon 071-5266756, fax: 071-

5266762, E-mail: stwip@rullf2.medfac.leidenuniv.nl. 

De WIP heeft een website met informatie over de 
Werkgroep en de mogelijkheid richtlijnen te bestel
len via een invulformulier. 
Het Web-adres is: WWW.WIP.NL. 

Mw. Thea Doha-Vuurpijl 

Hygieniste Werkgroep Infectiepreventie 

Leids Universitair Medisch Centrum 

Geb. I - E4-P-50 

Postbus 9600 

2300 RC Leiden 
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Respiratoire infecties in Nederland 

'Tussenstand' NIVELIRIVM virologische surveillance en het vóórkomen van coronavirussen 

NIVEL-peilstationnetwerk 

Sinds 1970 registreren huisartsen van het peilsta
tionnetwerk van het NIVEL (Nederlands Instituut voor 
Onderzoek van de Gezondheidszorg) wekelijks het 

aantal patiënten dat hen consulteert vanwege een in
fluenza-achtig ziektebeeld (IAZ). De populatie van de 
43 peilstation-praktijken omvat 1% van de Nederland

se bevolking en is representatief wat betreft leeftijd, 
geslacht, regio en urbanisatiegraad.1 De huisartsen 
van ca. 75% van de peilstations nemen sinds het !AZ

seizoen 1992/93 neus- en keelwatten af bij een deel 
van hun patiënten met een viraal aandoende acute 
bovenste luchtweginfectie. Deze monsters worden op 
het RIVM-LIS geregistreerd naar datum van monster
name en onderzocht m.b.v. kweek en PCR. Dit seizoen 
worden de monsters onderzocht m.b.v. kweek op in
fluenza-, rhino-, entero-, adeno-, parainfluenza-, re

spiratoir syncytieel (RS) en herpes simplex virussen, 
en m.b.v. PCR op Mycoplasma pneumoniae, RS-, rhino-, 

corona- en enterovirussen. 
In de seizoenen 1994/95, 1996/97 en 1997/98 zijn 

de monsters m.b.v. PCR ook geanalyseerd op Chlamydia 
pneumoniae. Omdat er constant weinig C. pneumoniae 
werd aangetroffen (slechts in 1 tot 6 monsters per sei
zoen)2 wordt er in dit seizoen geen diagnostiek voor C. 

pneumoniae verricht. In plaats daarvan wordt er dit sei
zoen diagnostiek voor coronavirussen type OC43 en 
229E uitgevoerd m.b.v. PCR. 

Coronavirus 

Coronavirussen kunnen bij de mens zowel respira
toire als enterale infecties veroorzaken.3"4 In feces 

wordt coronavirus meestal gedetecteerd m.b.v. electro
nenmicroscopie. Het oppervlakte van het virus ziet er 
dan uit als een kroontje: hieraan dankt het virus zijn 
naam. Onderzoek naar coronavirus bij de mens is las
tig omdat het virus moeilijk te isoleren is uit klinisch 
materiaal. Het meeste is bekend over typen OC43 en 
229E vanwege hun succesvolle adaptatie aan groei in 
weefselkweek of dieren. Er zijn relatief simpele serolo
gische diagnostische technieken beschikbaar voor 

deze twee typen. 
Bij de mens wordt het coronavirus via de respira

toire route overgebracht, waarschijnlijk zowel via 
aerosolen als via druppeltjes. Coronavirus veroor
zaakt voornamelijk verkoudheden en af en toe een la-

gere luchtweginfectie (pneumonie). Er wordt geschat 
dat 15% van de verkoudheden bij volwassenen veroor

zaakt wordt door coronavirussen. Coronavirus komt 
voor in alle leeftijdscategorieën; herinfectie is gebrui

kelijk. Het virus circuleert vooral van december tjm 

mei , in een cyclisch patroon met intervallen van 2-3 
jaar. Het heeft een incubatietijd van 2-5 dagen en de 
veroorzaakte verkoudheid duurt gemiddeld 6-7 dagen. 

Circa 50% van de geïnfecteerden wordt ziek. 
In seizoen 1994/95 en 1996/97 zijn coronavirussen 

OC43 en 229E ook bepaald in NIVEL-monsters m.b.v. 

PCR. In seizoen 1994/95 werd in 25 van de 557 mon
sters (4,5%) een coronavirus aangetroffen (22 keer 

type OC43 en 3 keer type 229E)5 en in seizoen 1996/97 
in 9 van de 540 monsters (1,7%; steeds type OC43).6 

Vanwege een verbeterd PCR-protocol wordt dit seizoen 
een hogere 'opbrengst' verwacht. 

~Tussenstand, NIVELIRIVM-surveillance 

In de periode week 30 (20 juli) tfm week 50 (11 de
cember) van 1998 zijn er 156 monsters ontvangen (fi
guur 1). In 72 van deze monsters (46%) is tenminste 
één ziekteverwekker aangetoond. Rhinovirus, respira
toir syncytieel virus, coronavirus en influenza B wer
den het meest frequent gedetecteerd (tabel 1). In 7 

Tabel 1. Ziekteverwekkers aangetoond in mon-
sters van huisartspatiënten met een viraal aan-
doende acute bovenste luchtweginfectie, week 3o-
50, seizoen 1998/993 

Micro-organisme Aantal Aangemeld 
als JAZb 

Rhinovirus 24 20 
Respiratoir syncytieel virus 17 10 
Coronavirus 13 9 
Influenzavirus 10 9 
Mycoplasma pneumoniae 7 4 
Enterovirus 3 1 
Herpes simplex virus< 3 1 
Adenovirus 1 1 

Parainfluenzavirus 1 en 2 2 0 
Totaal 80 55 

a) Monstername door huisartsen van het NNEL-peilstationnetwerk en 
analyse op het RIVM-US. NNEL • Nederlands Instituut voor Onderzoek 
van de gezondheidszorg; US ~ Laboratorium voor Infectieziektendia
gnostiek en Screening. 

b) Influenza-achtig ziektebeeld . 
c) Het herpes simplex virus veroorzaakt waarsch ijnlijk geen respiratoire 

symptomen bij immuuncompetente personen. 
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Figuur 1. Aantal monsters (linker y-as) en !AZ-meldingen 
(rechter y-as) per week van de NIVEL/RIVM surveillance 
van acute bovenste luchtweginfecties seizoen 1998/99. Po
sitieve monsters zijn monsters waarin een micro-orga
nisme is aangetoond. 
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Figuur 2. Aantal monsters van !AZ-patiënten (linker y-as) 
en !AZ-meldingen (rechter y-as) per week van de 
NIVEL/RIVM surveillance van acute bovenste luchtwegin
fecties seizoen 1998/99. Positieve monsters zijn monsters 
waarin een micro-organisme is aangetoond. 
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!AZ-registratie en monstername door huisartsen van het NIVEL-peilstationnetwerk; analyse op het RNM-US. NIVEL ~ Nederlands Instituut voor Onderzoek 
van de gezondheidszorg; US~ Laboratorium voor Infectieziektendiagnostiek en Screening; !AZ~ Influenza-achtig ziektebeeld. 

monsters (4,5%) werd een dubbelinfectie aangetoond; 
dit betrof allemaal IAZ-patiënten. Van de bemonsterde 
patiënten zijn er 92 (59%) aangemeld als IAZ (figuur 2). 
In 48 van deze monsters (52%) werd tenminste één 

ziekteverwekker aangetoond. Bij IAZ-patiënten zijn 
nagenoeg dezelfde ziekteverwekkers aangetoond als 
bij niet en wel IAZ-patiënten samen (figuur 3 en 4). N.B. 
nog niet alle monsters zijn m.b.v. alle PCR's geanaly
seerd. Tot nu toe is in 13 monsters (8%) coronavirus 

OC43 aangetoond. Het betreft personen variërend in 

Figuur 3. Ziekteverwekkers aangetoond in positieve mon
sters (n=72) van de NIVEL/RIVM surveillance van acute bo
venste luchtweginfecties seizoen 1998/99. 

RSV 
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Coronavirus 
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Rhinovirus 
30% 

leeftijd van 1 tot 76 jaar. In twee gevallen is er tevens 
een rhinovirus in het monster aangetoond. Acht van 
de 13 coronavirusinfecties (62%) betrofvrouwen. 

