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ARTIKELEN 

MRSA in de Nederlandse ziekenhuizen: 6 jaar surveillance 

W.J. van Leeuwen* 

Abstract 

The surveillance study of MRSA in Dutch hospi
tals was started in 1989. During the 9 years period 
no clear changes in numbers of MRSA were obser
ved (mean 200fyear), although we observed an in
crease in 1997 (281 isolates), mainly due to spread 
by index-cases for who no foreign souree could be 
detected. The low number (<0.5%) and limited size 
of outbreaks of MRSA in Dutch hospitals are likely 
attributable to the hygienic guidelines which are in 

Inleiding 

Epidemieën met multiresistente micro-organis
men vereisen in Nederlandse ziekenhuizen in het al
gemeen veel inspanningen bij het bestrijden hiervan. 
Na verschillende meldingen in de tachtiger jaren van 
ziekenhuisepidemieën veroorzaakt door Meticilline 
Resistente S.aureus (MRSA) stammen werd in 1989 in 
opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg gestart 
met de surveillance van MRSA in Nederlandse zieken
huizen. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van 
de surveillance over de afgelopen periode. 

Methode 

Aan alle medisch microbiologen werd gevraagd 
alle MRSA isolaten die in hun ziekenhuizen geïsoleerd 
werden voor nadere typering (kosteloos) op te sturen 
naar het RNM, om zo een goed overzicht te verkrijgen 
van de prevalentie van MRSA en de verspreiding van 
bepaalde typen. Tevens werd informatie gevraagd over 
de herkomst van stammen en de mate van versprei
ding in de ziekenhuizen. 

Alle stammen werden getypeerd met de Internatio
nale fagen, de aanvullende Nederlandse set van fagen 
en een set van fagen specifiek voor MRSA. Van alle iso
laten werd de MRC t.o.v. meticilline bepaald m.b.v. de 
E-test (Mueller-Hinton agar met 2% NACI, inoculum 
van 108/ml, bij 30°C). Alle isolaten werden gecontro
leerd op de aanwezigheid van het mecA gen en het coa
gulase gen m.b.v. een multiplex PCR.1 

') Laboratorium voor Infectieziektendiagnostiek en Screening (US). 
RIVM. mw drs WJ van Leeuwen. bacterioloog 

use to prevent the inter-and intrahospital spread of 
MRSA. The number of index cases related to foreign 
hospitals decreased from 58% in 1993 toabout 35% 
in 1997. From about 32% of the cases no relation 
with foreign countries could be found . Phage ty

ping is a powerful tool for typing MRSA. A lot of dif
ferent phage types were found . Only a limited num
ber of phage types caused hospita! epidemics. lnf 
Bull 1998; 9(3): S 1-54 

Resultaten 

Vóórkomen van MRSA in Nederland 
Het aantal MRSA isolaten ingestuurd in de jaren 

1989 tfm1997 waarbij één isolaat per persoon is opge
nomen, is weergegeven in figuur 1. Het gemiddelde 
aantal opgestuurde MRSA isolaten over deze perode 
was 200 per jaar. In 1997 was het aantal patiënten be
smet enfof geïnfecteerd met MRSA echter hoger 
(n=281) dan in voorgaande jaren. 

Het aantal ziekenhuizen (inclusief enkele ver
pleeghuizen) dat MRSA isolaten instuurde nam toe 
van 30 in 1989 tot ca 60 vanaf 1993. Van totaal 9 fami
lieleden van een MRSA patiënt werden isolaten opge
stuurd en van 3 patiënten werd een MRSA door de 
huisarts ingezonden. 

Een aantal MRSA isolaten hebben aanleiding gege
ven tot een kleinere of grotere ziekenhuisepidemie. 

Figuur 1. Aantal MRSA in 1989-1997. 
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Figuur 2. Aantal indexpatiënten en relatie buitenland. 
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Indien één isolaat per epidemie wordt geteld (epidemie 
beschouwd als meer dan één isolaat van hetzelfde faag
type binnen één ziekenhuis) dan blijkt het aantal index 
patiënten over de laatste 6 jaar niet noemenswaardig te 
zijn toegenomen (figuur 2). Ook uit onderzoek van de 

Neeling 2 blijkt dat in het peilproject van de Streeklabo
ratoria het percentage MRSA in Nederland laag is en 
sinds 1990 0,2 - 0,3% van het totaal aantal onderzochte 
S.aureus uitmaakt. In andere landen van Europa, m.n. 
in de landen rond de Middellandse zee, liggen de per

centages MRSA aanzienlijk hoger.3 

Het percentage index patiënten waarbij een relatie 
met het buitenland gelegd kon worden daalde van ca. 
60% in 1993 tot ca. 35% in 1997 (de percentages voor 
1997 zijn 'voorlopig' aangezien een aantal gegevens 

nog niet binnen zijn). Er zijn signalen dat steeds meer 
MRSA isolaten worden gevonden waarvan op geen en
kele manier een relatie met het buitenland gelegd 
kan worden. Dit blijkt echter (nog) niet duidelijk uit 

Tabel 1. Aantal en grootte van MRSA dusters 1992 -
1997 

verspreiding naar: 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

1 pers 9 7 7 6 15 15 
2 pers. 2 5 3 2 2 6 
3 pers. 1 2 4 7 3 4 
4 pers. 0 4 1 3 7 4 
5 pers. 0 2 2 0 0 0 
5-10 pers . 4 1 1 2 2 4 
>10 pers. 2 3 2 2 1 6 

Totaal 18 24 20 22 30 39 

Tabel 2. Herkomst indexparienten betrokken bij een 
MRSA cluster 

Herkomst index: 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Europa 7 7 9 4 7 3 
N.Amerika 3 
Z.Arnerika 1 - 1 
Mrika - 1 - -
Australie - 1 
Azie 1 1 2 2 3 3 

Totaal buitenland 8 9 12 6 10 11 

Nederland 9 15 8 13 13 23 
Onbekend 1 3 7 5 

Totaal 18 24 20 22 30 39 

deze studie, mogelijk omdat het aantal isolaten, waar
van de bron nog onbekend is, vrij hoog is (figuur 2). 

Secundaire verspreiding 

Het aantal secundaire verspreidingen en de groot
te van de clusters, alles op grond van de stammen die 
ingestuurd zijn, is weergegeven in tabel 1. Het aantal 
clusters is toegenomen van 18 in 1992 naar 39 in 

1997, met name die waarvan voor de indexpatiënt 
geen relatie met het buitenland gelegd kon worden 
(tabel2). Het merendeel van de clusters was van slechts 

zeer beperkte omvang. Echter, iedere MRSA geeft aan
leiding tot uitgebreid bronfcontact onderzoek en 
vraagt veel inspanning van het ziekenhuis. 

Een relatie van de grootte van een cluster en al of 
geen import vanuit het buitenland (van die clusters 
waarvan gegevens bekend zijn) is weergegeven in tabel 
3. Het aantal ziekenhuisepidemieën veroorzaakt door 
'Nederlandse' MRSA stammen ligt hoger dan de se
cundaire verspreiding veroorzaakt door geïmporteer

de stammen. Deze Nederlandse stammen worden 
meestal 'bij toeval' ontdekt en kunnen zich reeds ver
spreid hebben alvorens isolatie van MRSA plaatsvindt. 

Faagtypering is een goede methode om MRSA 
stammen verder te karakteriseren. Inmiddels is een 
internationaal faagtyperingssysteem voor MRSA stam

men geïntroduceerd zodat ook internationaal vergelij
king van stammen mogelijk wordt. In Nederland be
horen de MRSA isolaten tot zeer veel verschillende 

faagtypen. Een beperkt aantal typen hebben in meer
dere ziekenhuizen een epidemie(tje) veroorzaakt (tabel 
4). Het faagtype 'e ' wordt sinds het begin van de studie 

in 1989 in Nederland geïsoleerd m.n. in de regio Rot
terdam. Dit type heeft daar tot en met 1994 diverse 
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Tabel 3. Relatie tussen de grootte van een duster en herkomst buitenland/Nederland. 

Verspreiding naar 1995 1996 1997 
aantal personen Herkomst Herkomst Herkomst 

Buitenland Nederland Buitenland Nederland Buitenland Nederland 

naar 1 pers. 2 2 
naar 2-5 pers. 2 9 
naar 6-10 pers. 0 2 
naar >10 pers. 2 0 

Totaal 6 13 

problemen veroorzaakt. Na 1995 werd dit type nog 
maar zeer incidenteel geïsoleerd. Het type III-29 komt 
in diverse landen binnen Europa frequent voor. Meest
al werd dit type dan ook geïsoleerd bij patiënten die 
in het buitenland in een ziekenhuis opgenomen 
waren. De laatste tijd zijn echter ook stammen met 
dit faagtype geïsoleerd van patiënten die nooit in een 
buitenlands ziekenhuis waren opgenomen. Dit kan 
betekenen dat dit type zich inmiddels ook buiten de 
ziekenhuizen in Nederland verspreid heeft. Gelukkig 
neemt ook het aantal isolaten van dit type af. Vijf an
dere faagtypen ( I-15, III-70, III-172, I/III-4 en Z-72) heb
ben zich gedurende een periode in slechts 
één ziekenhuis gehandhaafd en op verschillende tijd
stippen epidemietjes veroorzaakt. Vier van de 5 typen 
waren niet uit het buitenland afkomstig. 

Uit analyse van de vragenlijsten, die worden toege
zonden na het inzenden van MRSA isolaten, blijkt dat 
isolatiemaatregelen secundaire besmettingen voorko
men. Indien patiënten bij opname niet geïsoleerd 
werden bleek er 4.3 keer zo vaak een secundaire ver· 
spreiding te zijn ontstaan als wanneer de patiënt bij 
opname wel geïsoleerd werd. 

3 
6 
1 
0 

10 

6 7 8 
6 2 6 
0 1 3 
1 0 6 

13 10 23 

Ontwikkeling in resistentiepatronen 
Door de Neeling e.a. is in dit tijdschrift reeds een ar

tikel verschenen over de resistentie tegen antibiotica 
van MRSA isolaten over de periode 1989 - 1995.2 Gedu
rende deze periode zijn de resistentie percentages 
tegen ciprofloxacin, dindamycine en neomycine toe
genomen terwijl de resistentie tegen gentamicine en 

"''-'''-""uc zijn afgenomen. Ook de resistentie tegen 
fuddinezuur nam toe, maar het percentage bleef laag. 
Er werd nog geen high-level resistentie tegen mupi
rocine waargenomen en ook verminderde gevoeligheid 
voor vancomydne is in deze periode niet gevonden. 

Signalen uit het land geven aan dat er de laatste 
tijd een toename is van minder multiresistente 
MRSA's of van MRSA's die alleen resistent tegen meti
cilline en allepenicillinesen cefalosporines zijn.4 

Tot besluit 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat het 
aantal MRSA's in Nederland, ondanks een geleidelijke 
toename, laag blijft en dat secundaire besmettingen 
meestal van zeer beperkte omvang zijn. De maatrege
len die ziekenhuizen nemen en de inspanningen die
deze kosten blijken dus wel degelijk nog effectief te 

Tabel4. Faagtypen die in verschillende ziekenhuizen een epidemie(tje) hebben ver-
oorzaakt. 

faagtype aantal jaar bron 
ziekenhuizen 

e 5 '92, '93, '94 Nederland 
T 2 '92, '94 Italië 
I-9 3 '96, '97 Nederland 
III-11 5 '92, '93, '96, '97 Nederland 
III-29 17 '92, '93, '94, '95, '96, '97 diverse landen, Nederland 
Z-115 2 '95, '96, '97 Nederland 
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zijn. Een goede registratie blijft hiernaast van essen
tieel belang om goed inzicht te verkrijgen in het voor
komen en de vespreiding van MRSA. Het invullen van 

de volledige gegevens via de vragenlijsten is daarbij 
zeer waardevol. Ook typering blijft belangrijk om ver
spreiding van stammen te kunnen volgen. Dit wordt 
kosteloos door het RNM gedaan. In 1998 zal periodiek 

verslag worden gedaan van de surveillance in het In
fectieziektenbulletin om sneller bepaalde ontwikke
lingen te kunnen melden. 

Indien mocht blijken dat MRSA's in Nederland 
'ontstaan' ofbepaalde typen zich in Nederland 'genes
teld' hebben dan zal een aangepast beleid ten aanzien 

van opsporing en bestrijding nodig zijn . 
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The 'Golden Coccus' strikes back revisited! 
Een toename van gentamicine gevoelige meticilline resistente S. aureus 

P.M. Schneeberger* 

Over de epidemiologie van resistentie patronen van 
S. aureus in Europa is veel bekend.1 Na de introductie 
van penicilline preparaten in 1941, ontstond met name 
in ziekenhuizen, snel een toename van prevalentie van 
penicilline resistente, betalactamase producerende, S. 

aureus. De stafYlokokken werden in het begin van de 
jaren zestig in toenemende mate resistent tegen ande
re antibiotica waaronder streptomycine, tetracycline 
en erythromycine. Deze multiresistente stafYlokokken 

werden actief en ook effectief bestreden met een res
trictief antibioticumgebruik en ondersteunende hygië

nische maatregelen. In 1961 werd meticilline ontwik
keld. Dit middel en de derivaten oxacilline en flucloxa
cilline, zijn bestand tegen het betalactamase van de S. 

aureus. Echter, direct na de introductie van deze midde

len werden meticilline resistente stammen beschreven. 
Ook nu weer volgde een snelle toename van het voor
komen van meticilline resistente S. aureus (MRSA). De 

MRSA was resistent tegen alle betalactam derivaten 
maar nog wel gevoelig voor de niet betalactam antibi~ 
tica, waaronder gentamicine. Meticilline resistentie 
was destijds soms moeilijk vast te stellen in het labora
torium en vaak was er sprake van heterogene resisten
tie. In de jaren na 1975 was er in de ziekenhuizen met 

name in Zuid-Europa en Amerika een snelle toename 
van prevalentie van multiresistente MRSA, ongevoelig 
voor vele andere antibiotica waaronder met name gen
tamicine. Hierdoor waren systemische MRSA-infecties 

alleen nog maar met vancomycine te behandelen. 

•) Bosch Medisch Centrum, Den Bosch. P.M. Schneeberger, arts-microbio
loog 

Alle MRSA's hebben een chromosomaal mecA gen 
dat codeert voor een veranderd penicilline bindende 
eiwit (PBP) dat geen affiniteit meer heeft voor de beta
lactam antibiotica. Met het aantonen van de aanwe
zigheid van dit gen in een reinkweek van S. aureus 
kan men de determinatie van een MRSA bevestigen. 

Met een mecA gen bepaling kunnen MRSA-stammen 
worden onderscheiden van S. aureus die verminderd 
gevoelig zijn voor meticilline door hyperproductie 

van betalactamase. Ook Nederlandse ziekenhuizen 
werden in de jaren 80 toenemend geconfronteerd met 
MRSA's, echter vrijwel altijd geassocieerd met patiën

ten die in een buitenlands ziekenhuis waren ver
pleegd. Verspreiding van MRSA in Nederland buiten 
het ziekenhuis speelde geen rol van betekenis. Ook in 

verpleegtehuizen werd geen verspreiding waargeno
men. Reden waarom in Nederland een strikt MRSA-be
leid kon worden geïntroduceerd, ter voorkoming van 

verspreiding van MRSA in Nederlandse ziekenhuizen. 
Dit beleid, ondersteund door algemene hygiënische 
maatregelen en een restrictief antibioticum beleid is 

in Nederland maar ook in sommige andere Europese 
landen (o.a. Denemarken) zeer succesvol toegepast. 

