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Wereldwijde uitroeiing van polio 
A.M. van Loon* 

Abstract 

In 1988, the World Health Assembly established 
the goal of eradicating poliomyelitis worldwide by 
the year 2000. To achieve this goal, the World He· 
alth Organisation (WHO) promotes the implemen-

Through National Im-
munization Days the vacdnation coverage bas in
creased above 80% worldwide and clinical and viro-

Inleiding 

Poliomyelitis anterior acuta is een ernstige, acuut 
optredende infectieziekte die wordt veroorzaakt door 
poliovirus type 1, 2 of 3. De kenmerkende verlammin· 
gen ('kinderverlamming') blijven meestal levenslang 
bestaan. Naar schatting werd in het prevaccinatie tijd
perk 0.5-0.7% van de bevolking door polio getroffen.1 

Sinds de introductie van twee zeer effectieve vac
cins, het geïnactiveerde poliovaccin (IPV, Salk vaccin) 
en het oraal toegediende, levende verzwakte poliovac
cin (OPV, Sabin vaccin) komt het ziektebeeld poliomy
elitis in de meeste Westerse geïndustrialiseerde lan
den niet of nauwelijks meer voor. 

Nederland vormt hierop een uitzondering. Omdat 
sommigen, die behoren tot orthodox gereformeerde 
geloofsgenootschappen, vaccinatie uit geloofsovertui
ging afwijzen, zijn in Nederland ook na de invoering 
van poliovaccinatie toch nog polio-epidemieën voor
gekomen2, ondanks een vaccinatiegraad die al vele 
jaren hoger is dan 95%. Sinds 1968 kwam polio vrij
wel alleen voor onder leden van deze groeperingen. 
De laatste epidemie (71 patiënten) was in 1992/1993.3 

Mondiale eradicatie 

Het uitroeien van de verwekker is de ultieme vorm 
van bestrijding van een infectieziekte. Pokken was de 
eerste infectieziekte die door doelbewust menselijk 
handelen is uitgeroeid. Polio wordt de volgende. 

*) Afdeling Virologie. Academisch Ziekenhuis Utrecht. drAM van Loon, 
viroloog 

logkal surveillance is being set up in more and 
more countries. Since 1988 the number of globally 
reported polio cases bas decreased by 90%. Polio 
eradication by 2000 remains a feasible target, but 
can only be achieved with extra help for develo
ping countries. lnf Bull 1998; 9(4): 79-81 

Op 13 mei 1988 aanvaardde de World Health 
Assembly een resolutie om polio wereldwijd uit te 
roeien. Streefdatum is het jaar 2000. Polio-eradicatie 
is op grond van theoretische, praktische en politieke 
overwegingen mogelijk. Doelstelling is dat er dan (i) 

geen nieuwe gevallen van polio meer voorkomen en 
(ii) geen wild poliovirus meer circuleert. Het spreekt 
voor zich dat dit programma voor Nederland van bij
zonder belang is. 

Strategie 

Door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
werd een actieplan opgesteld4·5 dat is gebaseerd op 
drie pijlers. 
• Verhoging van de vaccinatiegraad wereldwijd. 

Routinematige vaccinatie dient in endemische 
gebieden te worden aangevuld met nationale vac
cinatiedagen en 'huis-aan-huis' campagnes. 

• Het opzetten van een surveillance systeem6 , be
staande uit (i) klinische surveillance van patiënten 
verdacht van polio7, en (ii) virologische surveillan
ce naar mogelijk circulatie van het virus. 

• Poliovrij certificering. Polio eradicatie zal pas defi
nitief zijn als overtuigend is aangetoond dat wild 
poliovirus nergens meer circuleert8 . 

Bij aanvaarding van het programma werd tevens 
vastgelegd dat het polio-eradicatie programma geen 
solistisch programma diende te zijn, maar zou moe
ten bijdragen aan versterking van de infrastructuur in 
de gezondheidszorg.9 Door Bart et af1° werd tenslotte 
nog aangetoond dat het programma al snel kosten-ef.. 
fectief zal zijn. Op termijn ontstaat een besparing van 
naar schatting$ 1.750.000.000 per jaar. 
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Stond van zaken 

Toen het Expanded Programme on Immunization 

(EPI) van de WHO in 1974 startte werd nog maar 5% 
van alle kinderen wereldwijd geïmmuniseerd. In 1988 
was dat al toegenomen tot 67% en in de laatste jaren 
is de vaccinatiegraad op één-jarige leeftijd mondiaal 

ruim boven de 80% gekomen (figuur 1). Slechts in Afri
ka blijft de vaccinatiegraad achter, hoewel recent ster
ke verbetering is opgetreden. Dat het vaccinatiepro

gramma daadwerkelijk vruchten afWerpt blijkt uit de 
afname van het aantal gevallen van polio dat jaarlijks 
aan de WHO wordt gerapporteerd. In 1988 waren dat 
er nog ruim 35.000, in 1997 is dat aantal gedaald tot 

minder dan 3.000 (figuur 2). De WHO schat overigens 
dat maar 10% van de patiënten wordt gerapporteerd. 