Het eerste influenzavirus van dit seizoen in Neder
land is geïsoleerd uit een keelwat die door een peilsta
tion-huisarts in Amsterdam in week 47 werd afgeno
men bij een 7-jarig meisje. Het betreft een influenza 

B-virus. In totaal zijn er tot nu toe tien influenza R-vi
russen geïsoleerd uit materiaal van huisartspatiën
ten. Geen van deze personen was gevaccineerd tegen 

Figuur 4. Ziekteverwekkers aangetoond in positieve 
monsters (n=48) van !AZ-patiënten van de NIVEL/RIVM 
surveillance van acute bovenste luchtweginfecties sei
zoen 1998/99. 
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!AZ-registratie en monstername door huisartsen van het NIVEL-peilstationnetwerk; analyse op het RNM-US. NIVEL- Nederlands Instituut voor Onderzoek 
van de gezondheidszorg; US - Laboratorium voor Infectieziektendiagnostiek en Screening; !AZ - Influenza-achtig ziektebeeld. 
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influenza; negen van hen waren als IAZ aangemeld 
(de eerste niet). De klinische influenza-activiteit is mo
menteel laag en mogelijk aan het stijgen: in week 50 
consulteerde 7,2 per 10.000 personen een huisarts 

vanwege een IAZ (NIVEL). Ook elders in Europa is de 
influenza-activiteit laag. 

De NIVEL/RIVM surveillance van acute bovenste 
luchtweginfecties zal voor wat betreft het huidige sei
zoen doorlopen tfm week 20 van 1999 (half mei). 

MLA Heijnen (CIE) en B Wilbrink (LIS) namens de RIVM 

Werkgroep Respiratoire Infecties 

Met dank aan de NIVEL-pei/stationartsen voor monsterna

me, aan dhr. AI.M. Barte/ds en mevr. M. Heshusius-van Va/en 

van het NIVEL voor registratie van influenza-achtige ziektebeel

den, aan dhr. K. Bijlsma en dhr. C. Verweij voor de virusisolaties 

en aan dhr. H. Boswijk en dhr. H. van der Nat voor de PCR

analyses. 
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Tuberculose in Nederland, januari-juni 1998 

Het aantal patiënten in het eerste halfjaar van 

1998 is 183 (23%) lager dan in 1997. Hoewel dit deels 
valt te wijten aan een vertraging in de verwerking, 
wijst dit verschil toch op een daling van het aantal pa

tiënten in 1998. Bij Nederlanders bedraagt de daling 
30% tegen 18% bij niet-Nederlanders. 

Opvallend is de toename van het aantal gerappor

teerde infecties met 56%. 

Bij de beoordeling van de behandelresultaten 

moet worden meegewogen dat over het eerste halfjaar 
van 1997 nog 13% van de patiëntgegevens ontbreekt. 
Als voor de nog niet ingevulde rapportages wordt ge

corrigeerd (door deze buiten beschouwing te laten), 
blijkt het genezingspercentage 83% te zijn. 

Figuur 1. Alle geregistreerde actieve tuberculose (cumulatief) in Nederland (januari-juni), 
1996-1998 (• voorlopige cijfers). 
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Tabell. Cumulatieve gegevens over de periode 1 
januari 1998 tfm 30 juni 1998, vergeleken met de-
zelfde periode in 1997. 

1997 1998* 
n % n % 

Gerapporteerde patiënten 
Totaal 785 602 
Pulmonaal 475 61 359 60 
Extrapulmonaal 235 30 203 34 
Pulmonaal en extrapulmonaal 75 10 40 7 

Waarvan 
Nieuw 710 90 525 87 
Eerder tuberculose 75 10 77 13 

Nationaliteit 
Nederland 359 46 252 42 
niet-Nederland 426 54 350 58 

Nederlanders 
Man 204 57 150 60 
Vrouw 155 43 102 40 

niet-Nederlanders 
Man 266 62 200 57 
Vrouw 160 38 150 43 

Gerapporteerde (recente) infecties 
Totaal 736 1145 
Tuberculine-omslag 174 24 257 22 
Positieve tuberculine-reactie 562 76 888 78 

' Voorlopige gegevens. Bron: NTRjKNCV 

Infectie Preventie Prijs 2000 

In samenwerking met Kimberley-Clark organiseert 
de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de 
Gezondheidszorg (VHIG) voor de achste keer de Infec
tie Preventie Prijs (IPP). De IPP heeft tot doel het bevor
deren van kennis op het gebied van infectiepreventie 
en kent twee categorieën: Onderzoek en Praktijkpro
ject. De winnaars in beide categorieën ontvangen een 
geldbedrag van f 6000,- te besteden aan een relevant 
congres, cursus of andere educatief doel. In mei 2000 
worden de prijzen uitgereikt. Inzending is mogelijk 
vanafhalfjanuari 1999 tot 31 januari 2000. 

Tabel 2. Cumulatieve resultaten van de behande-
ling van tuberculosepatiënten gerapporteerd in 
de periode 1 januari 1997 tfm 30 juni 1997, verge-
leken met dezelfde periode in 1996. 

1997 1998* 
n % n % 

Totaal geëvalueerd 894 785 

Genezen/voltooid 720 81 569 72 
Afgebroken (zie reden) 50 6 47 6 
Elders voortgezet 24 3 9 1 

Overleden aan tuberculose 20 2 16 2 
Overleden andere oorzaak 

dan tuberculose 50 6 42 5 
(Nog) niet ingevuld 30 3 102 13 

Reden voortijdige beëindiging 
Bijwerkingen 9 1 15 2 
Onttrokken aan behandeling 34 4 23 3 
Onbekend 7 1 9 1 

' Voorlopige gegevens. Bron: NTRjKNCV 

Bron: 
Nederlandse Tuberculose Registratie (NTR), KNCV, Den Haag. 

Een uitgebreide folder met inschrijfformulier over 
de Infectie Preventie Prijs is vanaf half januari 1999 
op te vragen bij de VHIG (Tel. 023-5141516, Karina Ho
gestijn) of bij sponsor Kimberly-Clark (Tel. 0318-
697697, Wilma Klaren). 

Vanaf die datum zijn ook de criteria bij de VHIG op 
te vragen. 
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Theoriecursus Levensmiddelenmicrobiologie & -hygiëne 

In januari 1999 start in Utrecht weer de theorie

cursus Levensmiddelenmicrobiologie &-hygiëne van 
de Stichting EFFI. In de periode januari-april wordt in 
10 bijeenkomsten van ca. 2fi uur uitgebreid ingegaan 
op voedselvergiftigers, bederffactoren, eigenschappen 

van micrCH>rganismen, warenwet, hygiëne, GMP en 
HACCP, fermentatie, reiniging en desinfectie etc. De 
kosten bedragen (inclusief cursusmap en examen) 

f 1800,- excl. B'IW. 

Inlichtingen en opgave: 

Stichting EFFI 

Postbus 553 
6700 AN Wageningen 
Tel. 0317-422114 

Fax. 0317-421817 

Eijkman-Post HBO-Cursus Microbiologie van Levensmiddelen 

Tussen 10 februari en 26 mei 1999 wordt op de In
ternationale Agrarische Hogeschool Larenstein in 
Velp de elfde cursus Microbiologie van Levensmidde
len gehouden. De cursus voorziet in de behoefte om 
adequaat te kunnen reageren op recent ingevoerde 
nieuwe ontwikkelingen en inzichten op het vakge
bied. Dit betreft produktie-processen, verpakking, 
transport en bewaring van voedingsmiddelen en res

tauratieve voorzieningen. De cursus is opgebouwd uit 
een aantal modules en is door de Stichting Post-HBO 
Nederland gecertificeerd. 

Inlichtingen: 
Prof dr W van Dokkum, 
Tel. 03()...6992860, 
Fax. 03(}-6992861, 
e-mail w.dokkum@wxs.nl; 

of 
Prof dr CB Struijk, 

TelfFax 01(}-5914881 

Gastro-enteritis in huisartsenpeilstations 

MAS de Wit*, MPG Koopmans**, LM Kortbeek***, WJ van Leeuwen***,). Vinjé**, AlM Bartelds .. **, YTPH van Duijnhoven* 

Inleiding 

In 1996 is een onderzoek gestart bij patiënten die 
zich met gastro-enteritis bij de huisarts melden. Dit 
onderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM in samen

werking met het Nederlands Instituut voor Onder
zoek van de Gezondheidszorg (NIVEL) en heeft de vol
gende doelen: schatten van (trends in) de incidentie 
van gastro-enteritis waarvoor een huisarts wordt ge
consulteerd, evalueren van het effect bij mensen van 
een preventief programma bij productie-dieren om 

het aantal Salmonella- en Campylobacter-infecties terug 
te dringen 1, schatten van het relatieve belang van een 
breed panel van micrCH>rganismen in het veroorzaken 

'I Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE). RIVM, Bilthoven 
"'1 Laboratorium voor Infectieziekten Onderzoek (UO), RIVM. Bilthoven 
-, Laboratorium voor Infectieziektendiagnostiek en Screening (US). 

RIVM. Bilthoven 
ÏNederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg 

(NIVEL), Utrecht 

van gastro-enteritis en het identificeren van risicofac
toren. De dataverzameling zal in 1999 worden afge
rond. In een RIVM-rapport2 worden de resultaten van 
de eerste twee jaar (mei 1996-mei 1998) van dit onder
zoek gepresenteerd. Hier volgt een samenvatting. 