Recent werd in Franse ziekenhuizen een toename 
van gentamicine gevoelige mecA gen positieve MRSA
stammen geconstateerd.2 Er is geen verklaring voor 

de toename van deze MRSA. Mogelijk is door afname 
van het gentamicine gebruik een minder grote selec

tiedruk ontstaan op alleen meticilline resistente 
stammen waardoor zij zich hebben kunnen versprei
den naast de multiresistente MRSA's. Verder wordt ge-
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Tabel 1. Gentamycine-gevoelige MRSA bij 12 indexpatiënten. 

periode type materiaal plaats lokatie kliniek 

mrt '94 Xl-6 sputum Den Bosch GZG zkh neen kind met CARA 
mrt '96 III-169 bloed Den Bosch GZG zkh neen hemodialyse patiënt 
apr '96 XI-6 bloed Veghel St. Joseph zkh ja(11*) sepsis (verspreiding in ziekenhuis 

en verpleegtehuis) 
jul '96 XI-6 neus Den Bosch Carolus zkh neen bij toeval ontdekt bij MRSA 
okt '96 XJ-6 pus Den Bosch Huisarts neen bursitis prepatellaris 
okt '96 III-217 urine Verpleegtehuis ja urineweginfectie 
mei '97 III-57 oor Den Bosch Carolus zkh poli neen otitis externa 
sep '97 atyp-1 bloed/pleura Den Bosch GZG zkh neen sepsis en pleuraempyeem 
sep '97 Xl-6 neus Den Bosch GZG zkh neen bij toeval ontdekt MRSA 
sep '97 I-III-20 catheter Den Bosch WAZzkh neen 
okt. '97 Z-138 sputum St. joseph zkh neen CARA-patiënt 
nov '97 HII-20 urostoma Boxtel verpleegtehuis neen 

Aantal secundaire (patiënten en personeel) 

dat gevoelige MRSA's zich 
buiten het ziekenhuis verspreiden en vanuit de popu
latie weer het ziekenhuis bereiken. In Den Bosch en 
omstreken werden wij ook met een 
toename van isolatie van alleen meticilline resistente 
MRSA's. De afgelopen drie werd twaalf index 
gevallen een MRSA lZ-"''vu.u.c.,l. 

(tabel 1) Het betrof 7 keer een verschillend faagtype, 
maar hetzelfde faagtype werd 5 keer gevonden op ver
schillende locaties zonder dat er een relatie of ge
meenschappelijke transmissieweg bij de dragers kon 
worden vastgesteld. Driemaal werden deze MRSA's bij 
toeval gevonden in het kader van een andere MRSA
screening, tweemaal werd deze MRSA gevonden bij be
woners van een verpleegtehuis en eenmaal was er ver
spreiding vanuit het ziekenhuis naar een verpleegte· 
huis. De acquisitie van deze stammen was geen enkele 
keer geassocieerd met verblijfin het buitenland. Enke· 
le stammen werden geïsoleerd bij ernstige infecties en 
sommige waren geassocieerd met therapie-falen. 
Driemaal trad verspreiding op waarbij in totaal 15 
personen waren betrokken. Een verpleegkundige, met 
constitutioneel eczeem, moest worden omgeschoold 
omdat chronisch drager werd van deze MRSA. Ook 
uit onze bleek dat vaststellen van metidlline 
resistentie bij deze stammen in het laboratorium las
tig was, wegens langzame en miezerige doorgroei bij 
de oxadlline tablet, remming op de oxacilline plaat 
en het ontbreken van de gentamicine resistentie als 
marker. Bij al deze MRSA's kon aanwezigheid van het 
mecA gen worden vastgesteld. 

Er is geen consensus over het belang van gentami
cine gevoelige MRSA's. Moeten deze MRSA's be-

schouwd worden als echte MRSA's? Wel moet worden 
vastgesteld dat, indien een dergelijke MRSA zich in 
een ziekenhuis heeft genesteld, chirurgische antibio
ticum profYlaxe moet worden aangepast. 

Hoewel de epidemiologie van de MRSA goed is be
schreven, is weinig bekend over het mechanisme en 
de factoren die van invloed op het verspreidings
pa troon. Mogelijk wordt een gedeelte van de gentami
cine gevoelige MRSA's met routine laboratorium tech
nieken niet opgespoord. Bovendien worden mogelijk 
niet alle alleen meticilline resistente MRSA's aange
meld bij het RNM. Bij het RNM kon vooralsnog geen 
toename worden geconstateerd van isolatie van deze 
MRSA. Het lijkt ook gentamidne gevoelige 
MRSA's op te sporen en het vóórkomen nauwkeurig te 
registreren in relatie tot de kliniek. Naast nauwkeuri
ge registratie moet ook actief worden gezocht naar 
transmissiewegen en mechanismen van selectie. 
Komen deze MRSA's veel voor in verpleegtehuizen of 
is er geen specifiek niche? Indien dat laatste het geval 
is, zal ook het MRSA preventiebeleid in ziekenhuizen 
moeten worden aangepast, omdat deze MRSA niet 
meer bij specifieke risico patiënten kan worden ge
zocht. Indien patiënten in verpleegtehuizen frequent 
gekoloniseerd zijn met MRSA moeten verpleegtehui
zen nieuwe infectiepreventie-richtlijnen krijgen. Om 
de veranderende epidemiologie te begrijpen is het 
ook van belang om vast te stellen of het mecA gen 
zich thans makkelijker kan verspreiden in een gevoe
lige S. aureus. De vraag blijft hoe en hoe intensief gen· 
tamicine gevoelige MRSA's moeten worden bestreden? 
Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn meer ge
gevens nodig. 
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'De nieuwe melaatse' 

G.}.H.M. Ruijs, H. Osinga, M. van den Bosch-Kromhout* 

Inleiding 

Toen we het verzoek kregen om verslag te doen 

van een bijzonder MRSA-probleem dat zich in onze 
regio afspeelde, hebben we deze uitnodiging aan
vaard in de hoop dat anderen, die zich voor een derge· 
lijk probleem gesteld zouden zien, zouden kunnen 
profiteren van onze ervaringen. In de literatuur komt, 
voor zover ons bekend, geen weergave voor van de er

varingen van een MRSA-patiënt, dan wel van gezinsle
den. We hebben dan ook de ouders van Willem-Jan, 
een meervoudig gehandicapt kind en drager van 
MRSA, verzocht om hun ervaringen eveneens weer te 
geven. Ze zijn zo bereidwillig geweest aan ons verzoek 
tegemoet te komen. 

Voor goed begrip van het onderstaande: er is spra
ke van vier verschillende episoden, 1. de ontdekking 
van een MRSA; 2. het kinderdagcentrum; 3. de geboor
te van een zusje, en 4. de intramurale woonvoorzie
ning. Per episode komen eerst de feiten aan bod, ver
volgens vertellen de ouders hoe zij het ervaren hebben, 

waarna het commentaar van de hygiënisch betrokke· 
nen (ziekenhuishygiënisten en arts-microbioloog) 
volgt. De namen van personen en instellingen zijn 

deels geanonimiseerd. 

Willem-Jan in het ziekenhuis; 
de ontdekking van een MRSA 

De feiten 
Op 12 juli 1995 wordt Willem-Jan, een dan bijna 

twee jaar oud, meervoudig gehandicapt jongetje opge

nomen in het Sophia Ziekenhuis (SZ) vanwege een 
luchtweginfectie. Hij is gedehydreerd, heeft koorts en 
wordt verdacht van kinkhoest. Later wordt deze diag
nose bevestigd. Na enkele dagen behandeling met ery-

') St. Sophia Ziekenhuis, Zwolle. dr. GJHM Rltijs. ans-microbioloog; H 
Osinga, ziekenhuis-hygiënist; mw. ing. M van den Bos-Kromhout, zie
kenhuishygiënist 
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Soussy, R. Leclercq. Reemergence of gentamicin-susceptible 

strains of methicillin-resistant Staphylococcus aureus: roles of 

art infection control program and changes in aminoglycoside 

use.] Cl in Microbiol 1997;25:647-53 

tromycine lijkt zich een oropharyngeale Candida-infec· 
tie voor te doen, een kweek wordt afgenomen en in 
deze kweek bevindt zich naast Candida afbicans een Sta
phylococcus aureus die methicilline-resistent blijkt te zijn. 
De stam wordt later naar het RIVM gestuurd, waar de 
methicilline-resistentie wordt bevestigd met onder 

meer een meeA-gen detectie. De MRSA blijkt zich ook in 
neus en perineum te bevinden. Willem-Jan wordt in 
een box met sluis geïsoleerd. De medewerkers worden 
gescreend op dragerschap van MRSA. Bij één verpleeg
kundige wordt dezelfde methicilline-resistente Staphylo
coccus aureus (MRSA) gevonden. Bij haar partner, ook 
werkzaam in het Sophia ziekenhuis, wordt daarna ook 
MRSA geconstateerd. Zij worden allebei met succes 
voor hun dragerschap behandeld. Willem-Jan wordt 

herhaaldelijk behandeld. Bij zijn ontslag is hij echter 
nog steeds drager van de MRSA 

Ervaringen ouders 
Ervaringen met zoiets als een MRSA-bacterie worden al

tijd gekleurd door de situatie van de patiënt en zijn of haar 
omgeving. Zo ook --en misschien wel heel in het bijzonder- in 
het geval van onze zoon Willem:Jan. Wij werden als ouders 
van Willem:Jan op de hoogte gebracht van de MRSA-besmet
ting tijdens een vakantie in Zeeland. Willem:Jan zou mee 
gaan op vakantie, maar door de ziekenhuisopname wegens 
koorts, uitdroging en later ook kinkhoest was dit uitgesloten. 
Na lang wikken en wegen besloten we om -samen met onze 
andere zoon· door te zetten en af te reizen naar Zeeland. Tele
fonisch werden wij door artsen en verpleegkundigen op de 
hoogte gehouden van de toestand van Willem:Jan. Tijdens één 
van deze gesprekken deed de dienstdoend kinderarts verslag 
van de ontdekking van 'een bacterie' bij Willem:Jan, die be
handeling lastig maakte. We hadden echter in het korte leven

tje van Willem:Jan al wel het één en ander meegemaakt en 
maakten ons nog niet direct grote zorgen. We beseften toen 
nog absoluut niet welke enorme gevolgen 'het beest', zoals de 
MRSA-bacterie door sommige verplegenden en medici werd 
genoemd, zou hebben. De ernst van de situatie werd duidelijk 
in de weken na onze terugkeer. Eén van de gevolgen voor Wil
lem:Jan van de MRSAbesmetting was MRSA·quarantaine in 
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het ziekenhuis, wat ook bij latere ziekenhuisopnames ~etter
lijk tot op de dag van vandaag} nodig is gebleven. Quarantai
ne was een term die we vanuit de dierenwereld wel kenden, 
maar waar we ons niet direct een voorstelling van konden 
maken met betrekking tot de ziekenhuiswereld. Ons eerste 
beeld was dat alleen nog maar maanmannetjes en -vrouwtjes 
de kamer van Willem:Jan binnen Elk lichamelijk con
tact werd vermeden. Voor ons als ouders was dit onacceptabel, 
omdat Willem:Jan namelijk niet in staat is verma
ken en volledig afhankelijk is van anderen. Eén van de weini
ge is een aai over 

een massage van zijn been-
etc. Omdat elk lichamelijk contact onmogelijk 

voor de totaal weg. Want 
met een rubberen handschoen is wellicht zeer 

bedoeld, maar wel een stuk minder aantrekkelijk dan 
een warme hand. Bovendien werd voor het verplegend perso-
neel de drempel om Willem:Jan naar binnen te gaan zeet· 
hoog door de om eerst een schort, haarkapje, 
mondkapje en handschoenen aan te trekken. temperaturen 
boven de 30"C is dat geen Naar binnen gaan een 
MRSA-patiënt wordt daardoor veelal zo mogelijk 
steld. Om een patiëntje even een vuJJ1rti'"rt•ip 

aaien en strelen in zo'n uitrusting pri-
oriteit en schiet er al gauw in. Iets wat is uit feiten 
als het regelmatig van Wîllem:Jan onder ontlasting 
en braaksel, waarbij hij veelal ook sterk overstuur was. Een en 
ander heeft er toe dat we zo lang mD-

uitstellen en proberen Willem:Jan zoveel mogelijk thuis te 
houden bij ziekte. Wat ons bovendien zeer verbaasde was het 
feit dat ziekenhuis-personeel als astronautjes naar binnen 
terwijl ouders en ander bezoek (gelukkig) maar zeer beperkte 
maatregelen hoefden nemen. Hoe zat dat? 

Commentaar arts-microbioloog en 
ziekenhuishygiënisten 
De MRSA die bij Willem-Jan gevonden werd was 

een onverwachte bevinding. Het ging hier om een en· 
demische stam met een geïsoleerd voorkomen van 
methicilline-resistentie. Hoewel de vondst bepaald on· 
welkom was, wisten we op zich hoe we moesten 
omgaan met de consequenties ervan in de vorm van 
isolatie van de index-patiënt, screening van de contac· 
ten, etc. Na enkele buitengewoon inspannende weken 
kon de normale routine op de kinderafdeling weer 
hervat worden. Hoewel we op dat moment nog niet 
ten volle konden voorzien, wat de gevolgen op langere 
termijn voor Willem-Jan en het gezin zouden zijn, 
hebben we toch herhaalde malen getracht om Wil· 
lem-Jan voor zijn MRSA-dragerschap te behandelen. 
Dit bleek uiteindelijk niet succesvol. Helaas, zoals de 
toekomst zou leren. De gevolgen bleken ingrijpend, er 
was in de zorg voor mensen met een verstandelijke 
handicap in Nederland nog niet veel ervaring met 

MRSA-dragerschap opgedaan. Omdat we vermoedden 
dat onbekendheid met MRSA-dragerschap voor pro
blemen zou kunnen zorgen hebben we onze mede· 
werking aangeboden bij de begeleiding van de terug
keer van Willem-Jan op het kinderdagcentrum 'De 
Bongerd'. 

Willem-Jan en Kinderdagcentrum 
'De Bongerd' 
In eerste instantie wordt besloten Willem-Jan weer 

toe te laten op het kinderdagcentrum wanneer 
kweken negatief zijn. Dit blijkt echter niet haalbaar, 
Willem-Jan blijft positief voor MRSA. Bij Willem-Jan 
thuis wordt een onderzoek gedaan naar de versprei
ding van de MRSA. Op alle sedimentatieplaten, die in 
de directe omgeving van het bed van Willem-Jan wor
den geplaatst, wordt de MRSA gevonden. Kweken bij 
ouders en verzorgers blijken intermitterend positief 
te zijn voor MRSA. Aan de hand van deze gegevens 
spreken de arts-microbioloog en de ... ~,.,..,.." ... "'·'·"·'Ul'F>L'". 

nist met de ouders, de leiding, de geneeskundig advi· 
seur en de huisarts die betrokken is bij 'De Bongerd'. 
En er worden een aantal afspraken gemaakt. Een van 
de afspraken is dat het verzorgen van Willem-Jan in 
'De Bongerd' in een aparte ruimte verder kan 
Willem-Jan normaal deelnemen aan de activiteiten 
van zijn groep. 