Noord- en Zuid-Amerika zijn sinds augustus 1991 vrij 
gebleven van polio. In de Europese regio en in de lan
den rond de Grote Oceaan (o.a. China, Vietnam, 

Japan, Australie) komt nauwelijks meer polio voor. 
Slechts in Zuid-üost Azië, het Midden Oosten en Cen
traal Afrika komt nog endemische circulatie van wild 
poliovirus voor (figuur 3). Het aantallanden waarin dit 
het geval is, daalt snel. 

Nationale vaccinatiedagen zijn van groot belang 

,. 1"'" ,... '"' ttto , .. , 1N: t.S - ... 
Figuur 1. Polio-vaccinatiegraad wereldwijd op leeftijd van 

12 maanden, 1984-1996 (Bron: WHO) 

i . . ------~-------···-- - -- ----" 

------------------
Figuur 2. Aantal wereldwijd gerapporteerde gevallen van 

polio, 1981-1997 (Bron: WHO) 

Figuur 3. Geograf1sche verspreiding van gevallen van 

polio, 1997 (Bron: WHO) 

gebleken om, in aanvulling op routinematige immu
nisatie, de circulatie van wild poliovirus te onderbre
ken. Zelfs in landen in (burger)oorlog (Soedan, Afgani

stan, Tajikistan, e.d.) blijkt het mogelijk tot een staakt· 
het-vuren te komen ten behoeve van nationale polio 
vaccinatiedagen. 

Nu eradicatie naderbij komt, wordt goede surveil
lance steeds belangrijker. Surveillance van patiënten 
jonger dan 15 jaar met acute, slappe verlamming 

(AFP) vormt in de meeste landen de hoeksteen van de 
poliosurveillance, maar blijkt in geïndustrialiseerde 
(Westerse) landen maar moeilijk uit te voeren.11• 12 

Nederland 

Door de wereldwijd afnemende infectiedruk wordt 
de kans op een nieuwe polio-epidemie in Nederland 
(poliovirus type 1 ?) steeds kleiner. Het blijft echter 

nog steeds van groot belang om alert te zijn op moge
lijke gevallen en om ernaar te blijven streven alle kin
deren te vaccineren. Hier spelen GGD's een grote rol 

in. Mocht zich onverhoopt toch nog een polio-epi
demie in Nederland voordoen dan zullen GGD's, met 
name in gebieden met een relatief lage vaccinatie
graad, een belangrijke taak hebben in de bestrijding 
van de epidemie, daarbij ondersteund door LCI en 
RIVM. Hiertoe zijn recent een 'Draaiboek voor de 

bestrijding van een epidemie van poliomyelitis'13 en 
een 'Handboek Poliozorg'14 opgesteld. 

Verder moet een goed polio-surveillance systeem 

worden opgezet met behulp waarvan kan worden aan· 
getoond dat Nederland inderdaad poliovrij is . In Ne
derland is gekozen voor een aanpak bestaande uit15: 

• AFP surveillance onder kinderen tot de leeftijd van 

15 jaar6 ·11• 12 ; 

Enterovirus-surveillance, in samenwerking met vi

rologisch-diagnostische laboratoria (zie Registratie 
virologische laboratoria); 
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Surveillance van poliovirus in afval water. Dit 
onderdeel zal ook in samenwerking met GGD's 
moeten worden uitgevoerd.16 

De polio-surveillance zal van aantoonbare, hoge 
kwaliteit moeten zijn. Alleen dan zal voldoende over
tuigend kunnen worden aangetoond dat in Nederland 
geen polioviruscirculatie meer voorkomt. Als ook alle 
andere landen hieraan hebben voldaan, zal de wereld 
poliovrij kunnen worden verklaard en zal ook in Ne
derland nooit meer polio voorkomen. 

Poliovrij certificering 

In februari 1995 werd de Global Commission for 
the Certification of the Eradication of Poliomyelitis 
geïnstalleerd. Deze commissie heeft de principes, de 
criteria en het proces voor poliovrij certificering vast
gesteld. Alle landen moeten bewijsbaar vastleggen dat 
er geen circulatie van wild poliovirus meer voorkomt. 
Poliovrij zal niet kunnen plaats vinden 
binnen drie jaren nadat voor het laatst wild polio
virus is geïsoleerd. De uitvoering van het certifice
rings-proces werd gedecentraliseerd naar (WHO) regio
nale commissies en nationale commissies. Nationale 
commissies dienen voor elk land een rapport op te 
stellen op grond waarvan de WHO regionale commis
sie de betreffende regio poliovrij kan verklaren. Ook 
in Nederland is recent een commissie voor poliovrij 
certificering geïnstalleerd. 