Methode 

Het onderzoek bestaat uit twee delen: een enume

ratie-studie en een patiënt-controleonderzoek. Alle pa
tiënten die een NIVEL-huisarts (4(}-45 peilstations) 
consulteren worden geturfd, naar geslacht en leef
tijdsgroep. Huisartsen die deelnemen aan het patiënt

controleonderzoek (33-36 peilstations) vragen boven
dien elke patiënt die hen consulteert voor gastra
enteritis en een op leeftijd gematchte controle om een 
vragenlijst in te vullen en een fecesmonster te verza

melen. 
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Resultaten 

De incidentie van gastra-enteritis waarvoor een 

huisarts wordt geconsulteerd, was 77 per 10,000 per

soonjaren. In figuur 1 staat de incidentie naar vier· 
weeksperiade weergegeven. In 1996 en 1998 werd een 
duidelijke piek in de incidentie geobserveed in de 
winterperiode. In 1997 was geen verhoging te zien in 
de winterperiode, maar werd wel een wel een hogere 
piek waargenomen in de zomerperiode (figuur 1 ). De 

incidentie was significant hoger bij personen tot 5 
jaar dan bij personen van 5 jaar en ouder. Ook werd 
een hogere incidentie gevonden voor vrouwen en voor 

stedelijke gebieden. Een lagere incidentie werd gevon
den in de noordelijke regio in vergelijking tot de rest 
van Nederland. 

Van alle patiënten die een deelnemende huisarts 
consulteerden nam 40% deel aan het patiënt-controle· 
onderzoek. Indien Dientamoeba fragilis niet als patho
geen werd beschouwd, werd in 34% van deze patiën

ten en in 7% van de controles een pathogeen in de 
feces aangetoond. Dit percentage was hoger in de leef

tijdsgroepen tot 15 jaar (47%), en bij patiënten die 
minder dan 7 dagen klachten hadden voor zij de huis

arts consulteerden (46%). 
Campylobacter spp werd geïsoleerd in de feces van 

10% van de patiënten, Salmonella spp in 4% en Shigella 
spp en Yersinia spp in minder dan 1%. Deze bacteriën 

werden vrijwel niet gevonden bij controles. VTEC 
werd gevonden bij minder dan 1% van zowel patiën
ten als controles. Rotavirus en SRSV werden elk gevon

den bij 5% van de patiënten, adenovirus bij 3% en ast
ravirus bij 1%. Giardia lamblia werd zowel bij patiënten 
(6%) als bij controles gevonden (4%). Entamoeba histolyti
ca, Cryptosporidium en Cyclospora werden ieder gevon-

Figuur 1. Incidentie van huisarts-consultaties voor gast
roenteritis naar vier-weken-periode (gebaseerd op de 
meldingen van alle NIVEL-peilstations). 
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den bij 1-2% van de patiënten. Dientamoeba fragilis 

werd veel gevonden bij patiënten (10%) en nog vaker 
bij controles (15%). 

Als onafhankelijke risicofactoren voor gastro-ente· 
ritis werden onder meer gevonden: het hebben van 
een chronische maag-darmaandoening en reizen naar 
Azië en andere ontwikkelingslanden. Voor bacteriële, 

virale en parasitaire gastra-enteritis werden verschil
len in risicofactoren gevonden; bijvoorbeeld, parasitai
re gastra-enteritis bleek samen te hangen met zwem

men in een zwembad en met het aanwezig zijn van 
een kind dat de basisschool bezoekt in het huishou
den. Meer uitgebreide risico-analyses zullen worden 

uitgevoerd na afronding van de gegevensverzameling. 

Conclusie 

De incidentie van huisartsconsulten voor gastra
enteritis van 77 per 10.000 persoonjaren lijkt een lich
te daling te vertonen t.o.v. de incidentie van 90 per 

10.000 persoonjaren in een vergelijkbaar onderzoek 
in 1992-1993.3 De belangrijkste verwekkers van gastra
enteritis waarvoor de huisarts wordt geconsulteerd 
waren Campylobacter spp, Salmonella spp, rotavirus, 

SRSV en Giardia lamblia en Dientamoeba fragilis. Deze 
laatste twee werden echter ook veel bij controles aan

getroffen. De incidentie en het percentage positief 
voor Salmonella spp, Salmonella Enteritidis en Campylo
bacter leken enigszins gedaald ten opzichte van een 
vergelijkbaar onderzoek in 1992-1993.3 

De risicofactoren die uiteindelijk geïndentificeerd 
werden voor de verschillende groepen pathogenen 
kunnen dienen als handvaten bij het bepalen van pre
ventieve maatregelen voor het oplopen van een infec
tie met deze pathogenen. 
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IGZ 4 - weken overzicht 

Aantal aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode 2 november - 29 november 1998 ( week 45 - 48) in Nederland 
Number of notified cases of infectious diseases for the period of 2 November - 29 November 1998 (week 45 - 48) in the Netherlands 
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febris typhoidea ............ . - . . .. - .... - ... . - .... - ... . - .. . . - ... . - .... 2 ... . - . . .. - . .. . - .... - .... - . . . . I .... I 
lassakeerts ea vormen 
van Af rik. vi r. haemorrh. 
koorts .................... - .... - .. . . - .... - .... - .... - .... - ... . - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... -
pest/plaque ................. - .... - .... - .... - .... - .... - .. . . - ... . - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - . . .. -
poliomyelitis ant.acuta ....... . - .... - .... - ... . - ... . - ... . - .... - . .. . - .... - . .. . - . . .. - .... - .. . . - . . .. - . . . . - .. . . -
rabies .................... . - .... - .... - . .. . - . ... - .... - .... - .... - .... - . ... - .... - .... - .... - .... - .... - .... -

Groep B 

anthrax ........ . . .......... - .... - .... - . . .. - .... - .... - .. . . - ... . - .... - .... - .... - ... . - .. . . - . . .. - . . .. - .. . . -
botulisme ...... . ....... . ... - .... - .... - . ... - . ... - ... . - .... - . ... - .... - ... . - .... - .... - .... - .... - .... - .... -
brucelloses ...... . .... . ..... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - . . .. I .... - . . . . - .. . . - .... - .... - .... I .... - .... -
cholera ................ . .. . - .... - .... - .... - .... - .... - .... - ... . - .... - . ... - . . .. - . .. . - .. . . - .... - ... . - .... -
diphterie ................... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - ..... - .... -
dysenteria bacillaris ....... . . . I .. . . - .... 3 .... - .... 3 .... 4 .... 6 .... 6 .... 18 ... I .... 3 .... 2 .... 4 .... 3 .... 2 .... 3 
febris recurrens ............. - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... -
gele koorts/yellow fever .... . . . - .... - ... . - . . .. - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... -
hepatitis A ................. - .... - .... - .... - .... 4 .... - .... 4 .... 22 ... 26 ... - . . . . 14 ... 3 .... 2 . . . . 15 ... 6 .... 7 
hepatitis B ................. - .... - . . . . I .... - .... - .... 5 .... - .... 6 .... 4 .... - .... 6 .... 2 .... - .... 3 .... - .... -
legionella pneumonie ......... - .... - ... . - .... 2 .... - .... - .... - .... - .... 2 .... - .... I .... I .... - •... - ..•. - ...• I 

lepra ................ . ..... - .... - .... - .... - ... . - .... - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · -
leptospiroses ....... . ....... - .... I •.•. - .•.. - .•.. - . . .. I ••.. I ..•. - .•.. 3 .... - .... I •..• - • ... - .••• - .••. I .•.• -
malaria .................... 2 .... - .... - .... - .... - . . . . I .... 3 . . . . I .••• 2 .... - .... 2 . . . . I • ... 2 .... I • . . . I .••. -
meningococcosis .... . ....... - .... I • ... I .•.• - ••.. - •.•. 3 .... - .... 2 .... I 0 ... 3 .... 15 ... I • .•. - ... • I •... I . .•• 2 
morbilli ................. . .. - .... - . ... - ... . - .... - .... - ... . - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... -
ornithosis/psittacosis ......... - .... - ... . - .... - . . .. - .... - .... - .... - .... - . . .. - .... - .... - .... - .... - .... - .... -
paratyfus B ................. - .... - . ... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... -
pertussis ............ . ..... 21 ... - . ... 16 ... 9 .... 16 ... 46 ... 22 ... 19 ... 88 ... 2 .... 61 ... 8 .... 6 .... - .... 18 ... 5 
Q-koorts/Q-fever .... . .. . .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... -
rubella .................... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - · · · · - · · · · - · · · · - - · · · -
scabies ...... . ............. 6 .... 2 .... - .... 9 .... - .... 3 .... 16 ... 5 .... 62 ... - .... I I ... 4 .... 16 ... 3 .... 21 ... 24 
tetanus ...... . ... . ......... - .... - ... . - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... -
trichinosis ....... . .... . ..... - .... - .... - .... - .... - .... - ... . - .... - .... - .... - .... - .... - .... - ... . - .. . . - .... -
tuberculosis ........... . .... - . ... I .•.• - •. • . - .... - .••• 5 .... I •..• 4 .... I .... 2 .... 5 .... 3 ... . - .... - .... - .... I 
tularemia .................. - .... - .... - .... - .... - .... - ... . - .... - ... . - .... - .... - .... - ... . - .. . . - .... - ... . -
tyfus exanthematicus ......... - .... • .... - .... - .... - .... - ... . - .... - .... - .... - . ... - .... - .... - ... . - .... - .... -
voedselvergiftiging/ ...... . .... 3 .... - .... - .... I •••• I ••.• I • ••. - .•.• 3 .... 7 .... - .... 8 .... 5 .... - ... . - .... - .... 5 
-infectielfoodborn-
infections/-poisoning) 