Bij de t""''"<TltPPrvan Willem:Jan in het Kinderdagcentrum 
(KDC} er eigenlijk geen strubbelingen opgetreden. Een 
goede afstemming tussen ziekenhuis en KDC maakte een rede· 
lijk snelle van Willem:Jan mogelijk. Wel werden een 
aantal maatregelen genomen. In de praktijk 
vielen de maatregelen voor Willem:Jan echter erg mee. Eén en 
ander bevestigde voor ons dat het hele MRSA-probleem vooral 
een ziekenhuisprobleem is. Je hebt dan als gezin de neiging 
om het daar dan ook te willen laten, hetgeen niet mogelijk is 

het vervolg. 

Wij zijn tevreden over de gang van zaken m.b.t. 
het toelaten van Willem-Jan tot het KDC. De leiding 
van het centrum speelde goed in op de situatie. We 
zijn enkele malen naar het KDC gegaan om voorlich
ting te geven en enkele beperkte maatregelen zijn op 
ons voorstel ingevoerd. We benadrukten dat de MRSA· 
problematiek een ziekenhuisproblematiek is. Ook de 
informatie aan de ouders van de overige kinderen 
werd goed opgepakt. Er was geen sprake van nodeloze 
onrust. Even hebben we overwogen om, met het oog
merk om ervaring op te doen in dit soort bijzondere 
situaties, in de periode na terugkomst van Willem-jan 
de overige kinderen periodiek te screenen op MRSA, 
maar daar hebben we van afgezien om twee redenen. 
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Enerzijds liet de hoge werkdruk op het medisch mi
crobiologisch laboratorium dit niet toe, anderzijds be
stond enige zorg over de mogelijkheid van misbruik 

van de gegevens voor aansprakelijkheidsprocedures in 
het geval van geconstateerde overdracht van de MRSA. 
Dit lijkt wellicht vergezocht, maar we zullen uitingen 
van juridisering van de geneeskunde nog gaan tegen

komen. Afgesproken werd dat indien één van de ande
re kinderen uit de groep zou worden opgenomen in 
het ziekenhuis dit kind zou worden gecontroleerd op 

MRSA. Geen van de tot op dit moment gecontroleerde 
kinderen bleek positief. 

Geboorte van een zusje van Willem-Jan 
De moeder van Willem-Jan zal in het SZ bevallen. 

Omdat overdracht van de MRSA naar de moeder uit 
eerdere sereerringen bekend is en de bevalling een 
spontane gebeurtenis is moet rekening gehouden 
worden met MRSA-positiviteit van de moeder ten tijde 
van de bevalling. Er worden specifieke maatregelen 
met de medewerkers van de betrokken afdeling door

gesproken, inclusief een kweekbeleid. Uitgangspunt 
daarbij is dat de normale situatie zo min mogelijk 
wordt verstoord. De bevalling komt spontaan op gang 
en 's nachts wordt in het Sophia een gezonde dochter 
geboren. Dat de doorgesproken MRSA-maatregelen 
wisselend worden uitgelegd en toegepast blijkt uit het 

onderstaande. 

Een speciale 'complicatie' in het contact ziekenhuis-gezin 

vormde de geboorte van onze dochter. We kozen voor een poli

klinische bevalling door een gynaecoloog. Bacterie-kweken 

hadden aangetoond dat de MRSA-bacterie bij alle gezinsleden 

aanwezig was. Na een groot aantal zwangerschapscontroles 

in het ziekenhuis concludeerden we verbaasd dat er door nie

mand een link werd gelegd tussen het circus rond Willcmjan 

en de controles van moeder. En we meenden dit maar eens 

voorzichtig te moeten aankaarten bij de gynaecoloog. Dat 

hebben we geweten ...... . 

Direct ging ook het maanmannetjes-circus rond moeder 

volop spelen. We kregen opeens de indruk dat men ons liever 

kwijt dan rijk was. Uiteindelijk heeft de bevalling wel in het 

ziekenhuis plaats gevonden. Dat echter ook binnen de medi

sche wereld veel onduidelijkheid bestaat over het nemen van 

maatregelen blijkt uit het feit dat voor, tijdens en na de beval

ling maatregelen zijn genomen die achteraf niet nodig bleken. 

Gebrek aan communicatie onder het ziekenhuispersoneel en 

onbekendheid met de materie hebben hier waarschijnlijk een 

belangrijke rol gespeeld. 

Het gecompliceerde van een gebeurtenis, zoals een 
bevalling, is, dat deze in de regel spontaan, en derhal
ve niet gepland en ook nog bij voorkeur's nachts ver-

loopt. Het gevolg is dat het niet goed mogelijk is om ie

dereen rechtstreeks te informeren, die uiteindelijk bij 
de bevalling betrokken is, waardoor soms andere maat

regelen dan afgesproken worden genomen. Onbekend

heid met de materie leidt bij de één tot het bagatellise
ren, zo niet ridiculiseren van het probleem, bij anderen 

weer tot overdrijving. Dit komt op de patiënt dan ook 
als inconsequent en amateuristisch over. We denken 
dat we niet hoopvol kunnen zijn over het te bereiken 
resultaat, gezien de aard van de gebeurtenis, nl. eenma

lig, onvoorspelbaar, op ongelegen tijden. 

Willem-Jan en de intramurale 
woonvoorziening ~oe Houtkamp, 

Willem-Jan komt in aanmerking om een weekend 
per maand te komen logeren in de intramurale woon
voorziening 'De Houtkamp'. Op den duur zou dit ge

volgd gaan worden door een permanente plaatsing van 
Willem-Jan in de intramurale woonvoorziening. Wij 
worden betrokken bij dit proces en spreken meerdere 
malen met de verschillende betrokken partijen. Ook be
studeren we de omstandigheden in de woonvoorzie

ning uitgebreid en komen tot een aantal adviezen om 
de opname van Willem-Jan in goede banen te leiden. Er 
vind in 'De Houtkamp' een verbouwing plaats zodat 
Willem-Jan een eigen slaapkamer krijgt. De benodigde 

protocollen worden opgesteld. We hebben de indruk 
dat men op de werkvloer de (ziekenhuis-)problematiek 
in de juiste proporties ziet. Het helpt ons daarbij dat 
zowel het kinderdagcentrum als de woonvoorziening 
deel uitmaken van dezelfde zorgorganisatie. De advise· 
rend geneeskundige van de zorgorganisatie is ook bij 

de contacten aanwezig en is goed op de hoogte van de 
problematiek. Gezien de rustige, coöperatieve en des· 
kundige wijze waarop een en ander werd opgepakt krij
gen we de indruk dat de opname van Willem-Jan niet 
lang op zich zallaten wachten. 

Dan wordt het lange tijd stil rond Willem-Jan. 
Soms horen we via via dat de weekendopname in de 
woonvoorziening nog niet is gerealiseerd. Ook bellen 
we wel eens met "de werkvloer". We horen dan dat 

"hogerop" in de zorgorganisatie de besluitvorming 
nog niet rond is. Omdat we slechts een adviserende 
rol hebben in deze kunnen we niet meer doen dan 
hopen. Op een goede dag belt de adviserend genees
kundige. Hij belt dat het bestuur tot het besluit is ge

komen om Willem-Jan niet toe te laten. Hij is hier zeer 
ongelukkig mee. Het bestuur heeft hiertoe besloten 
na het inwinnen van informatie bij deskundigen. Dat 
blijken een adviserend geneeskundige van een ziekte· 
kostenverzekeraar te zijn, voorheen werkzaam in de 

zwakzinnigenzorg, en een hoogleraar gezondheids-
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recht. Deze voorzien onoverkomelijke medische en, 
respectievelijk, juridische gevolgen met betrekking 
tot medebewoners en hun ouders. Ze komen tot de 
conclusie dat het niet raadzaam is Willem-Jan in de 
woonvoorziening op te nemen. We houden rugge
spraak met een hoogleraar medische microbiologie 
die ons aanraadt om de Inspectie voor de Gezond
heidszorg bij de zaak te betrekken. De geneeskundig 
adviseur vervolgens een bijeenkomst in de 
woonvoorziening waarbij alle direct betrokkenen aan· 
wezig zijn, tezamen met de inspecteur-hygiënist. Dit 
blijkt een helft van de sleutel om het bestuur op ande
re gedachten te brengen. De andere helft wordt ge
vormd door de Richtlijn Werkgroep Infectiepreventie 
(WIP) voor de zorg aan mensen met een verstandelijke 
handicap. Het besluit wordt teruggedraaid. Willem
Jan kan nu wel toegelaten worden. De ouders van de 

bewoners van de woonvoorziening worden 
geïnformeerd. Hoewel wordt dat de risico's 
voor hun kinderen te verwaarlozen leidt dit bij 
enkelen toch tot hardnekkige bezwaren. Dit blijkt 
moeilijk beïnvloedbaar. 

Bij de laatste ziekenhuisopname wordt bij Willem
Jan de MRSA niet meer Mogelijk hebben 
langdurige "prophylactische" behandelingen met 
onder meer cotrimoxazol hier aan bijgedragen. 

In november 1995 ontvingen we driemaal een (mondelin
toezegging van het gezinsvervangende tehuis 'De Hout

kamp', dat Wil1em]an vanaf januari 1996 één weekend per 
maand zou kunnen komen logeren. Wij zagen dat als een 
soort van voorloper op eventuele definitieve plaatsing, later. 
Na veel heen en weer gepraat, wat volledig over onze hoofden 
heen is gebeurd, blijkt de Raad van Bestuur van de zorgorga
nisatie in april1997 niet akkoord te kunnen gaan met plaat
sing van Willem]an. Omdat er al een verbouwing op de 
woonvoorziening had plaats gevonden, hebben wij altijd in de 
veronderstelling geleefd dat alles rond zou komen. En dus heb
ben we ook niet verder gezocht naar alternatieven. Het 
dat Willem]an op 'De Houtkamp' niet meer welkom was, stel
de ons niet alleen voor een acuut probleem van het zoeken 
naar nieuwe 'weekend-' opvang. Ook de verdere toekomst baar
de ons zorgen. Want we verwachten dat er een moment komt 
dat de verzorging van Willem:Jan in de thuissituatie te zwaar 
za! worden. En wat dan als hij niet terecht kan in een gespe
cialiseerde instelling? We zaten vooral door deze tweede con
statering behoorlijk met de handen in het haar. Even dreigde 
de weigering van de woonvoorziening ook nog negatieve ge
volgen te kunnen hebben voor de dagopvang van Willem]an. 
Gelukkig werd deze dreiging heel snel weggenomen. 

Nu, inmiddels weer enkele maanden later, is de zaak als
nog rond na meerdere rondes van advies en raadpleging van 
deskundigen, voorlichting van personeel, verbouwingen, be
zoekrondes van deskundigen, etc. etc. En al die tijd blijfje als 

gezin -als het meezit- in onzekerheid over al dan niet plaat
sing of -als het tegenzit- verkeer je zelfs in de veronderstelling 
dat plaatsing niet mogelijk is. Hoewel de toezegging inmid
dels is gedaan dat Willem:Jan kan komen logeren, hebben we 
nog altijd zoiets van: eerst zien en dan pas ........ En de manier 
waarop die uiteindelijk tot stand is gekomen ver
dient in onze ogen absoluut geen schoonheidsprijs. 

In de tijd dat wij met dit probleem worstelden 
waren er nog geen consensus-richtlijnen beschikbaar 
om als richtsnoer te dienen. Inmiddels is er de WIP-
.......... ,,, .. voor de zorg aan mensen met een verstande

lijke handicap. We denken, mede op grond van de in
vloed die de richtlijn op het bestuur van de zorgorga
nisatie heeft gehad, dat dit, zo nodig aangepast aan 
de omstandigheden van en omgeving, van 
grote waarde zal zijn in dergelijke omstandigheden. 

Wat ons van deze episode in deze langdurige histo
rie het meest is bijgebleven is dat, hoe goed je je best 
ook doet, hoeveel voorlichting, begeleiding, gesprek
ken, adviezen etc. je ook geeft, hoe bereikbaar je 
ook opstelt, het ons niet mogelijk is om te 
waarborgen dat de zorgverlening in het geval van een 
MRSA-patiënt ongestoord zou verlopen. 

Een MRSA is met ongewapende zintuigen niet waar
neembaar. Het aantal betrokkenen, direct, hetzij indi
rect, is zeer groot. De gevolgen van een MRSA-epidemie 
zijn ingrijpend. De publicitaire belangstelling is over
weldigend. Het atbreukrisico groot. Wie een rijke ver
beeldingskracht heeft ziet hierin soms aanleiding om 
deze de vrije loop te laten. Sommigen stelden zich op 
als betrof het hier een "nieuwe melaatse". Zeker wan
neer dergelijke uitingen plaatsvinden buiten het bereik 
van de arts-microbioloog/ ziekenhuishygiënist, is dit 
moeilijk in goede banen te leiden. We kunnen dan ook 
niet genoeg het belang benadrukken van directe com
municatie met degenen die er blijk van geven de zaken 
niet in hetjuiste perspectief te zien. 

Een tweede aspect dat diepe indruk op ons ge
maakt heeft is de enorme, ingrijpende gevolgen die 
het MRSA-dragerschap van Willem-Jan voor het 
heeft gehad. Dit klemt des te meer daar veel ervan 
onzes inziens onnodig is geweest, want te voorkómen. 

Gelukkig lijkt dankzij de inzet en toewijding van 
de adviserend geneeskundige alles nog op zijn pootjes 
terecht te komen. We hopen nu dat Willem-Jan in 
ieder geval nog dit jaar een weekend kan komen loge· 
ren in 'De Houtkamp'. 

Tenslotte van de ouders 
We willen afsluiten met enkele adviezen voor patiënten en 

gezinsleden die in soortgelijke situaties terecht komen: 
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Laat je alles (rond MRSA) goed uitleggen, desnoods door 
meerdere personen. Vraag goed door wanneer iets niet duide
lijk is en laat je ook medische termen goed uitleggen wanneer 
dat nodig is. 

• Blijf rustig, raak niet in paniek en heb geduld. 
• Maak (goed) duidelijk waar probleempunten liggen en pro
beer mee te denken over oplossingen. 

Overigens zijn deze punten niet alleen van toepassing bij 
besmening met MRSA, maar behoren ze algemeen te zijn in 
contact tussen patiënt en famili e enerzijds en ziekenhuis, art-

sen en verplegend personeel anderzijds. 
Alleen wanneer men goed op de hoogte is van problemen 

en wensen van patiënt en famili e, kunnen ziekenhuis, medici 
en verplegend personeel actie ondernemen om verbeteringen 
tot stand te brengen. In onze situatie hebben genoemde partij
en er veel energie in gestoken om de gevolgen zoveel mogelijk 
te beperken voor ons "MRSAatje" Iets wat na lange tijd, veel 
geduld en veel overleg uiteindelijk ook redelijk is gelukt. 