Groep C 

gonorrhoea ........... . .... - .... 2 .... I •.•• I •••• 3 .... 14 ... 5 .... 55 ... 12 ... I .••• 7 .... 7 .... 4 .... 42 ... 2 .... 7 
syfilis. prim./sec ......... . .... - .... - .... - .. . . - .... - .... - .... - .... 3 .... 5 .... - .... 4 .... - .... - .... 2 .... - .... 5 
syfilis congenita ............. - . ... - .... - .. . . - .... - .... - . ... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - . ... -
parotitis epidemica ...... . .... - .... - .... - .... - .... - .... - . . . . I • . • . I ••.. - ..•. - ..•• - .• • . - • . . • I . . . • I . ••• - ••.. -



INFECTIEZIElTEN BULLETIN jaarpng9 1998 nummer 12 ------------------------------------~~~~~~======~~ 

Aangegeven gevallen van infectieziekten in Nederland per 4 weken, 1997 - 1998 
Not;ped coses of infections diseases in the Netherlands per 4 weeks, I 99 7 - I 998 

Groep A 

week 
37- 40 
totooi 

week 

41 - 44 
totooi 

week 
45-48 
totooi 

rumulotief totaal 
tlm week 48 
1998 

OJmulauef tOlDOl 
tlm week 48 
1997 

febris typholdea .. .. . . . .... .. .. .. 2 ..... ... ... ... . 8 ..... .. . . . . .... 2 ..... ... .. .. .. . 23 ...... ... ... . . 38 ... . . ... . 
lassakoorts ea vormen 
van Afrik. vir. haemorrh. 
koorts ....... .. . . ... .... . . ... . - . .. ... ... . .. .... -..... .. .. . . ... .. -.... . ...... . . . .. - . ...... . .. . . .. . . - . . .. . .... . . 
pest/plaque .. .... .... ....... .. . . -... . . . .. .... ... . - .. .... ... . ..... . - .. . .. ... ... . . . . . - .. .. .. ....... ... -...... .... . 
poliomyelitis ant.acuta . ... .... ... . - .. . . . . ... . . . . ... -.. .. .. ...... . . .. - . .. .. . . . ... . . . .. -. .. . .. . . . ... . . .. - . .. . . . ... . . 
rabies ......... . ..... . . . . .. . .. . - . .. . . .... . . ..... - . . ..... . ........ - ...... . ....... .. - . ........ .. . . .. . - .. ..... . .. . 

Groep 8 

anthrax . . . .. ... . ........ . . . . ... - . . . .. . ... .. ... . . -.... .. .. . . . ..... - . ...... . . . . . .. . . - . . .. . .... . ... . . . - . .. .... . .. . 
botulisme .... . .. . .. . .... ... .... - . . . .. . .... . . .. .. • ... . .. . . . .... ... • ... . . . ... . . ..... •.. . ....... . . .... .. . . . . ... . .. 
brucelloses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I .... ... ..... . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . I . ........... .. . 2 . . . . . . . . . . . . . . . I ..... . ... . 
cholera . . . . . . .. . . ....... . . ..... - . . . . ... . . . .. .. .. - .. .. .. . . . . . ... .. -...... . . . . . ..... 4 .. . . ... .... . .. . 2 . . . . . . ... . 
diphterie . . . . . . .... . ...... . . .. . . - . . .. . . .. ..... . . . -.... . . . . . .... . .. - .. ...... . . ...... -.. . .. . .... . . .. . . I . .. . .• ... . 
dysenteria bacillans ...... ... .... . 56 . . .... . .. ... .. 76 ... ... . . . .. .. . 47 .. . . . . .. . . . .. . 342 . . . .. .. ...... 384 . ... ... . 
febris recurrens .. . . .. ..... ..... . -........ .. ...... - . . ... . ... . . ..... - . . . . ..... . . .... . -.... . ....... .. . . -..... ... . . . 
gele koorts/yellow fever . . . . .. . .. . . - .. . . . . ... .. ... .. - . ... ........ . . . . - .. . ... . .... . .... -.... . . . ..... ... . -.... . . .. .. . 
hepatitis A ..... . . .. . . . . .... .... 53 ... .. . . . .. .. .. 176 . . .. .... . . ... 73 ... . .... ... .. . I 171 . ..... .. .... 758 ... . . .. . 
hepatitis B . ... . . . ... . .. . ... . .. . 12 . .. . . . .. .. . . . . 30 . ... . . .. . .. . .. 24 ..... . . . ...... 248 . . . ... .. .... . 239 . . . . . . .. 
legionella pneumonie . .. .... . . ... . 4 ... . . .. . .... .. . 4 .... . .. . ... .... 6 . . . . . .. . ... . . . . 40 . . . .. . ... ..... 43 .. . . . ... . 
lepra . .. .. ..... . . .. .. .... ...... -.. .. . .. ..... . . .. -.. ..... ... ..... . - .. . .. ... . . . . .. . . -... .. .. .. ... ... . 5 ... .. . . .. . 
leptospiroses . . .... . ..... . ...... 2 . . ..... . . . .... . I . ... . .. . .... . .. 7 ....... .. . . .. . . 18 . .. . ... . . . .. .. 15 .... . . . . . 
malaria . . .. . .. .... ... . .. . . . .. . . 12 .. . .. .. .. .. . . . 41 . . ... . ........ 12 .... . ... . .. .. . 237 .. . . . ... . .. .. 214 ....... . 
meningococcosis .... . ....... .. . . 32 ... . .. . ....... 37 .... . . .. . .. ... 36 .. ...... . ..... 464 . .. . .... .... . 471 . . .. .. . . 
morbilli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . .. .... .. - . .... . . . .. . . . . . . - . . .. ... . . .. . . ... 8 .. .... ..... .... 21 .. . . . . . . . 
omithosis/psittacosis .. . ....... . . . 3 . . .... . .. .. .. .. - . . ... .. . . .. . . .. . -......... .. . . ... 23 .. . . .. . .... . .. 26 . . .. . ... . 
paratyfus 8 . .... .. . . .. . . . . ...... I . . . . . .. . . .. . .. . - . . .. .. ... .. . . .. . -.... . . . . . ..... . . 8 .. ... .. . . .. .... 14 . . . . .. . . . 
pertussis . ... .... . . . . .. .... .... . 251 . .. .. .. ... . . . 394 .. ..... . . ... . 308 .. ... . .. .. . . . 1965 . ...... . . .. . 3757 .... . . . 
Q-koorts/Q-fever .... . . .. . .. . . ... 2 . .... .. .... .. . . I .. .. . .... . . .. .. - .. . .. .... .. .. . .. 9 . ...... .... ... . 12 ... ... .. . 
rubella ... . . . ..... . ... . ... . . . .. - . . .......... . .. . 2 .. . ........ .. .. - . . . . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . . . . . . . . 18 .. .. . ... . 
scabies . . . . . . . . . .... . ... . . . .. .. 87 . ...... .. . ... . 83 . ... . ... . . .. . . 118 . . ... . . . . . ... 983 .. . .. . ... . . . . 863 . . . . ... . 
tetanus .. .. . . .. ...... ... . .. .... -.... ...... .. .. . . - .. .... ..... ... .. - . .. . .. . . .. . . ... . - . ... . .. .... . . . .. 5 ... ...... . 
trichinosis . .. . . .. . . ....... .. . . . . -... . .. ... ....... - ..... . ... . . . .... - . . . . .. ... . . . .. .. -.... . ....... .... - . ... . .. . .. . 
wberculosis • . ......... . ... ... .. 13 . .... . .. .. .. . . 17 . . .... . . . .... . 22 ... . .. . .... . . . 1067 .. . .. .. .... . 1389 . . .... . 
tularemia ... ... . . ..... . .. . .... . - . .. . .. ... .. ..... -... . .. .. . .... .. . - . . .. . ...... . .... - . . .. ........ . .. . -... . .. .... . 
tyfus exanthematicus . . .... . .... . . - . ... .... ..... . .. - . . ... . . . . .. .... . - . .. . . ... ... . . ... - .. .. . .... .. .. ... - . ... .. . . .. . 
voedselvergiftiging/ .. . . . ...... .. .. 25 .... .. ........ 41 ...... . . .. .... 29 .. .... . . .. .... 542 ... ...... . . . . 529 . .. ... .. 
-infectielfoodbom-
infections/-poisoning) 

Groep C 

gonorrhoea .. .. . . . . . ... . . .... . . 59 . .. .. . ... ... . . 182 . . . . .. ... . . .. 108 . .. . . ...... .. 1123 . .... ... . . .. 1107 .. . ... . 
syfilis. prlm./sec ... ...... . ... . .. . 8 . .... . . .. ... . . . 12 .... ... . . .... . 12 . ... ... ..... .. I 13 . ... . .... . . . . 249 . .. . .. . . 
syfilis congenita . . . .... ..... ... .. -... . . ... . . ... . .. - . ........ . ...... -.. . ....... ... . . . I ... .. . . .... . . .. - ...... .. . . . 
parotitis epidemica ... . . ... . .. ... . 6 . . .. .. .. . . .... . - . . .. . . .. .. .... . . 2 .. .. . ..... . .. . . 32 .... . . .... . . .. 41 ... ..... . 

• aantal gediagnostiseerd in de twaalfde vierweken van 1998 
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Overzicht van bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode 
2 t/m 29 november 1998 (week 45 - 48). 

Er werden 2 personen met buiktyfus gemeld. 
Beide patiënten liepen de ziekte op in Azië. Zij waren 
niet gevaccineerd. 

Brucellose werd vastgesteld bij één vrouw die 
waarschijnlijk bij familie in Turkije rauwe melk had 
gedronken. 

Bacillaire dysenterie werd gediagnostiseerd bij 4 7 
personen. De infecties werden veroorzaakt door S.son

nei (19), S.flex-neri (14) en S.dysenteriae (1). In 13 ge
vallen was het Shigella type onbe-kend. In 30 geval-len 
liep men de be-smet-ting in het bui-ten-land op, te 

weten in Azië (9), Afrika (6), Midden- en Zuid-Amerika 
(5) en Europa (10). 

Van hepatitis A werden 73 gevallen gemeld. Het 

aantal personen dat in het buitenland was besmet be
droeg 22, te weten 21 in de landen rondom de Middel
landse Zee, waarvan 15 in Noord-Afrika en 6 in Tur

kije, en 1 in België. 
Van hepatitis B werden 24 gevallen aangegeven. 

Vijftien patiënten werden mo-gelijk besmet via seksu

eel contact en 2 patiënten als gevolg van een medi
sche handeling. Eén patiënt bezoekt een dagcentrum 

voor verstandelijk gehandicapten. In de overige 6 ge
vallen is de bron van besmet-ting onbekend. 

Er werden 6 gevallen van legionellapneumonie 
gemeld. Drie patiënten waren vermoedelijk besmet in 

het buitenland. Twee patiënten zijn aan de ziekte 
overleden. 

Bij 7 patiënten werd leptospirose gediagnosti
seerd. Vier patiënten hadden de ziekte in Nederland 
opgelopen en 3 patiënten in Azië. Allen hadden con
tact gehad met oppervlaktewater. 

Er werden 12 personen met malaria aangegeven. 
De patiënten waren in de volgende gebieden ge-ïnfec
teerd: West-Afrika (5 P.falci-parurn), Oost-Afrika (2 

P.falciparurn), centraal Afrika Of Zuid-Amerika 
(1P.ovale) Azië (2 P.vivax) en Zuid-Amerika (2 P.vivax). 

Het aantal aangegeven personen met meningococ
cosis bedraagt 36. 

Pertussis werd bij 308 personen gediagnostiseerd, 
waarvan er 32 niet of onvolledig gevaccineerd waren. 
De reden van het niet vacci-ne-ren betrofbij 23 patiën
ten de leeftijd en bij 2 patiënten de levensbeschou
wing. Bij 1 patiënt was de buitenlandse afkomst moge

lijk de reden van het niet vaccineren en bij 1 patiënt 
was vaccinatie op medische gronden gecontra-indi
ceerd. In 5 gevallen was de reden niet bekend. Van 9 

patiënten was de vaccinatiestatus onbekend. 
Er werden 118 meldingen van scabies ontvangen, 

waarvan 12 afkomstig uit opvangcentra voor asielzoe
kers. Vanuit een woonzorgcentrum werden 10 geval
len gemeld onder bewoners en personeelsleden. In de 
overige gevallen ging het om gezins- en soli-taire be

smet-tingen. 
Het in de twaalfde vierwekenperiode van 1998 ge

diagnostiseerde aantal geval-len van tuberculose dat 
in dezelfde periode bij de IGZ werd geregistreerd be
draagt 22, waarvan 12 bij Neder-lan-ders en 10 bij per

sonen met een buitenlandse nationaliteit. 
Wegens voedselvergiftigingf-infectie werden 29 

personen gemeld. Drie van de aangegeven patiënten 
zijn werkzaam in de verzorgende sector en 1 patiënt 
in de levensmiddelensector. Er deden zich 9 gezinsin
fee-ties voor met in totaal 21personen. Na een geza

menlijke rnaaltijd in een Chinees retaurant werden 4 
personen ziek. 

Van gonorroe werden 108 gevallen gemeld, waar
van 89 gecon-sta-teerd bij mannen en 19 bij vrouwen. 

Primaire en secundaire syïtlis werd vastgesteld bij 

7 mannen en 5 vrouwen. 
Er werden 2 gevallen van parotitis epidemica ge

meld. 

Vervroeging Rijksvaccinatie 
programma per 1-1-1999 

Het Rijksvaccinatieprograrnrna (RVP) biedt kinde
ren (ü-13 jaar) woonachtig in Nederland de mogelijk
heid om gevaccineerd te worden tegen een aantal in
fectieziekten. Deelname gebeurt op vrijwillige basis 
en de kosten worden gefinancierd door de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Thans zijn in 

het RVP de volgende vaccinaties opgenomen: de ge
combineerde difterie-, (kinkhoest-), tetanus- en polio

vaccinatie (D(K)TP), de gecombineerde bof-, rnazelen
en rodehondvaccinatie (BMR), de Haemophilus in

J1uenzae-type-b-vaccinatie (Hib). 
Het huidige vaccinatieschema voor DKTP is opge

bouwd uit een basisimmunisatie bestaande uit 4 
doses DKTP die gegeven worden op de leeftijd van 3,4, 

5 en 11 maanden. Daarna volgen twee revaccinaties 
DTP in het 4e en 9e levensjaar. Het Rib-vaccinatiesche
ma bestaat uit 4 vaccinaties die sirnultaan gegeven 
worden met de vaccinaties DKTP. Indien geïndiceerd, 
wordt de vaccinatie tegen hepatitis B tegelijkertijd ge-
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Notified cases of infectious diseases registered at the 
lnspectorate for Health Care, 2 to 29 November 1998 
(week 45 .. 48). Summary of the main points 

During the past four-weekly period 2 persons have 
been notified for typhoid fever. Both patients caught 
the disease in Asia. 

Brucellosîs was diagnosed in 1 patient who con
tracted the disease in Turkey. 

For badllary dysentery 4 7 cases have been noti
caused by S.sonnei (19), S.flexneri (14), and S.dy

senteriae (1), while in 13 cases no Shigella type was 
mentio-ned. had been infected abroad. 

Hepatitis A was diagnosed in 73 patients, of 
whom 22 had been infected abroad. 

For hepatitis B 24 cases have been reported. Fif
teen patients had been infected by sexual transmis
sion and 2 patients in consequence of medica! treat
ment. One frequents a daycare centre for 
mentally handicapped children. In the other 6 cases 
the cause ofthe infec-tion could not he esta-blis-hed. 

Legionnaires disease was diagnosed in 6 patients. 
Three patients had been infected abroad. 

Seven persons have been reported for leptospiro
sis, of whom 3 contracted the disease in Asia. All pa
tients had contact with surface water. 

geven met de DKTP- en Rib-vaccinaties. 
Het is wenselijk en mogelijk gebleken de start van 

het RVP te vervroegen met één maand. De gezond
heirlswinst bestaat uit een snellere opbouw van de im
muniteit tegen vooral kinkhoest en Haemophilus in
fluenzae-typ b (H.C. R, mke, schriftelijke mededeling, 
1998). De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft 

Het Rijksvaccinatieprogramma 

Vaccinatie Schema vanaf 1-1-1999 

DKTP-1 + Hib-1 2 maanden 
DKTP-2 + Hib-2 3 maanden 
DKTP-3 + Hib-3 4maanden 
DKTP-4 + Hib-4 11 maanden 
BMR-1 14maanden 
DTP-5 4jaar 
DTP-6 + BMR-2 9jaar 

For malaria 12 cases have been reported. The pa
tients had been infected in the following malarious 
areas: West Afti-ca (5 P.fal-ci-pa-rum), East Africa (2 
P.falciparum), central Africa or South America (1 
P.ovale), Asia (2 P.vivax), and South America (2 P.vivax). 