Kampen f Zwolle, 26 november 1997 

MRSA als een onverwachte bevinding 

N.G. Hartwig* 

Inleiding 

De Nederlandse overheid en de lokale ziekenhuis 
hygiënische diensten voeren een actief beleid om be

smetting en verspreiding van meticilline Staphylococ
cus aureus (MRSA) in Nederlandse ziekenhuizen en ver
pleeginrichtingen tegen te gaan. Protocollen zijn op
gesteld om het risico van introductie van MRSA tot 
c•cn minimum te beperken. Dat deze protocollen geen 

garantie bieden op het buitensluiten van MRSA wordt 
geïllustreerd door onderstaande casus. 

Casus 

Een vijfjarige jongen van Rwandese afkomst pre
senteerde zich met een waterpokkeninfectie gepaard 
gaande met een snelle ademhaling. Tevoren zou hij 
gezond zijn geweest en nooit in een ziekenhuis heb
ben gelegen. Zeer recent was de familie, bestaande uit 
zijn ouders, een ouder zusje en een jonger broertje, in 

Nederland gekomen als vluchtelingen voor het oor
logsgeweld in het land van herkomst. Voor hun komst 
naar Nederland hadden zij gedurende een jaar onder
dak gekregen in een Zaïrees vluchtelingenkamp. 
Thans verbleef de familie in een asielzoekerscentrum. 

Bij opname werd een zieke negroïde jongen gezien 

met koorts. een snelle ademhaling en cyanose. Op de 
huid waren waterpokken laesies te zien. Daarnaast 
werd vergroting van lever, milt en lymfeklieren opge
merkt. Op de thoraxfoto werden diffuus vlekkerige 
verdichtingen gezien, passend bij een interstitiële 

") Sophia IGnderziekenhuis, Rotterdam . Dr. N.G. Hartwig, kinderarts 

pneumonie. Het klinisch beeld was verdacht voor een 
waterpokkenpneumonie mogelijk bij een onderlig
gende immunodeficiëntie. De gedachten gingen uit 
naar een HIV-infectie, hetgeen ook werd bevestigd. 

Ter uitsluiting van andere infectieuze verwekkers 
werd een broncho-alveolaire lavage (longspoeling) ver

richt. Inderdaad werd het waterpokkenvirus geïso
leerd en geen andere micro-organismen die een ver
klaring konden vormen voor het klinisch beeld. In de 
bacteriële kweek werden echter wel enkele kolonies S. 

aureus geïsoleerd, die resistent bleken te zijn voor me
ticilline. Nadien kon deze MRSA eveneens worden geï

soleerd uit de neus en uit het rectum van het kind. 
Screening van de overige famili eleden toonde dat ook 
het oudere zusje drager was van een MRSA. Zij was 

goed gezond en was ook nimmer opgenomen geweest 
in het verleden. Evenmin had zij wonden of huidaf
wijkingen. De andere gezinsleden waren negatief. Bij 
het ziekenhuispersoneeL dat contact had gehad met 
de patiënt, werd geen MRSA geïsoleerd, zodat gecon
cludeerd werd dat verspreiding niet heeft plaatsge

vonden. 

Conclusie 

Hoewel niet bewezen, is het aannemelijk dat de 
geïsoleerde MRSA is opgedaan in het vluchtelingen
kamp in Zaïre, alwaar de familie onder erbarmelijke 

omstandigheden met slechte hygiëne een jaar heeft 
geleefd. Of actieve screening naar dragerschap van 
MRSA onder mensen uit vluchtelingenkampen moet 
worden ingesteld, is punt van discussie. 
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MRSA en het perspectief van de alarmcentrale 

).A. Meijer, P.J. Smits* 

Inleiding 

Overname van een uit het buitenland door 
een ziekenhuis of verpleeghuis in Nederland, impli· 
ceert in de meeste een in werking treden van 
het MRSA·protocol volgens categorie II. Is er sprake 
van een relatief kortdurende resterende opname, dan 
wordt doorgaans door de alarmcentrale een overplaat· 

voorkeur rechtst· 
reeks naar het huisadres gerepatrieerd. Een opname 
in het buitenland is voor de meeste patiënten een on· 
rustbarende situatie, zeker in landen waar men de 
taal niet beheerst of waar sprake is van een andere 
ziekenhuiscultuur. Dat er een optreedt bij 

"'"' .. '""''!'. in verband met het MRSA-protocol is in 
de individuele nogal eens aanleiding tot ont· 
steltenis bij en familie en niet in de laatste 
plaats de behandelend arts in het buitenland. In 
de buitenlandse ziekenhuizen werkt men zelfimmers 

en men gaat er van uit dat 
een welkom is in het ziekenhuis 
in het land van herkomst. 

Casus 

De heer H., een nog vitale man van 90 jaar oud, is 
samen met vrouw door familie per auto naar hun 
in wonende zoon gebracht voor een vakantiebe
zoek van 3 weken. Na een week valt de heer H. onge
lukkig van de trap en breekt zijn linkerheup. Behou
dens een eerdere heupfractuur in 1994 is er geen be
langrijke voorgeschiedenis. Er volgt een opname en 
een operatie de dag erna, waarbij een plaat met 
schroef wordt aangebracht. SOS International alarm· 
centrale wordt ingeschakeld om na een geschatte her· 
stelperiode van twee weken een repatriëring te organi
seren. 

Echter, op de 10" dag postoperatief krijgt de pa
tiënt een ischaemisch cerebrovasculair accident in de 
linker hemisfeer, waardoor een hemibeeld rechts met 
motorische afasie is ontstaan. Eén en ander blijkt het 
gevolg van een voorheen onbekende carotisstenose 
links. Er ontstaat een klinische toestand waarbij de 
behandelend arts een spoedige achteruitgang en over· 
lijden van de patiënt verwacht. De familie verzoekt 

SOS International, Amsterdam. mw J.A. Meijer, arts; P.J. Smits, arts. 

om spoedige repatriëring naar Nederland zodat pa
tiënt in Nederland kan overlijden. Dit lijkt gezien de 
medische situatie vooralsnog niet verantwoord.Pa
tiënt knapt echter toch wat op en wordt weer gemobi
liseerd. Hij is echter wel volledig verzorgingsbehoeftig 
en er bestaat aldus een indicatie voor een somatisch 
verpleeghuis. Transport per ambulance is verant
woord en de Franse kliniek dringt aan op spoedige 
overplaatsing. In overleg met de huisarts van de 
patiënt wordt het Centraal Meldingsorgaan Verpleeg
huizen ingeschakeld om vervolgens de patiënt in zijn 
eigen woonplaats in een somatisch verpleeghuis 
onder te kunnen brengen. De bij overplaatsing vanuit 
een buitenlands ziekenhuis behorende MRSA-proble· 
matiek wordt tevens met de indicatiecommissie be
sproken. Op dat moment is er geen bed vrij en komt 
de op de wachtlijst voor spoedopname. 

Op termijn van 2 tot 4 dagen wordt plaatsing ver
wacht. Na een moeilijke periode voor patiënt en fami
lie wegens de onverwacht langere wachttijd, komt er 
een plaats beschikbaar in een verpleeghuis in de 
buurt van het huisadres. De familie en de Franse be
handelaar worden geïnformeerd door de arts van de 
alarmcentrale over de huidige toestand van de pa· 
tiënt. De MRSA categorie II vormt echter een pro
bleem, de verpleeghuisarts moet eerst het MRSA-pro
tocol opvragen en het verplegend personeel instru-
eren met tot de te volgen richtlijnen. 

Er gaat alsnog een weekeinde voorbij en vervol· 
gens wordt de heropnameplaats wegens de te grote 
verzorgingsbehoefte van de andere patiënten op de af. 
deling geannuleerd. Ter bemiddeling bij de overplaat
sing van deze patiënt wordt de Regionale Inspectie 
Gezondheidszorg betrokken en er volgt na 4 dagen 
alsnog plaatsing in het eerder genoemde verpleeg
huis. 

Conclusie 

Indien verpleeghuizen zich eerder verdiepen in de 
richtlijnen voor MRSA van de Werkgroep Infectie Pre
ventie (WIP) is duidelijk wat de consequenties zijn 
voor het overnemen van een patiënt uit het buiten
land en was de periode van instructie niet nodig ge
weest. 
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De aanhouder wint 

A.J.L. Weersink* 

De periode van 1990 tot eind 1996 was relatiefrus
tig voor de MRSA-liefhebber in het AZU. De behande

ling en verpleging van 38 patiënten -met een verschil
lend MRSA-faagtype- gaf één maal aanleiding tot ver
spreiding naar meer dan één patiënt. Hiervan waren 
in totaal 5 patiënten het slachtoffer. Hoe anders ver

liep het afgelopen jaar. Na een verblijf van zes weken 
in het ziekenhuis werd, begin december 1996, bij een 

patiënt een MRSA geïsoleerd. Deze MRSA was resistent 
voor oxacilline, penicillines. cefalosporinen, erythro
mycine, clindamycine, tobramycine en ciprofloxacin. 

Het faagtype was Z115 (RIVM). De patiënt, noch zijn 
naaste familie, had contact gehad met een buiten
lands ziekenhuis. Deze stam vertoonde een heteroge
ne resistentie voor oxacilline en meticilline. Op het 
eerste gezicht leek deze stam gevoelig voor genoemde 
antibiotica wanneer de E-test gebruikt werd voor de 

bepaling van de minimaal inhiberende concentratie. 
Er was echter zeer lichte doorgroei van de stafYlokok
ken, waarbij de MIC > 2 mgfml bleek te zijn. 

Naar aanleiding van deze bevinding werden bij 
alle nog opgenomen contactpatiënten en al het perso

neel dat contact had gehad met de patiënt, MRSA-in
ventarisatiekweken afgenomen. In de dagen erna wer
den in korte tijd 3 patiënten MRSA-positief bevonden 

op de intensive care afdeling. De MRSA werd in routi
nekweken van wonden, lijnen of sputum aangetoond. 

Al gauw bleek dat de gebruikelijke screeningsmetho
de m.b.v. bloedagarplaten met 6J.lgfml oxacilline deze 
MRSA-stam onvoldoende aantoonde in patiënten ma
teriaal. De MRSA werd geremd door lage concentraties 

oxacilline ondanks het feit dat hij mecA gen positief 
was . Ook een ophopingsmetbode was niet gevoelig ge
noeg. Uit klinisch materiaal bleek deze stam goed te 

isoleren m.b.v. bloedagarplaten die tobramycine (50 
J.lgfml) bevatten. Deze hebben tevens het voordeel dat 
zij na 24 uur incubatie bij 35°C voor de eerste keer 
kunnen worden afgelezen. Enkele dagen na de eerste 
screening werden alle patiënten en personeel nog
maals op MRSA gekweekt met de nieuwe methode. 

Deze MRSA, faagtype Z115, heeft ons voor hete 
vuren geplaatst en het voert te ver om alle details te 
vermelden. Over een periode van acht maanden is de 

•) Eijkman-Winkler Instituut voor Medische Microbiologie, Afdeling Zie
kenhuishygiëne en In.tectiepreventie. Academisch Ziekenhuis Utrecht , 
Dr. A.J.L. Weersink. art,..microbioloog 

intensive care vijf maal gesloten geweest voor opna
mes waarbij de patiënten in quarantaine behandeld 
moesten worden. Herhaaldelijk is zeer intensief gerei
nigd en zelfs verneveld met Lyorthol. Zeven maal werd 
een verpleegafdeling gesloten voor opname van nieu

we patiënten in verband met verspreiding naar een 
patiënt of medewerker. Uiteindelijk zijn in totaal 16 
patiënten en 11 personeelsleden MRSA-positief bevon

den. In de eerste 4 maanden van 1997 zijn 9800 pa
tiëntenkweken verricht en in het eerste half jaar van 
1997 10.900 personeelskweken. Het overgrote meren
deel werd verricht in het kader van deze epidemie. In 
deze periode werden de toch al strenge AZU-MRSA
protocollen verder aangescherpt. Bij alle patiënten 

van afdelingen waar een patiënt met de Z115-stam op
genomen was, werden elke maandag drie sets MRSA
inventarisatiekweken afgenomen van urine, keel. 
neus, sputum, perineum, wonden, insteekopeningen 
van drains en intravasale catheters, tot een week na 

ontslag van de laatste MRSA-positieve patiënt. Op de 
intensive care werd nog tot drie weken na ontslag van 
de laatste MRSA-positieve patiënt gescreend. Omdat 
uit deze kweken bleek dat bij patiënten die initieel ne

gatief bevonden waren na geruime tijd alsnog MRSA 
aangetoond werd, is het oude kweek-schema voor deze 

stam weer ingevoerd. Patiënten werden niet langer 
drie maal gekweekt met minimaal een uur tussenpau
ze, maar op drie achtereenvolgende dagen. Check
listen voor elke situatie werden opgesteld voor alle be

trokkenen om snel en efficiënt de MRSA-screening, 
verwerking en alle bijkomende maatregelen te kun
nen organiseren. Uiteindelijk hebben alle maatrege
len ertoe geleid dat er de laatste 5 maanden geen ver
spreiding meer is aangetoond. De laatste patiënt met 
MRSA-Z115 heeft in oktober het ziekenhuis verlaten. 

Ondanks de vele vraagtekens die door artsen en 

verpleegkundigen geplaatst werden bij het gehanteer
de Nederlandse MRSA beleid, heeft een consequent 
volhouden ervan uiteindelijk zijn vruchten afgewor
pen. Voor de motivatie van alle betrokkenen bij een 

MRSA-epidemie is het van groot belang te weten dat 
ook elders het onderste uit de kan wordt gehaald om 

MRSA te elimineren. Een goede en centrale registratie 
van de omvang van alle MRSA-epidemieën in zieken
huizen en andere instellingen is onontbeerlijk om het 
succes van het Nederlandse beleid te kunnen blijven 

toetsen. Hiervoor is eenieders medewerking vereist. 
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Beschouwing: MRSA beter, maar niet best 

C.M.J.E.. Vandenbroucke-Grauls* 

Inleiding 

Nederland kan terecht trots zijn op haar 'MRSA-ge
halte': per jaar bedraagt het aantal patiënten waarbij 
een besmetting met MRSA geconstateerd wordt nog 

steeds geen 3001 . Dit is voor alle Nederlandse zieken
huizen samen minder dan in sommige andere landen 
in één enkel ziekenhuis per jaar2! Uit verschillende 

bijdragen aan de twee themanummers die het Infec
tieziektenbulletin aan het onderwerp MRSA wijdt, 
blijkt dat dit het resultaat is van de inspanning van 

velen. 