Thirty-six patients were notified for meningo
cocco-sis. 

Pertussis was diagnosed in 308 patients, 32 of 
them had not been immuni-zed. 

For scabies 118 persons were reported. 
Tuberculosis was diagnosed in 22 patients, indu

ding 10 per-sons of foreign origin. 
For foodborne infectîons 29 persons were repor

ted. Three patients are health care workers and 1 pa
tient is a food-handler. Nine family-out-breaks were re
ported involving 21 persons. Four persons became ill 
after eating together in a chinese restaurant. 

For gonorrhoea 108 cases have been reported; 89 
diagnosed in men and 19 in women. 

Primary and secondary syphilis was diagnosed in 
7 men and 5 women. 

Mumps was diagnosed in 2 patients. 

daarom besloten de richtlijnen voor de uitvoering van 
het RVP dienovereenkomstig aan te passen (Circulaire 
1998-07-IGZ 3 maart 1998). De eerste vaccinatie (DKTP 
+ Hib) bij 2 maanden (spreiding 7 weken-9 weken), de 
tweede vaccinatie (DKTP + Hib) bij 3 maanden (mini
maal 4 weken en maximaal 6 weken na de eerste vac
cinatie), de derde vaccinatie (DKTP + Hib) bij 4 maan
den (minimaal 4 weken en maximaal 6 weken na de 
tweede vaccinatie). De rest van het programma blijft 
ongewijzigd. De hepatitis-B-vaccinatie wordt, indien 
geïndiceerd , vervroegd naar 2 maanden. 

Het nieuwe RVP-schema wordt per 1-1-1999 inge
voerd. Dit houdt in dat kinderen (ook prematuren) 
die op of na die datum geboren worden in het nieuwe 
programma vallen. De daadwerkelijke start zal dan 
plaatsvinden per 1 maart 1999. Het nieuwe gewijzig
de schema staat in de tabel. 

J.K. Van Wijngaarden, Inspectie voor de Gezondheidszorg 
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Overzicht registratie Laboratorium-Surveillance 
Infectieziekten 

Bacteriële ziekteverwekkers, week 45 - 48, 1998 
Soeterial pathagens, weeks 45 - 48, 1998 

week 
37-40 
totaal 

week 
41-44 
totaal 

week 
45-48 
totaal 

cumulatief totaal 
tlm week 48 
1998 

cumulatief totaal 
t/m week 48 
1997 

Salmonella ........... ....... 297 ..... ...•... 199 . ........... 157 ..... .•..... 2108 .•.. ....... 2443 ..... . 
S. Bovismorbificans .............. 5 ............... 3 ............... 3 ............... 34 .............. 34 ........ . 
S. Brandenburg ............. . .... 3 ..... • ......... 5 ...... . ........ 3 ..... . .. . .. . ... 28 ......... . .... 34 ........ . 
S. Enteritidis .................... 167 ... • ....•.... 86 ....... . ...... 68 .... . .... . .... 922 ........•.... I 121 ..... • . 
S. Enteritidis : pt 4 ............. I 06 ... . ......... 63 .............. 4S .... . .... . ............. . ....... -...... . .. . . 
S. Enteritidis : pt 6 ..... . .. . .... 12 ....... . ...... 2 ............... 4 ............... -..... . ..... . .... -...... • .. . . 
S. Enteritidis : pt 21 ............. 7 ..... . .... . .... I ... . .... . ...... I .......... . .... -........ . .. . .... -.......... . 
S. Goldcoast ............... . .... 2 ... . .... . . . .... I ...... . ........ - .... . . . .. . . .. ... 12 ......... .. ... 28 .... . ... . 
S. Hadar ............... . ....... 4 ..... . ......... 4 ... . ........... I ............... 38 ... . .. . ....... 49 ........ . 
S. lnfantis ...................... 5 ..... . .... . .... 7 ............... 2 ............... 47 .............. 56 ........ . 
S. Livingstone ..... . ... . .. . ...... I ... . . . .. . ...... I ... . .. . .... . ... -...... . .. . .. . ... 20 ......... . .... 24 ....... . . 
S. Panama ...................... I ..... • ......... I .............. . I ............... 13 ... . .. . .. • .... 24 .... . .. . . 
S. Paratyphi B ................... 2 ............... I ............... -......... . .. . ... 12 .... . .. . ...... 22 ....... . . 
S. Typhi. ....................... 3 ............... 3 ............... -............ . ... 13 ...... . .. . .... 22 ........ . 
S. Typhimurium .................. S6 .... . ......... S8 .............. SS ....•......... 638 ........ . .... 748 ....... . 
S. Typhimurium : 60 ... . ......... I ............... I ............... 2 ............... 12 .... . ......... 30 .... . . .. . 
S. Typhimurium : 401 ............. 5 ..... . ......... 4 ...... . .... • ... 2 ........ . ...... 36 .............. 47 ....... . . 
S. Typhimurium : S06 ............. 12 .............. 8 ...... . ........ 14 .............. 127 ........ . .... '144 .... . . . . 
S. Typhimurium : SI 0 ... • ......... 8 ............... 6 ............... 2 ........ . .. . ... 52 .............. 71 ....... . . 
S. Virchow ..................... 7 ............... 2 ............... I ........ • ..•... 29 .............. 38 .... . .. • . 
Overige Salmonella .... . ......... 41 (24) 1 ••• • •••••• 27 ( 17) 1 •••••• • ••• 23 (20) 1 ••• • •••••• 303 ............. 243 ....... . 

Shlgella ..••...•..•.•...•... 70 .....•.•.•... 52 .........•... 41 ...•......... 331 ....•....... 340 ..•...• 
Shigella boydii. ........... . ...... 2 ...... . ........ I ...... . ........ 2 ...... . . . .. . ... 12 .... . .... .. ... 31 ....... . . 
Shigella dysenteriae ......... . .... 3 ........ . ...... 3 ...... . ........ I ........... . ... 18 ....•.... . .... 29 .... • .. . . 
Shigella flexneri .......... . ...... I 0 .............. 20 .......... . ... 18 ... . .......... I 13 ... . ......... 96 ........ . 
Shigella sonnei ........ . .... . .... 54 ..... . . . ...... 28 ... . . . .... . ... 19 .............. 183 ........ . .... 179 ....... . 
Shigella spp2 •••••••••• • •••• • •••• I ........ • ...... -....... . .... . ... I ............... 5 .......... . .... S ........ . . 

Campylobacter .............. 369 . .........•. 297 . ........... 251 ............ 3278 . ..•....... 3480 .•.... 

Listerla . ........•........... 2 •••••••••••••• 7. . . . . . . . . . . . . . I •••••••••••••• 28 . . . . . . . . . . . . . 19 ..•..... 
Listeria monocytogen es ........... 2 ............... 7 ............... I ............... 27 .............. 19 ........ . 
Listeria spp2 •••..••.••..•.••...• - ....... • .•.•.... - ••.•.•...••. . ... - ••.....•.•.••... I ...... . ........ -.......... . 

Legionella .......•...•...•.• I .............. I .............. 2 .•.•...•..•.•. 15 ............. 12 .....•.. 
Legionella pneumophila ....... . ... I .... . .......... I ....... . . . ..... I .... . . • ..... . .. 14 .......... • ... I I ........ . 
Legionella spp2 •..••.•••.•.•....• - .•..•.••.•...... - •..•. • .... • ....• I ........ . ...... I ............... I ......... . 

Bordetella ..•............... 32 ............. 20 ............. 24 ....••....... 171 ............ 314 .....•. 
Bordetella pertussis .............. 30 .............. 20 .............. 24 .............. 166 ............. 307 ....... . 
Bordetella parapertussis ....... . ... - ................ -................ -..... . . . ........ -......... . ...... S ...... . .. . 
Bordetella spp2 •••••••••••••••••• 2 ......... . . . ... -..... . .... . .. . .. -................ 5 ........ . ...... 2 ......... . 

Haemophllus influenzae ....... I .............. 8 . ....•.••..... I .............. 27 • .........••. 29 ....... . 
typeb ......................... -1 .... . .... • ..... 4 ............... 1 .... . .......... 10 .............. 16 ........ . 

Streptococcus pyogenes .....•. 18 . ............ 7 . ........•.... 16 . ............ 208 . •........•. 279 .•..... 
steriel compartiment 

E.coli0157 •..•••••..•••.•... 5 ....•.•.•.••.. 4 ..•.....••...• 3 ..•....•.•.... 30 ............. 19 ....... . 

Aantal faecesmonsters .••...•. 8940 . ..•...••.• 8271 ..••....... 186 7 . ...•••..•. 88043 •.•....... 96134 •.•.. 

Bron: Project Laboratorium-Surveillance Infectieziekten (LSI) van het RIVM. Dit overzicht bestaat uit: 
1. Aantal meldingen van Salmonella, ingestuurd voor typering naar het laboratorium voor Infectieziektendiagnostiek en Screening (US) van het RIVM 

door de streeldaboratoria. Dit betreft in principe alleen de eerste isolaties bij de mens. 
2. Aantal meldingen van Shigella, Campylobacter, Legionella en Bordetella door de Streeldaboratoria aan het LSI. 
3. Aantal meldingen van Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes en E.coli door de Streeldaboratoria aan het LSI. 

N.B. Deze aantallen kunnen per abuis tweede isolaties m.b.t. eenzelfde ziekt~pisode bevatten. 
• Aantal seratypen 1 species - niet nader geïdentificeerd 
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Registratie virologische laboratoria 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 45 - 48, 1998 
Positive results from laboratorio for virology, weeks 45- 48 1998 

week 
37-40 
totaal 

week 
41-44 
totaal 

week 
45 48 
totaal 

cumulatief totaal 
tlm week 48 
1998 

cumulatief totaal 
tlm week 48 
1997 

Adenovirus.. . . . . . . . . . . . . . ..... 38 .............. 37 . . . . . . . ...... 44 .............. 604 . . . . . . . . .... 740 ....... . 
Bofvirus ....................... - ................ 2 ............... 2 ............... 9 ............... 18 ........ . 
Chlamydia psittaci ............... I . . . . . . . . ...... -................ 2 . . . . . ......... 45 .............. 93 ........ . 
Chlamydia trachomatis. . . . . . . . . . . 340 ............. 332 ............. 348 ............. 3703 . . ......... 3784 ...... . 

Coxiella burnetii. . . . . . . . . . . . . . .. 3 ............... 2 ............... 2 . . . . . . . . . . . . . 38 .............. 20 ........ . 
Enterovirus. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 .............. 47 . . . . . . . . . . . . . 46 .............. 444 ............. 589 . . . . . . . 
Hepatitis A-virus . . . . . . . . . . . . . . . 36 .............. 40 . . . . . . . . . . . . . 27 . . ........... 378 . . . . . . . . ... 246 ....... . 
Hepatitis B-virus. . . . . . . . . ..... 56 .............. 72 .............. 89 . . . . ......... 754 ............. 751 ....... . 
Hepatitis C-virus . . . . . . . . . . . . . . 26 .............. 40 . . . . . . . . . . . 57 .............. 725 . . . . . . . . . . .. 602 ....... . 
Influenza A-virus ................ 3 .............. -................ 9 ............... 719 ............ 376 ....... . 
Influenza B-virus.... . . . ......... 3 ............... -................ 3 ............... 40 . . . . . . . . . . . . . 138 ....... . 
Influenza C-virus ................ 2 ............... -............... -................ 14 ............ 14 ........ . 

Mazelenvirus .................... -................ I ............... 4 . . . . . . . . . ..... 17 .............. 30 ........ . 
Mycopl. pneumoniae ............. 61 ............. 62 . . . . . . . . . . . . 61 .............. 644 . . . . ........ 631 ....... . 
Parainfluenza ................... 35 .............. 28 .............. 58 .............. 443 ............. 459 ....... . 
Parvovirus ..................... -................ -............... 6 .............. 225 ............. 158 ..... . 
Rhînovirus...... . ............ 6 ............. 13 ............ 12 . . . ........ 109 ............ 115 ....... . 
RS-virus ..................... 16 ............. 171 . . . . . . . . . .. 714 ............ 2172 ........... 1284 ...... . 
Rotavirus .................... 9 .............. 9 ............... 5 .............. 1069 ............ 576 ....... . 
R. conorii.... . ............. -.............. -.............. . ......... 7 ............. 10 ........ . 
Rubellavirus ................... - ................ -................ -............... 12 ............. 8 ......... . 

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

RSV-meldingen uit de virologische weekstaten, seizoen 1990/91 t/m 1998/99 
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Trefwoordenlijst 

AIDS zie ook HN 1.3, 1.5, 2.1, 2.4, 2.8, 3.2, 3.8, 4.3, 4.8, 
4.13, 5.3, 7.4 

Aerococcus urinae 8.7 
Afipia felis zie kattekrabziekte 
Allergie, pseudo- 3.12 
Anthrax 8.6, 8.7 
Antibiotica resistentie 1.6, 6.11, 8.9, 8.10 
Bartonelia zie kattenkrabziekte 
Bilharzia 3.7, 6.5, 8.12 
BMR-vaccin 3.4, 6.7 
Bordetella (para)pertussis zie kinkhoest 
Borna Disease virus 8. 7 
Borrelia burgdorfen zie Lyme-borreliose 
Buikgriep zie gastro-enteritis 
Campylobacter spp. 0.0 
Chlamydia trachomatis zie ook seksueel overdraagbare 

aandoeningen 4.3, 7.6, 7.8, 7.10, 8.2, 9.10 
Chlamydia pneumoniae 9.10 
Chlamydia psittaci zie ornithose 
Cholera 2.6 
Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS) 7.12 
Clostridium difficile 6.1 
Cold chain zie koude keten 
Coronavirus 9.12 
Corynebacterium diphtheriae zie difterie 
Coxiella burnetii 9.1 
Cryptosporidium 7.11 
Cyclospora 7.2 
Cytomegalovirus (CMV) 6.10, 7.5 
Denguevirus 3.7 
Difterie 3.7, 5.1, 5.4, 6.7, 7.1, 7.6, 7.12 
DK(T)P-vaccin 3.4, 6.7, 7.6, 7.8 
Druggebruik, infectieziekten gerelateerd aan 8.9 
Dysenterie, bacillaire zie ook gastro-enteritis 3.7, 6.9 
Ebola-virus 0.0, 6.6, 7.2 
Enterovirussen 2.10, 9.4 
Epstein-barr-virus zie Pfeiffer, ziekte van 
Escherichia coli 1.3, 5.1 
E.coli, entero-haemorrhagisch zie ook haemolytisch ure

misch syndroom 5.1, 7.10, 9.7 
Febris typhoidea zie tyfus 
Gastro-enteritis, non-virale 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 

2.4, 2.6, 3.1, 3.7, 5.4, 6.9, 7.1, 7.4, 7.10, 8.1 
Gastro-enteritis, virale 2.10, 3.5, 5.4, 5.9, 6.8, 7.3, 7.10, 

8.1, 8.6, 8.11, 9.11 
Genitale wratten zie humaan papillamavirus en seksueel 

overdraagbare aandoeningen 
Genotypering 8.1 
Giardia lamblia 2.8 
Gonokokken zie gonorroe 
Gonokokken, penillinase vormende zie penicillinase vor

mende gonokokken 
Gonorroe zie ook seksueel overdraagbare aandoeningen 1.6, 

4.4, 6.11 , 8.2 
Good Epidemiology Practice / GCP 4.13 

Groeibevorderaars 8.10 
Hantavirus 6.9 
Haemolytisch Uremisch Syndroom (HUS) 5.1 
Haemolytische streptococcen groep A zie Streptococcus 

pyogenes 
Haemophilus influenzae type b (Hib) 3.13, 4.4, 5.5, 

5.6, 6.7,6.9, 7.5, 9.1 
Hepatitis A 2.3, 3.7, 3.13, 4.3, 4.4, 4.8, 6.8, 7.5, 7.9, 9.2, 

9.4, 9.6, 9.11 
Hepatitis B 1.4, 2.11, 3.7, 3.11, 4.3, 4.4, 4.8, 4.11, 5.8, 

6.3, 7.9, 7.10, 7.12, 7.13, 8.5, 8.9, 9.1, 9.11 
Hepatitis C 4.3, 4.4, 4.8, 5.12, 7.9, 8.5, 8.9, 9.5, 9.11 
Hepatitis D 7.9 
Hepatitis E 3.9, 4.4, 7.9 
Hepatitis G 7.9 
Herpesvirus 

humaan 112 (simplex) zie ook herpes Genitalis 4.9 
humaan 4 zie Pfeiffer, ziekte van 
humaan 5 zie cytomegalovirus 
humaan 6 6.10 