Nederlandse trend 

Mid-jaren tachtig werd duidelijk dat de problemen 

die men in het buitenland ervaarde met MRSA zich 
ook in Nederland aandienden. Dit was aanleiding om 
een beleid te formuleren, waarbij de keuze gemaakt 
werd om MRSA in Nederland niet te tolereren. Dit 
vond zijn weerslag in richtlijn WIP-35 van de Werk
groep Infectiepreventie. Deze strenge richtlijn gaat 

uit van een "Search and Destroy" strategie, waarbij 
middels actieve opsporing, strikte isolatie en behan
deling van MRSA-dragers er naar gestreefd wordt om 

de prevalentie van MRSA zo laag mogelijk te houden. 
De richtlijn werd algemeen geaccepteerd en ge

volgd. De landelijke surveillance die in 1989 door het 

RIVM gestart werd laat zien dat dit beleid verschillen
de jaren goede vruchten heeft afgeworpen. Toch, wan
neer we de getallen uit de surveillance van het RIVM 
grafisch uitzetten valt een verontrustende stijgende 
trend op (figuur 1). Men zou kunnen vermoeden dat 
dit een gevolg is van de internationale trend, daar be

kend is dat in de ons omringende landen, in de Ver
enigde Staten en in het Verre Oosten de prevalentie 
van MRSA in ziekenhuizen schrikbarende proporties 
heeft bereikt. Toch laten de cijfers van het RIVM zien 
dat dit een al te geruststellende gedachte is: het per

centage isolaten waarbij een relatie met een patiënt 
uit een buitenlands ziekenhuis aangetoond kan wor
den is over de laatste jaren gestaag gedaald (figuur 2). 
Het lijkt alsof de toename dus toch een Nederlands 

fenomeen is. 

') Academisch Ziekenhuis. Vrije Universiteit Amsterdam. mw prof dr 
CMJE Vandenbroucke-Grauls, hoogleraar Microbiologie 

Problemen 

Wat is de oorzaak hiervan? Is het beleid aan het 
falen of spelen andere factoren een rol? Uit de ver
schillende bijdragen aan deze twee themanummers 

kunnen we een aantal problemen distilleren. Ten eer
ste rijst de vraag of we goed in staat zijn om risicopa
tiënten tijdig te herkennen. Een tweede vraag is hoe 
lang een patiënt MRSA drager blijft. Derde vraag is 
wat te doen met meticilline resistente stammen, die 

nog gevoelig zijn voor gentamicine. 

Herkennen van risicopatiënten 

Zijn we in staat om risicopatiënten, dat wil zeggen 
patiënten die een kans hebben om MRSA-drager te zijn, 
goed te herkennen? Of anders gezegd: zijn de mazen van 
het vangnet fijn genoeg? Het dilemma waar we voor ge
plaatst worden is dat we een net willen dat fijnmazig ge

noeg is om te beschermen, maar niet zulke kleine 
mazen heeft dat het een harnas wordt waardoor we niet 
meer kunnen bewegen. Bergervoet3 vraagt zich af of de 

mazen voor het vangen van MRSA uit het buitenland te 
grof zijn. In zijn ziekenhuis heeft het huidig beleid één
maal gefaald. Op eerste gezicht lijken de cijfers van het 
RIVM aan te geven dat over het algemeen de geldende 
richtlijnen voor overname van patiënten uit buitenland
se ziekenhuizen goed voldoen: van het totaal aantal iso

laten dat per jaar naar het RIVM gestuurd wordt is het 
aantal waarvoor een aantoonbare relatie bestaat met het 
buiteland vrij constant gebleven tot 1996 (60 tot 80 per 

Figuur 1. Aantal MRSA-isolaten ingestuurd naar het RIVM 
in de periode 1989 · 1997 (De gegevens zijn ontleend aan 
referentie 1) 

350 ..------------------

300 

250 

1i 200 

~ 
150 

100 

50 

-+- patiënten 
-a- personeel 
__..._ totaal 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
jaar 



---------------------------Jaargang 9 1998 nummer 3 INFECTIEZIEKTEN BULLETIN 

350 60 
-totaal .... =index 
....- % buitenland 300 50 

!"!"' 

I~ 
250 

40 

200 
30 

I 
;-·· 

r 
- , . 

,-

I I 
'-:-:: 0 

ISO 

100 
20 

50 10 

0 
1993 1994 1995 1996 1997 1992 

Figuur 2. Aantal indexpatiënten in de jaren 1992 tot 1997 
(dit zijn alle patiënten die geen aanleiding gaven tot se
cundaire verspreiding in ziekenbuizen plus alle indexpa
tiënten bij secundaire verspreiding), totaal aantal MRSA 
isolaten en percentage MRSA isolaten waarvan bekend is 
dat de bron uit bet buitenland afkomstig was (De gege
vens zijn ontleend aan referentie 1) 

jaar). In 1997 is het absolute aantallicht gedaald. Echter, 
zoals eerder opgemerkt is dit aantal, als percentage van 
het totaal, reeds enkele jaren aan het dalen. Tegelijker

tijd neemt het percentage isolaten waarvan de herkomst 
onbekend is toe. Of dit een teken is dat detectie bij over
name uit buitenlandse ziekenhuizen faalt en resulteert 
in herkenning op een later tijdstip, wanneer de relatie 
met het buitenland niet meer gemakkelijk herkenbaar 
is , is de vraag. Mogelijk duidt deze trend op "moeheid" 

ten aanzien van een actief opsporingsbeleid. Diepgaand 
onderzoek naar de bronnen van deze stammen is zeker 
aangewezen, vooraleer besloten kan worden dat het 
nodig is om de mazen van het net fijner te maken. Voor 
patiënten die overkomen uit buitenlandse ziekenhuizen 
zou dit onherroepelijk een langere isolatieperiode met 
zich meebrengen, met alle gevolgen van dien. Een stren

ger beleid is pas aangewezen wanneer in maat en getal 
aangegeven kan worden dat meer screeningskweken (en 

dus een langduriger isolatie) daadwerkelijk een belang
rijk aantal secundaire verspreidingen voorkomt. Dan 
zou uitgerekend kunnen worden wat de kosten zijn van 
een landuriger isolatie voor alle patiënten afkomstig uit 
buitenlandse ziekenhuizen en wat de baten zijn, uitge
drukt als aantal voorkomen secundaire besmettingen. 

Vooralsnog lijken de meldingen van duidelijk gemiste 
buitenlandse MRSA's nog slechts anecdotisch. 

De vraag of we in staat zijn om risicopatiënten tij

dig te herkennen betreft niet alleen patiënten uit bui
tenlandse ziekenhuizen, maar minstens evenzeer Ne
derlandse risicopatiënten zonder relatie met het bui

tenland. De vraag ofMRSA stammen de laatste jaren in 
Nederland 'ontstaan' zijn is cruciaal voor de afbake-

ning van het beleid in de toekomst. Als dit het geval is , 
is onderzoek naar risicofactoren voor dragerschap van 
'Nederlandse' stammen dringend aangewezen om Ne

derlandse risicogroepen te definiëren. Dan zal ook voor 
deze groepen een actief opsporingsbeleid geformuleerd 
moeten worden. De ervaringen van Schneeberger4 

leren dat het van belang is na te gaan of MRSA zich in

middels in verpleeghuizen genesteld heeft. 

Hoe lang drager? 

De tweede vraag naar aanleiding van de beschreven 

ervaringen betreft de duur van MRSA-dragerschap, of 
zoals Toenbreker et al5 het stellen: eens MRSA, altijd 
MRSA? De casus die door hen gepresenteerd wordt is 
een mooie illustratie van de bevindingen van Beaujean 
et al.6 De belangrijkste factor voor langdurig (meerdere 
maanden tot jaren) dragerschap is het niet volledig her

steld zijn van de aandoening die aanwezig was op het 
moment dat kolonisatie optrad. Dit bevestigt de eerde
re bevindingen van Frénay et aF en Zetsma et al.8 Zo
lang het onderliggend lijden niet volledig genezen is, 
dient de patiënt dus als drager beschouwd te worden, 
zelfs indien controlekweken negatief blijven en zeker 

indien hij om welke reden dan ook, antibiotica toege
diend krijgt. Een patiënt die volledig hersteld is van de 
ziekte die bestond op het moment dat hij gekoloni
seerd raakte met MRSA en bij wie controlekweken ne
gatief blijven hoeft zeker niet voor altijd als MRSA-dra
ger beschouwd te worden. 

Gentamicine-gevoelige MRSA 

Een nieuw kenmerk van de epidemiologie van 
MRSA is het verschijnen van stammen die weliswaar 
resistent zijn voor meticilline, en dus voor alle peni
cillines en cefalosporines, maar niet voor gentamici
ne. Uit de bijdrage van Schneeberger komt naar voren 
dat deze minder "multiresistente" stammen uit Ne
derland afkomstig lijken. Toch is het probleem van de 
gentamicine gevoelige MRSA ook bekend in het bui

tenland. Epidemieën met dergelijke stammen zijn be
schreven in België, Duitsland en Frankrijk. De meeste 
stammen bezitten het mecA gen, maar detectie van de 
resistentie in het laboratorium kan moeilijk zijn. Het 
zijn zeker stammen waar men beducht voor moet 
zijn, omdat zij moeilijk herkenbaar zijn, omdat zij 
zich, evenzeer als de echte multiresistente MRSA, epi

demisch blijken te verspreiden, en omdat elke stafYlo
coc de eigenschap heeft om resistentiegenen gemak
kelijk op te nemen. De belangrijkste vraag hier is 
waar deze stammen vandaan komen en hoe sterk zij 
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verspreid zijn in Nederland. De surveillance van het 
RIVM zou dus de komende tijd gespitst moeten wor
den op deze stammen. 

Tot slot 

Het strenge Nederlandse beleid is tot nog toe suc
cesvol gebleken, doch we mogen zeker niet zelfvol
daan zijn: de prevalentie van MRSA is weliswaar nog 
steeds zeer laag, doch vertoont een lichte neiging tot 
stijgen en de herkomst van de stammen is niet meer 
zo duidelijk "buitenlands". Het aantal secundaire ver
spreidingen is Betekent dit dat we de 
strijd toch ooit zullen verliezen en dat het dus tijd 
wordt om het beleid te herzien? 

Ervaringen in andere landen leren dat zonder 
stringente maatregelen het percentage MRSA in zie
kenhuizen snel sterk kan oplopen en dat dit uiteinde
lijk zijn weerslag heeft in het aantal ziekenhuisinfec
ties door stafYlococcen. Dit is voor veel buitenlandse 
•u•n<::<u.u,;cu reden om toch een screenings- en isolatie
protocol te hanteren, al vergt dit bij een hoge preva
lentie van MRSA veel inspanning.2•9•10 Het laag hou
den van die prevalentie loont dus altijd de moeite. 

De meest recente waarschuwing komt uit Japan: 
hier heeft men inmiddels de eerste vancomycine resis
tente MRSA (VRSA) geïsoleerd.U Deze stammen blijken 
aanvankelijk heterogene resistentie te vertonen, doch 
worden homogeen resistent bij blootstelling aan van
comycine. Therapiefalen bij infectie met dergelijke 
stammen is reeds gedocumenteerd. De prevalentie 
van deze stammen in Japanse ziekenhuizen varieert 
tussen 1% in niet academische ziekenhuizen, tot 20% 
in academische centra. 

Kijkend naar het buitenland moeten we conclude
ren dat voortzetten van het huidige beleid de moeite 
waard is: de inspanning is nu nog te overzien. Daar
naast biedt dit ook de mogelijkheid om ervaring te be
houden in het bestrijden van MRSA, een ervaring die 
wellicht nuttig zou kunnen blijken mocht VRSA zich 
verder verspreiden 12•13 

Is het mogelijk om het huidige beleid te verbete
ren? Om antwoord te geven op deze vraag is een goede 
kennis van de epidemiologie van MRSA in Nederland 
onontbeerlijk omdat deze het fundament biedt voor 
de maatregelen. Hoe belangrijk patiënten uit buiten-

landse ziekenhuizen zijn als bron voor MRSA, of Ne
derlandse verpleeghuizen een bron zijn van MRSA, of 
isolatie en screening effectief zijn kan alleen bepaald 
worden door te blijven meten hoe vaak en waar MRSA 
voorkomt. 
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REFERAAT 

Als Vanco wankelt 

Halverwege 1997 werden de wetenschappelijke bijla
gen van de meeste kranten geopend met koppen zoals 

'Superbacterie duikt op in Japan' en 'Een onverslaanba
re bacil'. Dit media-enthousiasme werd gevoed door de 
ontdekking van een vancomycine resistente MRSA 

(VRSA) in Japan.1 Bij een chirurgische patiënt met een 
wondinfectie sloeg vancomycine therapie niet langer 
aan; de geïsoleerde MRSA (Mu50) stam had een mini

maal remmende concentratie (MRC) van 8 mgfml voor 
vancomycine. Recent heeft men in Japan het voorko
men van deze VRSA in verschillende ziekenhuizen on

derzocht en is men tot de schokkende conclusie geko
men dat in sommige ziekenhuizen maar liefst 20% van 
de MRSA verminderd gevoelig is voor vancomycine.2 

De Mu50 en andere VRSA stammen zijn in tegen
stelling tot de vancomycine resistente enteracoccen 
(VRE) intermediair resistent, ze hebben MRC's van 8 

mgfml versus >256 mgfml voor de VRE. Deze VRSA be
schikken ook niet over de zogenaamde vanA en vanB 

genen. Deze genen zijn in enteracoccen verantwoorde
lijk voor de hoge resistentie tegen vancomycine. Dit 
betekent waarschijnlijk dat de vancomycine resisten
tie in deze MRSA ontstaan is zonder de opname van 

genen die al verantwoordelijk zijn voor vancomycine 
resistentie in andere bacteriën. De MRSA stammen in 

deze Japanse surveillance konden worden verdeeld in 
drie populaties; homogeen vancomycine gevoelige, 
heterogeen vancomycine ongevoelige en homogeen 
vancomycine ongevoelige MRSA. Een homogeen onge

voelige stam zoals Mu50 waarvan alle bacteriën nog 
groeien bij een vancomycine concentratie van 4 
mgfml wordt snel gevonden met behulp van een stan
daard gevoeligheidsbepaling. In het geval van een he
terogene VRSA stam (Mu3) is het veel moeilijker om 
deze te onderscheiden van een homogene gevoelige 
kloon. De groei van de stam Mu3, geïsoleerd uit een 
patiënt met pneumonie die niet reageerde op vanco
mycine therapie, werd bijna geheel (99.99% van de 

bacteriën) geremd bij een vancomycine concentratie 
van 4 mg/ml. Nochtans waren er subpopulaties uit 
dt!ze stam die groeiden tot vancomycine concentraties 
van 9 mgfml; deze zouden niet worden gevonden met 
de standaard gevoeligheidsbepalingen. 

De Japanse auteurs suggereren dat deze vancomy

dnc resistentie MRSA ontstaan zijn door een twee 
~taps selectie uit de vancomycine gevoelige MRSA. Een 
vf!rgelîjking wordt gemaakt met de ontwikkeling van 

hnipcnem resistentie in MRSA in Japan. In de jaren 80 
werden de eerste imipenem resistentie klonen geïso-

leerduit imipenem gevoelige MRSA. Na een aantal jaar 
van intensief imipenem, en ook cefmetazol en moxa
lactam gebruik, werden zowat alle MRSA stammen ho
mogeen resistent tegen imipenem. De geïsoleerde VRSA 
stammen behoren tot de hoog imipenem resistente 

subpopulaties van een heterogene imipenem resistente 
MRSA populatie. Dit zou kunnen betekenen dat in het 
geval van de VRSA men in Japan nu de eerste fase door
loopt van het ontstaan van VRSA. Na vancomycine ge
bruik worden uit homogeen gevoelige MRSA vancomy
cine resistente subpopulaties geïsoleerd. Het merendeel 

van deze MRSA is nog gevoelig, heterogeen ongevoelige 
stammen als Mu3 duiken op. Massaal gebruik van van
comycine in de kliniek leidt dan, net als in het geval 
van imipenem, uiteindelijk tot het ontstaan van de ho
mogene VRSA stammen, zoals Mu50. 