Herpes genitalis 4.9 
HIV zie ookAIDS 1.3, 2.11, 3.8, 4.13, 6.1, 8.7, 8.9 
Hoofdluis 8.3 
Hoofdschimmel8.1 
Huidaandoeningen zie ook Scabiës 3.12 
Humaan papillamavirus zie ook seksueel overdraagbare 

aandoeningen 3.2, 4.8 
HUS zie haemolytisch uremisch syndroom 
Immunitoxiciteit 9.10 
Influenza-achtig ziektebeeld 9.6 
Influenza-virus O.O. 2.8, 3.13, 5.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.5, 7.7, 

8.8, 9.1, 9.3, 9.5 
Influenza-vaccin 8.8 
Infectieziektenbestrijding, algemeen 5.11, 5.12, 6.3, 

6.7, 6.9, 6.11, 7.2, 7.4, 7.5, 9.1 
Infectieziektenbestrijding, Europees 7.1, 7.2, 7.5, 7.11 
Infectieziektenmodellering 4.2, 9.1 
Kattekrabziekte 6.8, 7.12, 7.13 
Kinderdagverblijven, infectieziekten in 7.6, 9.6 
Kinkhoest 2.7, 4.12, 6.7, 6.9, 7.6 , 7.7, 7.8, 7.10, 7.13, 8.3, 

8.10 
Koude keten 4.1, 4.13 
Legionella pneumophila, zie legionellose 
Legionella like amoebal pathogens 7.12 
Legionellose 1.2, 3.4, 3.7, 5.10, 6.9, 8.10, 9.3 
Lepra 3.7, 9.8 
Leptospirose 2.2, 2.9, 3.3, 3.4, 3.7, 9.7 
Listeria spp. 6.9 
Luchtweginfecties zie ook o.a. Influenza, Kinkhoest, Legio

nella, Mycoplasma pneumoniae, Parainfluenza, Respiratoir 
Syncytieel virus, Tuberculose 7.6, 7.7, 7.10, 7.12, 9.2, 9.3, 
9.4, 9.5, 9.6, 9.9, 9.10, 9.11 

Lues zie syfilis 
Lyme-borreliose 1.1, 4.6, 4.7, 7.3, 7.9, 8.8 
Malaria 3.7, 8.11 , 8.12, 9.7 
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Mazelen 2.12, 4.1, 6.7 
Meningitis zie ook meningokokken en Haemophilus influen-

zae type b 5.5, 5.6, 7.1, 7.3, 7.13, 8.7, 9.6 
Meningokokken 2.13, 5.5, 7.1, 7.13, 8.5, 8.7, 9.6 
Meningokokken--vaccin 9.6 
Meticilline resistente Staphylococcus aureus zie MRSA 
Mijten 6.4 
Morbilli-virus zie ook Mazelen 7.3 
MRSA 0.0, 1.5, 2.4, 3.11, 5.2, 7.8, 9.2, 9.3, 9.4, 9.8 
Muggen zie vliegenjmuggen, malaria en dengue 
Mycobacterium avium 8.4, 9.8 
Mycobacterium zie lepra 
Mycobacterium tuberculosis zie tuberculose 
Mycoplasma pneumoniae 9.4 
Mycotoxicosen zie schimmels 
Neisseria gonorrhoeae zie gonorroe 
Neisseria meningitidis zie meningokokken 
Norwalkvirus 5.9 
Opduikende 8.4, 8.5, 8.6 
Ornithose 6.1 
Parainfluenzavirus 2.12, 9.5 
Parasieten, 6.4 
Paratyfus 3.7, 6.9 
Parvovirus 2.12, 5.8, 9.7 
Penicillinase vormende gonokokken zie ook gonorroe 

1.6, 6.11 
Pertussis/Parapertussis zie kinkhoest 

ziekte van 2.6 
Pfiesteria piscidda 9. 7 
Plasmodium ssp zie malaria 
Plesiomonas shigelloides zie ook gastra-enteritis 1.4 
Pneumokokken-vaccin 8.3, 9.6 
Poliovirus 0.0, 2.5, 3.10, 4.10, 5.3, 6.2, 6.7, 9.4, 9.5 
Post-expositie-profYlaxe (PEP) 8.7 
Postoperatieve wondinfecties 9.12 
Preventie 2.5, 2.10, 6.2, 6.6, 6.7, 6.8, 7.2, 7.4 
Pseudomonas aeruginosa 6.6, 6.11 
Prionziekten 7.11 
PVG zie penicillinase vormende gonokokken 
Qkoorts zie Coxiella burnetii 
Rabies 7.4 
Recreatie, infectieziekten gerelateerd aan 2.7, 3.4, 3.9, 

3.11, 4.11, 5.11, 6.6, 6.11, 7.7, 7.11, 8.9, 9.9 
Reizen, infectieziekten gerelateerd aan 1.5, 2.8, 2.11, 

3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.11, 3.13, 5.1, 5.2, 5.10, 6.5, 
6.12, 7.3, 7.6, 8.11, 8.12 

Respiratoire infecties zie luchtweginfecties 
Respiratoir syncytieel virus (RSV) 6.6, 9.2, 9.5, 9.12 
Retrovirus 9.8 
Rhinovirus 9.5 
RiftValley fever 9.1 
RNA-virus 8.1 
Roodvonk zie Streptococcus pyogenes 
Rotavirus 6.4, 9.2 
Salmonella ssp zie ook gastra-enteritis 6.9, 7.1, 8.4, 9.2, 

9.4, 9.8 
S. Blockey 3.1 
S. Enteriditidis 1.2, 2.1, 3.1, 5.9, 7.8, 8.4 
S. Livingstone 3.1 

S. Paratyphi zie paratyfus 
S. Typhi zie tyfus 
S. Typhimurium DT 104 8.6 
S. Typhimurium faagtype 20 9.5 
Sarcoptes scabiei zie scabiës 
Scabiës 1.1, 5.7, 6.4, 7.3. 7.5, 8.3, 9.8 
Schimmels 2.3 
Schistosoma zie bilharzia 
Schurft zie scabiës 
Seksueel overdraagbare aandoeningen 4.1, 4.3, 4.4, 

4.6, 4.8, 4.9, 7.2, 7.6, 7.8, 7.10, 8.2, 8.4, 8.6, 9.5, 9.10 
Sera-epidemiologie 6.7, 7.8 
Shigella spp. zie dysenterie, bacillaire 
S. Sonnei 9.10 

Small round virus (SRV) 3.5, 5.9 
SOA zie seksueel overdraagbare aandoeningen 
Staphylococcus aureus 2.2 
S.aureus, meticilline resistente zie MRSA 
Streptococcus groep A 8.9 
Streptococcus pyogenes 6.9, 7.11, 7.13 
Streptokokken 8.7, 9.9 
Surveillance 0.0, 1.5, 1.6, 2.4, 2.11, 3.4, 3.8, 4.4, 5.2, 

5.10, 6.1, 6.7, 6.9, 6.11, 7.2, 7.3, 9.12 
Syfilis zie ook seksueel overdraagbare aandoeningen 4.6, 

8.4, 8.6 
Syfilis, congenitale 3.3 
Teken zie ook lyme-borreliose 4.7, 7.3 
Toxocara 1.6, 2.12, 4.5, 6.5 
Toxoplasmose 2.10 
Treponema pallidurn zie syfilis 
Tuberculose 0.0, 2.13, 3.7, 3.8, 4.9, 5.3, 5.11, 7.2, 7.8, 

7.13, 8.2, 8.8, 8.9, 9.2, 9.8, 9.12 
Tyfus 3.6, 3.7, 6.9 
Vaccinatie/Vaccins 1.4, 2.5, 3.4, 3.6, 3.13, 4.1, 4.4, 4.10, 

4.13, 5.6, 5.11, 6.2, 6.7, 7.2, 7.8, 7.13, 8.3, 8.8, 9.1, 9.4, 
9.6, 9.12 

Varicella zoster virus zie waterpokken 
Vereniging voor Infectieziekten 9.7 
Verzorgingshuizen, infectieziekten in 1.2, 6.4, 6.8, 7.8 
Vibrio cholerae zie cholera 
Vliegen/muggen 6.5 
Voedselinfectlef-vergiftiging zie ook gastra-enteritis 1.2, 

1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 3.1, 3.7, 5.9, 6.9, 7.10, 8.1, 8.6, 
9.10, 9.11 

Volksgezondheid 6.3, 6.7, 7.1, 7.7 
Watergerelateerde infectieziekten 2.7, 3.3, 3.4, 3.7, 3.9, 

3.11, 4.10, 4.11, 5.11, 6.6, 6.11, 7.11 
Waterpokken 7.7 
Wormen 1.6, 4.5 
Wratten, genitale zie humaan papillamavirus en seksueel 

overdraagbare aandoeningen 
Ziekenhuisinfecties 5.2, 7.5, 7.6, 7.10, 8.8, 9.12 
Zoönose 4.5, 6.4, 6.5 
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