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen in 

Japan, maar ook in de USA1 en Slowakije, wil men in 
Europa de surveillance naar VRSA intensiveren. Het 
blijkt dat met de routinematig gebruikte disk diffusie 
testen de heterogene VRSA vaak niet worden gedetec
teerd .3 Het lijkt zinvol om in het geval van therapiefa
len, na gebruik van vancomycine bij MRSA infecties , 

andere gevoeligheidsbepalingen uit te voeren. Zo 
raadt de Antibiotica Referentie Unit van de PHLS, UK, 
aan om E-testen of breekpunt dilutie testen met 4 
mg/1 vancomycine uit te voeren in het geval van thera
piefalen.3 Ook moeten dergelijke stammen worden ge
zonden naar de nationale referentie laboratoria (zoals 

het RNM), voor uitgebreidere gevoeligheidsbepalin
gen en moleculair biologische typering. Op die ma
nier zou men de eerste heterogene VRSA tijdig kun
nen opsporen, waarna men met een gericht beleid, 
zoals strikte isolatiemaatregelen (zoals voor MRSA in 
Nederland) en restrictieve vancomycine prescriptie, 
hoopt te voorkomen dat men in Europa te maken 
krijgt met onbehandelbare MRSA infecties. 

W.G. 
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Respiratoire infecties in Nederland 

Inmiddels is er duidelijke influenza-activiteit in 
Nederland: in week 11 werden er 12 meldingen van 

influenza-achtige ziektebeelden per 10.000 inwoners 
gedaan door de huisartsen van het NIVEL-peilstation
netwerk. Uit virus-isolaten uit dit peilstationnetwerk 

en uit virologische laboratoria blijkt dat het voorna
melijk influenza A(H3N2) betreft; er zijn enkele influ
enza B-virussen geïsoleerd. Het aantal isolaties van 
het respiratoir syncytieel virus (RSV) was de eerste 8 

weken van dit jaar nog hoog1 maar sinds week 9-10 
lijkt zich een daling in te zetten. 

Deze maand meer informatie over het voorkomen 
van legionella pneumonie in Nederland. Hoewel deze 
ziekte goed te voorkomen is, steekt hij toch regelma
tig de kop op, zoals de laatste jaren b.v. in een sauna2 , 

intramurale instellingen3 , een whirlpool aan boord 
van een cruise-schip4•5 en een hotel in Spanjé. 

Legionella pneumonie 

Legionella pneumonie (ook wel Legionnaires' disea

se of veteranenziekte genoemd) wordt veroorzaakt door 

de bacterie Legionella pneumophila7•8 en wordt geken
merkt door een acute zware longontsteking en hoge 
koorts. Patiënten zijn zeer ziek en zonder behandeling 
overlijdt 10-20%; met behandeling (met b.v. erythromy

cine) overlijdt ongeveer 5% van de patiënten. De ziekte 
dankt zijn naam aan een uitbraak van longontsteking 
onder de deelnemers aan een bijeenkomst voor oud
strijders in Philadelphia in 1976. Veteranenziekte komt 

zowel sporadisch als in kleine verheffingen voor. 
L pneumophila kan zich goed handhaven en verme

nigvuldigen in warmwatersystemen bij temperaturen 
tussen 25 en 55 oe, De bacterie kan via aërosolen de 

longen bereiken en een pneumonie veroorzaken. Er is 
geen mens-op-mens overdracht. De incubatieperiode 

is 2 tot 12 dagen. Mensen met een verminderde weer
stand, bejaarden, rokers en mannen hebben een ver
hoogd risico op veteranenziekte. 

L pneumophila kan aangetoond worden met kweek, 
PCR of directe immunofluorescentie in bronchus
spoelsel of sputum; legionella-infectie kan worden ge
diagnostiseerd door het aantonen van een antistofres
pons in serum of door het aantonen van antigeen in 
urine (tot 6 maanden na infectie). 

Figuur 1. Aantal meldingen van legionella pneumonie (RIF) en Legionella pneumophila (LSI) per 4 weken in Ne
derland, januari 1989-februari 1998 
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De LSI-data omvatten positieve bevindingen van o.a. Legionella pneumophila in 16 streeklaboratoria in Nederland zoals gemeld aan het RNM; LSI ~ Laborato
rium Surveillance Infectieziekten 
De RIF-database bevat de meldingen van gevallen van aangifteplichtige infectieziekten aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ); RIF= Registratie In
fectieziekten 
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Legionella pneumonie is een aangifteplichtige ziekte 
(sinds juni 1987) omdat op basis van de aangifte de be
smettingsbron opgespoord en geëlimineerd kan wor

den. De meldingen van gevallen van aangifteplichtige 
infectieziekten staan in de Registratie Infectieziekten 
(RIF) naar meldingsdatum. Hiernaast melden sinds 
1989 inmiddels 16 streeklaboratoria positieve bevindin

gen van o.a. L. pneumophila (op basis van kweek of sero
logie) aan het RIVM in het kader van het LSI-project (La

boratorium Surveillance Infectieziekten). ook naar mel
dingsdatum9. Zowel de RIF als de LSI registratie wordt 
maandelijks in tabelvorm in het Infectieziektenbulle
tin gerapporteerd (zie p. 74 en 76). 

Legionella pneumonie komt gedurende het hele 
jaar voor (figuur 1). Er worden ruim drie keer meer aan
giften aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg ge
daan (gemiddeld 42 per jaar) dan aan het LSI-project 
(gemiddeld 13 per jaar) (figuur 1 en 2). Dit verschil wordt 
deels verklaard doordat de aangifte landelijk is en LSI 

slechts een (onbekend) deel van de Nederlandse bevol
king bestrijkt9. De aangifte en LSI vertonen wel een ver
gelijkbare trend (figuur 2). Op basis van de aangifte is de 
incidentie van veteranenziekte gemiddeld 0,028 :!: 

0,007 per 10.000 inwoners per jaar. Ondanks toegeno
men kennis over Legionella neemt de incidentie niet af. 

De patiënten geregistreerd in RIF zijn gemiddeld SS :!: 

16 jaar oud en 73% van hen is man. 

Figuur 2: Aantal meldingen van legionella pneumonie 
(RIF) en Legionella pneumophila (LSI) per jaar in Neder
land, 1989-1997 
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De LSI.<Jata omvatten positieve bevindingen van o.a. Legionena pnmmophila 
in 16 streeldaboratoria in Nederland zoals gemeld aan het RIVM; LSI - la
boratorium Smveillance Infectieziekten 
De RIF-database bevat de meldingen van gevallen van aangifteplichtige in
fectieziekten aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (JGZ); RIF - Regis
t ra tie Infectieziekten 

In 1987 is het European Surveillance Scheme for Tra
vel Associated Legionnaires' Disease opgericht door de 
European Working Group for Legionella Infections 

(EWGU)6.1°. Inmiddels rapporteren 27 centra uit 22 

landen gegevens over iedere patiënt die de veteranen
ziekte (waarschijnlijk) op reis heeft opgelopen. In 
geval van een (vermoed) cluster wordt de internatio
nale federatie van reisorganisatoren gewaarschuwd. 
Dit heeft al een aantal keer geleid tot het terugtrek
ken van toeristen uit een verdacht hotel. 

RIVM Werkgroep Respiratoire Infecties; MLA 

Heijnen (CIE), AS de Boer (CIE), JW Dorigo-Zetsma (LIS}, 

TG Kimman (LIO), MJW Sprenger (CIE) 
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International Conference on Emerging lnfectious Diseases 

Van 8 tot 12 maart werd in Atlanta de eerste "International 
Conference on Emerging Infectious Diseases" gehouden. Het Cen
ters for Diseases Control (CDC) in Atlanta, USA, organiseerde de 
conferentie. Hieronder volgt een eerste impressie. 

Er waren 2.500 deelnemers uit 71 landen. Het pro· 
gramma bestond uit meer dan honderd verschillende ses

sies waaronder 12 plenaire bijeenkomsten. Er werden 350 
posters gepresenteerd. De delegatie uit Nederland be

stond uit Marja Esveld (VWS), Jan van Wijngaarden (IGZ), 
Hester de Melker, Leo Schouls, Joop Schellekeus en Marc 
Sprenger (RIVM). De belangrijkste onderwerpen waren de 
emterJ;?;mg voedselinfecties, 'novel agents', bioterrorisme, 

influenza, informatie technologie, antibiotica resisten
tie, ziekenhuisinfecties en zoönosen. 

Tijdens de opening werd de toon gezet door de Nobel

prijswinnaar Joshua Lederberg. Eén van de opvallende 
uitspraken was dat iedereen zich steeds zorgen maakte 
over de pathogenen die via ruimtereizen mogelijk vanuit 

de maan of Mars op aarde zouden kunnen worden geïm· 
porteerd. Niemand realiseerde zich blijkbaar de veel 
meer voor de hand liggende desastreuze gevolgen van 

door de mens meegebracht bacteriën of virussen voor het 
ecosysteem in de ruimte. 

In de vier van de conferentie werd de stand van 
zaken op gebied van 'emerging infections' gepresenteerd 
door uitstekende inleiders. "Oprukkende pathogenen" 
blijken zeven jaar nadat het begrip voor het eerst werd 

gebruikt, een reële bedreiging voor de volksgezondheid 
te vormen. Veelvuldig waarschuwden inleiders voor on
derschatting en zelfVoldaanheid. De gevaren zijn onder 
meer het gevolg van de globalisering van de problema
tiek (wat elders in de wereld gebeurt, kan snel gevolgen 
hebben voor Nederland), grootschalige voedselproduktie 
en onbeheerst gebruik van antibiotica, zowel bij mensen 

als in de veeteelt. Bijzonder aspect daarbij is de schijn· 
baar steeds toenemende kans dat een micro-organisme 
de species barrière doorbreekt. Als dit gebeurt is het 
micro-organisme meestal niet in staat zich effectief te 
verspreiden. Echter soms lukt dit wel met ernstige gevol· 

gen voor de gezondheid van grote groepen in de bevol
king. Een bekend voorbeeld is HN dat van apen afkom· 
stig is. 

Een aanpak op wereldschaal is vereist met als belang· 
rijkste componenten surveillance, adequate laboratori
um faciliteiten voor diagnostiek, preventie en beheerst 

gebruik van antibiotica. 
Aandacht was er voor het gebruik van biologische wa

pens. Dit is niet verbazingwekkend na de recente proble
men met Irak. Pokken, antrax en de pest werden als be

langrijkste aandoeningen gezien die het gevolg kunnen 

zijn van het gebruik van dit soort wapens. 

De voedselveiligheid is een toenemende bron van 
zorg. Ons voedsel komt tegenwoordig uit alle delen van 

de wereld en wordt steeds massaler geproduceerd. Be
strijding van infectiehaarden bij de bron, controle op de 
produktieketen en het vroegtijdig signaleren van epide
mieën worden steeds moeilijker. 

De voortschrijdende resistentie van bacteriën en para
sieten tegen antimicrobiële middelen vertoont een ver
ontrustende gevarieerdheid en laat eens te meer het 
fenomenale vermogen zien van micro-organismen om 

zich snel aan veranderende omstandigheden aan te pas
sen. Ter illustratie: in de VS zijn ziekenhuizen waar reeds 
40% van de enterococcen resistent is tegen vancomycine! 
In een toespraak van de Amerikaanse minister van Volks

gezondheid werd aangekondigd dat de VS 100 miljoen 
dollar extra gaat investeren in de bestrijding van infectie
ziekten. Met name het CDC en de NIH (National Institute 
of Health) zullen hiervan profiteren. Overigens sluit dit 
aan op de voorstellen in Nederland om de 'CDC-achtige' 

functie van het RIVM te versterken. In het algemeen was 
de benadering van de problematiek erg Amerikaans. Dit 
wil zeggen dat veel aandacht werd gegeven aan de kwali
teit van surveillance en microbiologische laboratoria. Er 
was weinig belangstelling voor de sociale determinanten 

van "emerging infections", zoals overbevolking, armoede 
en slechte toegankelijkheid van de gezondheidszorg voor 
grote delen van de wereldbevolking. Bijzonder aardig 
was het journalisten debat waaraan de medisch journa· 
listen van de vier grootste Amerikaanse kranten deelna
men. Hun boodschap aan de wetenschappers was de pro

blemen helder uit te leggen voor een breed publiek. Een 
verklaring als 'no comment' werd door de journalisten 
geïnterpreteerd als een signaal dat er een serieus pro· 
bleem was. De volgende dag was er het grote schrijvers 

debat. Hier namen o.a. Laurrie Garret en Robin Cook aan 
deeL Cook stelde dat de kranten weliswaar deden alsof ze 

alleen feiten beschreven maar in feite vooral sensatie als 
doelstelling hadden. Hijzelf had er juist met opzet voor 
gekozen om door middel van fictie de realiteit voor een 
breed publiek toegankelijk te maken. 

Tenslotte kan melding worden gemaakt van de rela

tief grote Nederlandse inbreng. Hester de Melker heeft 
een mondelinge presentatie gegeven over de kinkhoest 
epidemie in Nederland, Joop Schellekeus een poster pre
sentatie over kinkhoest, Leo Schouls over ehrlichiosis en 
ondergetekende (MS) over het Europese Resistentie pro
ject (EARSS) en ISIS. 

Marc Sprenger (RIVM) en jan van Wijngaarden (IGZ) 
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IGZ 4 - weken overzicht 

Aantal aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode 26 januari - 22 februari 1998 (week OS - 08) in Nederland 
Number of noti~ed cases of infectieus diseases (ar the period of 26 january - 22 February /998 (week 05 - 08) in the Netherlands 
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Groep A 

"" 0 

"' J: 
c: 
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febris typhoidea ............. - .. . . - .. . . - . ... - .. . . - .. .. - . . . . - .... I . ... I .. .. - ... . - .. .. - .... - .... - . ... - . . . 
lassakeerts ea vormen 
van Afrik. vir. haemorrh. 
koorts ...... . ...... . 
pest/plaque ................. - .. .. - ... . 
poliomyelitis ant.acuta ..... . .. - .... - .... · .. .. - . . . 
rabies ............. . 

Groep 8 

anthrax ...... ... .... .. . 

E 
0 

"E 
\l) 

l:l 
0 cc: 

botulisme .. . .... . .. ... .. . .. - . ... - .. .. - . . . . - ... . - . ... · .... - .... - .... - . ... - . ... - .. . . · . ... - . ... - . .. . - .... -
brucelloses ................. - . . . . - .. . . - . ... - ... . - . . .. - . . .. - . .. . I . . . . - . .. . - . ... - ... . - ... . - .... -
cholera .. .... . .......... . .. · . . . . - .. .. - .... - . . . . - . . . . - .. .. - . .. . - .. . . - . ... _ .... _ .. .. _ . ... _ . . .. _ .... _ . . .. _ 
diphterie .......... . .... .... - .. . . . . ... - . ... - .. . . - . .. . ..... - .. . . .. . ... ... . - .... - .. .. - . .. . . ... . - .... - . . . . _ 
dysenteria bacillaris .. ..... ... 2 . ... - .... - .... - .. . . - .... 2 . . .. - . ... 8 . . .. 3 ... . I .... 2 . ... I .... - .... 6 ... . - ... . -
febris recurrens ...... .. .... . - .... - .... • .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... · . ... - .... - .. .. - ... . -
gele koorts/yellow fever ....... · . ... - ... . - . ... - ... . - . ... - ... . - .... - . . .. - .... - . ... - ... . - . . .. - .... - .... - ... . -
hepatitis A .. .... ........ .. . - . ... 2 .... 3 .... - .... - .... 7 .... IS ... 26 . . . 49 ... I .... « ... 4 .. . . 2 .. .. 20 ... 27 .. . 4 
hepatitis B ................. - .... I ••.. - .• .• I • ..• • •• .• I . .•• - • .•. S .... S .... - .... I •• •. 2 . ... - .... 4 .... 2 ... . -
legionella pneumonie .. ... .. .. - .... - .... - .... - .... - .... - .. . . - .... - .... I .... - .... I .... - .... - .. . . - .... - .... -
lepra ... .. ................. - . ... - .... - .... - . . .. - .... - .... - .... - .... - ... . - . . .. - . . . . - . . . . - .... - . ... - . ... · 
leptospiroses .... ... . . ... ... - .... - . . .. I . . . . - .. .. - .... - .... - .. .. - . . . . - . . . . - .... - .. . . - .. .. - .... - .... · .... -
malaria ......... ... . . .. .. .. - .... - ... . - .... - .. . . - .... 2 .... 3 .... 7 . . . . 14 .. . - . . . . I .... - . . . . I .. .. 2 ... . - .... 7 
meningococcosis .... ...... .. 2 .... 2 . ... I •••• I • •• • - • ••• 8 .. .. 4 .... I I ••. I 0 ... 2 . ... I 0 ... 3 .... I •. . . - •••. 2 . ... I 
morbilli. ................... - . . .. ... .. - . ... - . ... - .... _ . . . . _ .... _ . . . 
ornithosis/Psittacosis .... . .... - ... . - . ... - .... - .... - .. .. 2 .. .. - .... - ... . I .... I .. .. - . . . . - .... - .... - ... . - .... -
paratyfus B .. ..... .. . ... . 
pertussis .......... .. ..... . 2 .... S .... 6 .... S .... 4 .... 23 ... 12 ... 18 ... 28 ... 2 ... . 17 . .. 18 ... - .... 2 .... I 0 ... 2 
Q-koorts/Q-fever .... . .. ... .. - .... - ... . - .... - .... - .... - .. . . - .... - ... . - .... - .... - .... - . ... - .... - .... - .... -
rubella . .. ... . . ....... . .. . . - . . .. - .. .. • .. . . - .... - .... - .... - .... - .... 7 . ... - .... - .... - ... . - ... . - . ... 7 . . .. -
scabies . .. ....... . ... . .. . . . - . . . . I • •• • - •• • • - • •• • I • ... I ...• 4 . .. . 12 .. . 46 . . . - .. .. 21 ... 13 ... - .... I •.•• 8 .... 12 
tetanus ...... ... ..... .... . . - . . .. - ... . - .... - ... . ..... - .... - .... - .... - .... - .... _ .. .. - .. .. _ .... _ .... _ .... _ 
trichinosis . . . .. . .......... . . - . . . . - . .. . · .... - ... . - .. .. - ... . - .... - .. . . - .... - .... - ... . - .. .. - ... . - .... - .... -
tuberculosis ...... .. . . . .. . .. - .. . . · .... - .... 4 . ... - .... 2 .... - . ... 8 .... 4 . . . . 2 .... 4 . ... - . . .. - . ... 2 . ... - . ... 2 
tularemia . ......... ...... .. - . . .. - .. .. - .... - .... - .... - ... . ..... - .... - .... - .. .. _ . . . . - .. .... ... _ .... _ .... . 
tyfus exanthematicus ... . . . ... - .... - . ... - .. .. - .. . . - ... . - . ... - .... - . . .. - ... . - . .. . - ... . - .... - .... - .... - .... -
voedselvergiftiging/ ........... - . ... - . ... - ... . - .. . . - .... - . ... 3 .... - .... 33 .. . - . .. . - .... 2 .... - .. .. - ... . - .. .. 31 
-infectie/foodborn
infections/-poisoning) 

Groep C 

gonorrhoea . . . . . . . . . . . . . . . . I •. .. - •• •. S ... . S . ... 8 .. . . - .... SO . . . I 2 ... - . . . . I I .•. 3 .... - .... 32 .. . 3 .... 6 
syfilis. prim./sec ....... .. .... . - .... I ••. • - •• •• 2 .. . . - .... - . . . . - .... I •• .. 3 .... I . .•• 2 ... . I •••• - •... I •. •. I ..• . I 
syfilis congenita .. ....... .... - .... - .... - . .. . - .... - .... - . .. . - .... - . ... - .... - . . .. - ... . - ... . - .... - .. .. - ... . -
parotitis epidemica ..... . ..... - .. .. - .. .. - .. .. - ... . - . . .. 2 .... - .... - . ... I . ... - .... 6 ... . · .... - . ... - .... - . . .. -
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Aangegeven gevallen van infectieziekten in Nederland per 4 weken, 1997 - 1998 
Notified cases of infectlans diseases in the Netherlands per 4 weeks, 1997 - I 998 

A 

week 
49-52 
totaal 

week 
OI- 04 
totaal 

week 
05 08 
totaal 

cumulatief totaal 
tlm week 08 
1998 

cumulatief totaal 
tlm week 08 
/997 

febris typhoidea . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . ........... 3 ............... 2 ............... 5 . . . . . . . ....... 5 . . . . . ... . 
lassakoorts ea vormen 
van Afrik. vir. haemorrh. 

koorts . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... -................ -. ·. · .. · · · · · · · · · -. · · · · · · · · · · · · · · •. · · · · · · · · · · · · · · · •. · · · · · · · · · · 
pest/plaque .................... -................ -................ -................ -................ -.......... . 
poliomyelitis ant.acuta . . . . . . ..... • ................ -. . . . . . . . . . ..... -. . . . . . ......... -. . . . . . . . . . . .. -.......... . 
rabies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... • ................ •. . . . . · · · · · · · · · · •. · · · · · · · · · · 

8 

anthrax. . . . . . . . . . . . . . ....... -................ -................ -.......... . 
botulisme . . . . . . . . . . . . . ....... •. . ............ -. . . . . . . . . . . .... -. . . . . . . . . . . . . ..•................•........... 
brucelloses. . . . . . . . . . . . .... 2 . . . . . . . . . ..... -.... . . . . . . ... I ............... I ............... -.......... . 
cholera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . ............. -................ -................ -. . . . . . . . . . .... -.......... . 
diphterie....................... . ............. -............... -................ • ................ -.......... . 
dysenteria bacillaris . . . . . . . . . . . . 24 . . . . . . . . . . .. 17 . . . . . . ....... 19 .............. 36 .............. 55 ........ . 
febris recurrens . . . . . . . . . . . . . . • ................ • ................ •. . . . . . . ........ -. . . . ........... -.......... . 
gele koorts/yellow fever ........... -................ -. . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . .............. • .......... . 
hepatitis A ................... 115 ......... 172 ............ 151 ............. 323 ............ 156 ...... . 
hepatitis B . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . ...... 23 . . . . . . . . . . . . 16 .............. 39 .............. 37 ....... . 
legionella pneumonie ............. 4 . . . ........... 4 . . . . . . . . . . .. 2 ............... 6 . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . 
lepra ......................... -.............. -................ . ............. -............... I ........ . 
leptospiroses ................... I ............... -. . . . . . ......... I . . . . . . . ..... I . . . . . . . . . . . . . . I ......... . 
malaria ....................... 9 ............... 12 . . . . . . . . . . . . 27 . . . . . . . . . ... 39 .............. 40 . . . .... . 
meningococcosis . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . . . . . . . . . . . . 43 . . . . . . . . . . . . . 54 .............. 97 . . . . . . . . . . . . . 121 ....... . 
morbilli. ....................... -................ I ............... -....... . . . . . I . . . . . . . . . . .... 2 ......... . 
ornithosis/Psittacosis . . . ......... 2 ............... 5 . . . . . . . ....... 4 . . . . . . . . ...... 9 ............... 6 ......... . 
paratyfus B .................... • ............... 2 .............. -............. 2 ............ I ........ . 
pertussis ....................... 190 ............. 171 ............. 140 ............. 311 ............ 1343 ...... . 
Q-koorts/Q-fever ................ 4 ............... I ............... - ................ I . . . . .......... 2 ......... . 
rubella ........................ I ............... 3 ............... 7 .............. 10 .............. 7 ......... . 
scabies ....................... 115 ............. 124 ............. 99 .............. 223 ............. 180 
tetanus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -............. . . -................ -................ -................ -.......... . 
trichinosis ...................... -. . . ............ -...... . . ....... -................ -............... -.......... . 
tuberculosis .................... 30 . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . .. 24 . . . . . . . . . . . . . I 00 ............. 263 ....... . 
tularemia ...................... -................•................ -.... . .......... -.. . . . . . . . . . . . . . •. . . ...... . 
tyfus exanthematîcus . . . . . . . . .... • ................ -. . . . . . ........ -................ -................ -. . . . . .... . 
voedselvergiftiging! ............... 34 .............. 38 .............. 38 . . . . . . . ...... 76 .............. 79 . . . . . . .. 
-infectie/foodborn-
infections/-poisoning) 

c 

gonorrhoea .................... 81 .............. 107 ............ 95 .............. 202 ............. 194 ....... . 
syfilis. prim./sec . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . . . . . . I I .............. 24 . . . . . . . . . . ... 60 ........ . 
syfilis congenita ................. -................ - ................ -................ -................ -.......... . 
parotitis epidemica ............... 6 ............... 4 ............... 9 ............... 13 .............. 8 ......... . 

' aantal gediagnostiseerd in de tweede vierweken van 1998 

71. 
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Overzicht van bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode 
26 januari t/m 22 februari 1998 (week OS - 08). 

Bij 2 patiënten werd buiktyfus gediagnostiseerd. 
Eén patiënt had de ziekte in Pakistan opgelopen en de 

andere patiënt in Turkije. 
Bacillaire dysenterie werd gediagnostiseerd bij 19 

personen. De infecties werden veroorzaakt door S.son

nei (9) , S.flexneri (6) en S.dysenteriae (1). In 3 gevallen 
was het Shigella type onbekend. In 10 gevallen liep 
men de besmetting in het buitenland op, namelijk in 
Afrika (3), Azië (2), Midden- en Zuid-Amerika (4). In 1 

geval is het land van besmetting onbekend. 
Van hepatitis A werden 151 gevallen gemeld. Het 

aantal personen dat in het buitenland was besmet be
droeg 16, te weten: 3 in Afrika, 6 in Azië, 4 in Zuid
Amerika en 3 in Europa. 

Van hepatitis B werden 16 gevallen aangegeven. 
Vijf patiënten werden geïnfecteerd via seksueel con
tact, 2 patiënten via een medische handeling in een 

ziekenhuis, waarvan 1 in het buitenland, 1 patiënt via 
intraveneus druggebruik en 1 patiënt mogelijk via de 
verzorging door een besmet gezinslid. In 7 gevallen is 

de bron van besmetting onbekend. 
Er werden 2 gevallen van legionellapneumonie 

gemeld. Eén patiënt werd in het buitenland besmet 

en 1 in Nederland. 
Er werd 1 patiënt met leptospirose aangegeven. 

Hij had de ziekte vermoedelijk opgelopen bij het rooi

en van kerstbomen. 
Wegens malaria werden 27 personen aangegeven. 

De patiënten werden in de volgende gebieden genfec

teerd: West-Afrika (12 P.falciparum, 1 P.onbekend), 
Oost-Afrika (5 P.falciparum, 1 P.vivax en 1 P.ovale), 
centraal Afrika (2 P.falciparum), Azië (1 P.vivax, 1 ?.on
bekend) en Zuid-Amerika (1 ?.onbekend). In 2 gevallen 
van P.vivax is het land van besmetting onbekend. 

Het aantal aangegeven patiënten met meningo

coccosis bedraagt 54. Vier patiënten zijn tengevolge 
van de ziekte overleden. 

Er werden 4 gevallen van ornithosisfpsittacosis 
aangegeven. Van 2 patiënten is bekend dat zij contact 
met vogels hadden gehad . 

Bij 140 personen werd pertussis gediagnostiseerd, 
waarvan er 18 niet of onvolledig gevaccineerd waren. 
De reden van het niet vaccineren betrof bij 12 patiën
ten de leeftijd, bij 4 patiënten de buitenlandse af
komst en bij 1 patiënt de levensbeschouwing. Bij 1 pa
tiënt was sprake van een m edische reden. Van 1 pa

tiënt was de vaccinatiestatus onbekend. 
Er werden 7 personen met rubella gemeld. Alle pa

tiënten verbleven in hetzelfde opvangcentrum voor 

asielzoekers. Drie patiënten waren niet gevaccineerd. 
De overige 4 patiënten waren waarschijnlijk op het 

moment van vaccinatie reeds besmet. 
Van scabies werden 99 gevallen gemeld. waarvan 5 

afkomstig uit een opvangcentrum voor asielzoekers . 

In de overige gevallen ging het om gezins- en solitaire 
besmettingen. 

Het in de tweede vierwekenperiode van 1998 ge
diagnostiseerde aantal gevallen van tuberculose dat 
in dezelfde periode bij de IGZ werd geregistreerd be
draagt 24, waarvan 13 bij Nederlanders en 11 bij bui

tenlanders. 
Wegens voedselvergiftigingf-infectie werden 38 

personen gemeld. Er deden zich 3 gezinsinfecties voor 

met in totaal 7 zieken. Na een personeelsfeest van een 
computerbedrijf werden 31 werknemers ziek. Zij ble
ken besmet te zijn met SRSV. 

Van gonorroe werden 95 gevallen gemeld, waar
van 74 geconstateerd bij mannen en 21 bij vrouwen. 

Primaire en secundaire syfilis werd vastgesteld bij 

7 mannen en 4 vrouwen. 
Er werden 9 gevallen van parotitis epidemica aan

gegeven. 

French doctors discover TB-Iike disease 

A ProMED-mail post 
Date: Sat, 7 Mar 1998 14:56:10 -0500 (EST) 

From: Jonathan Nash 
Source: TbNet and news media 

A new disease distinguished by persistent muscle 
pains, fatigue and a low fever has been discovered in 
France. Officials ofthe national public health network 

said yesterday doctors had identified about 20 cases of 
the mysterious, not-yet-named rnalady dating as far 
back as 1993, and were still searching for its cause. 
They believe it results from infection by a micro-orga
nism similar to Mycobacterium tuberculosis, the mi
croorganism which causes tuberculosis. Tbey said 
samples of infected muscle tissue had been sent for 
analysis to the U.S. Centres for Disease Control. which 
concluded that the disease was previously unknown. 

The typical patient was 40 to 50 years old and with a 
history of frequent hospita! stays, chronic disease or 
poor hygiene, the officials said. Pain is typically expe
rienced in the muscles , joints and limbs and might 
shift from site to site in the body over time, they said. 
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Notified cases of infectious diseases registered at the 
lnspectorate for Health Care, 26 january - 22 February 1998 
(week OS - 08). Summary of the main points 

During the past four-weekly period 2 patients have 
been notified for typhoid fever. One patient acquired 
the infection in Pakistan and 1 patient in Turkey. 

For bacillary dysentery 19 cases have been noti
fied, caused by S.sonnei (9) S.flexneri (6) and S.dysen
teriae (1). In 3 cases no Shigella type was mentioned. 
Ten patients had acquired the infection abroad. 

Hepatitis A was diagnosed in 151 patients, of 
whom 16 had acquired the infection abroad. 

For hepatitis B 16 cases have been reported. Five 
patients probably had been infected by sexual route, 2 
patients by a medica! treatment in a hospita!, 1 pa
tient by intravenons druguse, and 1 patient by a fami
ly member. In the other 7 cases the souree of the in
fection could not be established. 

Legionnaires disease was diagnosed in 2 patients. 
One patient acquired the infection abroad. 

One patient was reported for leptospirosis. He 
probably acquired the infection while stubbing trees. 

For malaria 27 cases have been reported. The pa
tients had acquired the infection in the following ma
larious areas: West Africa (12 P.falciparum, 1 P.unk
nown), East Africa (5 P.falciparum, 1 P.vivax, 1 P.ovale), 
central Africa (2 P.falciparum), Asia (1 P.vivax, 1 P.unk-

(http:ffwww.isis.rivm.nl/) 

nown), and South America (1 P.unknown). In 2 cases 
of P.vivax the country of origin is unknown. 

For meningococcosis 54 cases have been notified. 
Ornithosis was diagnosed in 4 patients, 2 had con

tact with birds. 
Pertussis was diagnosed in 140 patients, 18 had 

not been immunized. 
Rubella was diagnosed in 7 patients who had not 

been immunized. 
For scabies 99 persons were reported. 
Tuberculosis was diagnosed in 24 patients, iudu

ding 11 persons of foreign origin. 
For foodbome infections 38 persons were repor

ted. Three family-outbreaks were reported invalving 7 
persons. After a company dinner 31 persons were 
taken ill. The epidemie was caused by a small round 
structured virus. 

For gonorrhoea 95 cases have been reported; 74 
diagnosedinmen and 21 in wamen. 

Primary and secondary syphilis was diagnosed in 
7 rnales and 4 females. 

Mumps was diagnosed in 9 patients. 

YöLK.SG:EZèfftHH!lJ) EN M1tlf!J 
Of' l'>Ut!UC !"lHHAM A:UP. hit" UfYl#O-NMltfiT 

De barometer over week 05 
tfm 08 van 1998 laat zien dat 
hepatitis A nog steeds in de 
rode cijfers blijft (figuur 1). 

In Eurosurveillance Weekly 
(h ttp ://www.eurosurv.orgf) is 
hierover gerapporteerd. Hypo
theses over de mogelijke oorza
ken van deze verheffing wor
den momenteel onderzocht. 

Infectieziekten Barometer 

Daarnaast staat ook paroti
tis epidemica in het 'rood'. Dit 
blijkt veroorzaakt te worden 
door een zestal gevallen op één 
lokatie. Ook rubella verscheen 
in deze 4-weeks periode in de 
rode cijfers. Dit betrof eveneens 
allemaal gevallen afkomstig uit 
één plaats. 

Diagnose 

Brucel!oses 

Dysenlena bacillaris 

Gonorroe 

Hepatitis A 

Hapalffis B 

Legionellapneumonie 

Leptospiroses 

Malaria 

Meningococoosis 

Omithoslslpsittaoosis 

Parotitls epîdemica 

Afgelopen vier'!Y'eken Verwachte waardE.'" Historische limiet*" 

17 

19 

16 

73 



74 

------------------------------Jaargang 9 1998 nummer 3 INFECTIEZIEKTEN BUllETIN 

Overzicht registratie Laboratorium Surveillance 

Infectieziekten 

Bacteriële ziekteverwekkers, week OS - 08, 1998 
Boeterial pathogens, weeks 05 - OB, /99B 

week 

49-52 
totaal 

week 

OI -04 
totaal 

week 

05- OB 
totaal 

rumu/otlef totaal 

tlm week OB 
199B 

cumulatief totaal 

tlm week OB 

/997 

Salmonella .••.•••........... 114 ............ 112 ............ 118 ............ 230 ............ 211 .•..... 
S. Bovismorbificans .............. 3 ............... I ............... 3 ............... 4 ............... 12 ........ . 
S. Brandenburg .............. . ... 2 .......... . .... I ...... . .. . ..... 2 ...... . ........ 3 ............... 2 ......... . 
S. Enteritidis .................... 43 .............. 39 ..... . ........ 42 .............. 81 .......... . ... 48 ..... . .. . 
S. Enteritidis I ............. 32 ... . ..... . .... 37 .............. 36 .............. 73 ....... . ...... 38 ..... . .. . 
S. Enteritidis 3 ....... . . .. .. -........ • ..•.•.. I ....... . .•..... - .......... • ..... I ........... . ... S ...... • .. • 
S. Enteritidis 12 ......... . ... S ............... - ................ - .... . ..... . ..... - ................ 2 ...... . .. . 
S. Goldcoast. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I .... . ..... . .... -. . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . I ............... 3 ... • ...... 
S. Hadar ........... . ........... 2 ....... . .. . .... 2 ...... . ........ - .... . .. . .. . ..... 2 ............... 4 .... . .... . 
S. lnfantis .......... . ....... . ... 4 .......... . .... 3 ...... . .. . ..... 9 ... . .. . ........ 12 .............. 6 ...... . .. . 
S. Uvingstone ... . ......... . . . ... -........... . .... I ... . ..... . ..... 6 ... . ..... . ..... 7 ...... . ........ 4 ... . ..... . 
S. Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I .......... . .... 2 ... . .. . .. . ..... 2 ...... .. ....... 4 ...... . .. . ..... 3 ... . .. • ... 
S. Paratyphi B ....... . ........... 2 .... • ..... . .... I ...... . .. . ..... -.... . .. . ........ I ...... . ........ I ... . .. • ... 
S. Typhi. ................... . ... 2 ....... . ....... I ...... . . ....... -.......... . ..... I ...... . .. . ..... 3 ......... . 
S. Typhimurium .................. 39 ... . .. . .. . .... 42 ........ . ..... 36 ........ . ..... 78 ..... . .. . ..... 91 ........ . 
S. Typhimurium : 60 ......... . ... 3 .... . .......... I ...... . ........ I ...... . .. . ..... 2 ...... . ........ S ......... . 
S. Typhimurium : 40 I ............. I ..... . ......... 4 ....... . ....... S .... . .... . ..... 9 ... .. . .. . . . . ... 14 ........ . 
S. Typhimurium : S06 .... . ........ 9 .......... . .... 12 ........ . ..... 9 ...... . ........ 21 .............. 17 ........ . 
S. Typhimurium : SI 0 ..... . . . ..... 2 ............... 2 ............... 6 ............... 8 ...... . ........ 8 ......... . 
S. Virchow ..................... 2 ............... I ............... 2 ............... 3 ......... . ..... 3 ......... . 
Overige Salmonella ........ . . . ... 13 (I I f .... .. .... 18 (I 0)• .... . ..... IS ( 11 )' ... .. ..... 33 .... .. ........ 31 .... .. .. . 

Shigella ...............••... 9 ..•.•.......•. 15 .•.......•.•. 18 •......•..... 33 ............. 33 ....... . 
Shigella boydii. .................. - ................ -................ -................ -................ 2 ......... . 
Shigella dysenteriae .............. - ........ . ....... 2 ... . . ..... . .... 2 .... . .. . .. . .... 4 .... . .... . ..... 2 ......... . 
Shigella flexneri ........ . .. . ..... S ....... • ....... 8 ... . ..... • ..... 7 .... • .... . ..... I 5 ..... . ........ 9 ......... . 
Shigella sonnei .................. 4 ............... 5 ............... 8 . . . . . . . . . . . . . . . I 3 . . . . . . . . . . . . . . 19 ........ . 
Shigella spp ........ . . . .. . .. . . . ... -................ • ........ . ....... I ............... I ............... I .... . .. . . . 

Campylobacter ••............ 181 ............ 215 ............ 166 ............ 381 ....•...•.•. -

Llsteria ....•................ 2 .............. - .............. 2 .............. 2 •••••••••••••• -

~:~:~:: ~~~~~~.g~~~~::: : : : ::::: ~.::::::: :: :::::: ~:: : : :: :: : :: : :::: ~.::::::::::::::: ~.:::: : :: : ::::::: ~:::::::: : :: 
Legionella ..........•.•..... - ••.•..•....... 2 . • . . . . . . • . . . . • I .............. 3 . . . . . . . . . . . . . . I ........ . 
Legionella pneumophila ........... -................ 2 ............... I ............... 3 ............... I ......... . 
Legionella spp ................ . .. -............ . ... -..... . .......... -..... . .. . ....... -.......... .. .... -..... . .... . 

Bordetella ........••........ 16 ......•....•. 6 .............. 9 ...•.......... 15 ..•.....•.... 80 .•...•.. 
Bordetella pertussis .............. 16 .............. 6 .... . .......... 9 ............... 15 ...... . ....... 73 ...... . . . 
Bordetella parapertussis ........ . .. - ...... . .. . ...... -..... . .. . .. . .... -........ . ....... -........ . ....... S ......... . 
Bordetella spp ................... - .... . ........... -..... . .. .. .. . ... - .. . .. . ..... . .. . . -.. . .. . .......... 2 ......... . 

Haemophllus lnfluenzae ....... 2 . ....•..•..•.• 3 • .....••....•. 4 . ............• 7 . ............. 9 .•......• 
type b ......................... I ... . . . ..... . ... -................ I ............... I .... . .......... -.......... . 

Streptococcus pyogenes ....... I I .•••.•.•.•.•. 22 . ••.......... 20 • ............ 42 . ........•... 56 ....... . 
steriel compartiment 

E.coll 0157 . ....•••....•..... 2 • .•.••........ I .............. · .............. I .............. 2 .•...•.•• 

Aantal faecesmonsters •....... 7886 ..........• 7371 ........... 8789 ........... 16160 ......•... 14470 .•... 

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

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

N.B. Deze aantallen kunnen per abuis tweede isolaties m.b.t. eenzelfde zieJcte.episode bevatten. 
• Aantal serotypen / species •• niet nader geïdentificeerd 
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Registratie virologische laboratoria 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 05 - 08, 1998 
Positive resu/ts from laboratorio for virology, weeks 05 - 08, 1998 

week 
49-52 
totoot 

week 
OI 04 
totoot 

week 

05-08 
totoot 

cumulatief totoot 
tlm week 08 
/998 

cumulatief totoot 
tlm week 08 
/997 

Adenovirus ..................... 65 .............. 87 . . . . . . . . . . . 79 .............. 166 ............ 146 ....... . 
Bofvirus ....................... I ............... -................ -................ -............... 3 ......... . 
Chlamydia psittaci ............... 2 ............... 3 ............... 7 ............... 10 ............. 16 ........ . 
Chlamydia trachomatis ............ 251 ............. 261 ............. 232 . . . ......... 493 ............. 544 ....... . 

Coxiella burnetii. ................ -................ 2 ............... I ............... 3 . . . . . . . . . . . . . -..... . . . . . 
Enterovirus ..................... 36 .............. 14 .............. 21 ........... 35 .............. 60 ........ . 
Hepatitis A-virus ................ 49 . . . . . ........ 47 . . . . . . . ..... 50 .............. 97 .............. 67 ........ . 
Hepatitis B-virus. . . . . . . . . . . . . . . 36 . . . . . . . . . .... 50 ............. 66 .............. I 16 . . .......... 119 ....... . 
Hepatitis C-virus ............... 34 ............. 82 ............. 114 ............ 196 ............. lOl ....... . 
Influenza A-virus ................ 3 . . . . . . ........ 5 ............... 30 .............. 35 .............. 292 ....... . 
Influenza B-virus. . . . . . . . . . . . . . . I ............... 5 ............... 5 ............... I 0 .............. 39 ........ . 
Influenza C-virus . . . . . . . . . . . .... 3 ............... 2 . . . . . ......... I ............... 3 ............... 3 ......... . 

Mazelenvirus .................... 4 ............... 3 . . . . .......... I ............... 4 ............... 4 ......... . 
Mycopl. pneumoniae . . . . . . . . .... 70 . . ........... 64 .............. 76 .............. 140 . . . . . ....... I I I ....... . 
Parainfluenza ................... 57 .............. 26 .............. 24 .............. 50 .............. 64 ........ . 
Parvovirus ..................... 4 . . . . . . . ....... 9 . . . . . . . . . . .... 16 .............. 25 .............. 17 ........ . 
Rhinovirus ..................... 13 .............. 4 ............... 16 .............. 20 .............. 27 ........ . 
RS-virus ....................... 268 ............. 396 ............. 357 ............. 753 ............. 1003 ...... . 
Rotavirus ...................... 136 ............ 210 . . . . . . . . . .. 375 ............. 585 ............. 38 ........ . 
R. conorii ...................... -. . . . . . . . . . . . . . . I ............... 3 ............... 4 ............... 2 ......... . 
Rubellavirus .................... 3 ............... 6 ............... -................ 6 ............... 4 ......... . 

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

Europeon Influenza Surveillance Scheme (EISS) 

Nine European countries - Belgium, the Czech Republic, England and Wales, France, Gerrnany, Netherlands, Portugal, Scat

land, Spain and Switzerland -provide clinical data frorn sentinel physician networks and virological data frorn national virologi

callaboratories to the European Influenza Surveillance Scherne (EISS). Tagether they contribute to a database accessible on the 

Internet containing linked (based on the sarne population sample) clinical and virological data. This is updated week!y and is 

accessible to the memher organizations by rneans of a password. An overview of the current influenza activity is accessible by 

memhers of the public http:jjwww.eiss.org. Reported by Helm ut Uphoff (helrnut.uphoff@kilian.de) on behalf of the European 

Influenza Surveillance Scherne (EISS) in Eurosurveillance Weekly: 5 March 1998 (http:fjwww.eurosurv.org/) 

Table 1: Influenza activity in the countries of EISS frorn calendar week 1 to week 8, 1998. 

Country Week1 Week2 Week3 Week4 Week5 Week6 Week7 Week8 

Portugal spo ra die no act. no act. spo ra die no act. sporad ie sporad ie 
Spain loc al regional widespr. widespr. widespr local 
France sparadie spo ra die sparadie sporadic local Jo cal regional widespr. 
Great Britain sparadie sparadie sparadie sparadie sparadie sparadie sparadie sparadie 
Belgiurn sparadie sparadie sparadie sparadie loc al regional regional 
Netherlands none none sparadie sparadie sporad ie sparadie sporad ie local 
Switzerland spo ra die sparadie sparadie sparadie loc al regional widespr. widespr. 
Germany sparadie sparadie spo ra die sparadie local regional widespr. widespr. 
Czech Republic sparadie sparadie sparadie sparadie spo ra die sparadie local 
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