Conclusie 

Sinds de start van het polio-eradicatie programma 
in 1988 is veel voortgang geboekt. De vaccinatiegraad 
op éénjarige leeftijd is wereldwijd ruim hoger dan 
80%, het aantal gerapporteerde patiënten met polio is 
met meer dan 90% gedaald en het aantallanden waar 
polio niet meer voorkomt is meer dan verdubbeld. En
demische circulatie van poliovirus wordt nog slechts 
gevonden in Zuid-Oost Azië, het Midden Oosten en 
Centraal Afrika. De streefdatum, het jaar 2000, is nog 
steeds haalbaar. Dan zal er echter meer ondersteu
ning moeten komen voor uitvoering van het program
ma in de allerarmste landen, vooral vanuit de rijke, 
geïndustrialiseerde landen, m.n. in West Europa. Is 
dit niet het geval dan zal eradicatie niet eerder dan 
enkele jaren na het jaar 2000 kunnen plaats vinden. 

Epiloog 

Met (certificering van) eradicatie van het wilde 
poliovirus is het eradicatie programma nog niet afge· 
lopen. Surveillance zal zeker nog een aantal jaren 
moeten doorgaan, zeker ook nadat poliovaccinatie is 

gestopt. Tenslotte zullen alle voorraden van polio
virussen en alle mogelijk poliovirus-geïnfecteerde (pa
tiënten) materialen veilig moeten worden opgeslagen 
of worden vernietigd. Pas dan zal het eradicatie pro· 
gamma een definitief succes zijn. 
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Intensieve surveillance van polio in Nederland. 
M.A.E. Conyn-van Spaendonck, A. W.M. Suijkerbuijk; H.E. de Melker* 

Abstract 

The surveillance of Acute Flaccid Paralysis is one 

of the tools for a country to document the absence 

of poliovirus infections in order to be certified as 

polio-free. In the Netherlands AFP surveillance is 

performed since 1992 through paediatricians. In 

the view of polio eradication WHO has set 'perfor

mance criteria' to evaluate the sensitivity and speei

ticity of the AFP surveillance. The AFP surveillance 

in the Netherlands needs to be improved in order to 

meet these criteria; the AFP-rate is far below the ex-

Inleiding 

Elders in dit nummer is beschreven dat in het 

kader van de polio-eradicatie intensieve surveillance 

moet worden uitgevoerd om aan te tonen dat geen 

nieuwe gevallen van acute poliomyelitis meer voorko

men en dat geen wild poliovirus meer circuleert.1 

Naast het aangiftesysteem van de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg (IGZ), dat voor deze ernstige aan

doening een complete dekking lijkt te hebben, vormt 

de surveillance van acute slappe verlamming (acute 

flaccid paralysis f AFP) een van de pijlers van deze sur

veillance.2·3 Hoewel immunosurveillance niet geëist 

wordt voor certificering als polio-vrij , zullen gegevens 

over de bescherming van de bevolking tegen polio

virus-infecties voor Nederland als ondersteunende do

cumentatie van waarde blijken. 

In dit artikel zal worden ingegaan op de AFP-sur

veillance in Nederland en zullen enige preliminaire 

resultaten van immunosurveillance voor polio uit het 

Pienter-project worden gepresenteerd. 

Surveillance van acute slappe 
verlamming 

Het klinisch beeld van acute slappe verlamming 

kan door diverse ziekten veroorzaakt worden: een 

acute poliovirus-infectie, maar ook infectie door an

dere (entero)virussen kan de oorzaak zijn. Daarnaast 

gaat het vaak om perifere neuropathie zoals bij Guil-

Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE). RNM. Bilthoven. 
Mw.dr.MAE.Conyn-van Spaendonck, arts-epidemioloog; 
MwAWM Suijkerbuijk. sociaal-verpleegkundige; Mw.drs. HE de Melker. 
epidemioloog 

pected ra te of at least 1 per 100,000 and only a limi

ted number of cases is adequately investigated 

through virological examination of stool samples. 

Preliminary results of immunosurveillance 

show that the Dutch population in general is well 

protected against poliovirus infections, but that 

the prevalenee of antiboclies in communities with 

low vaccination coverage differs signifcantly, still 

allowing for outbreaks in these communities. lnf 
Bull 1998; 9( 4):82-85 

lain-Barré Syndroom, om acute myelopathie b .v. door 

een ruimte-innemend proces (paraspinaal abces, tu

mor of haematoom) of door myelitis transversa, of om 

stoornissen van deneuromusculaire transmissie .4 

In het WHO polio-eradicatieproces heeft de surveil

lance van acute slappe verlamming een dubbele rol : 

enerzijds moeten poliovirus-infecties worden opge

spoord, anderzijds moet worden aangetoond dat een 

voldoende sensitief systeem operationeel is om even

tuele gevallen van polio te herkennen. Voor landen als 

Nederland, waar poliovirus-infecties niet meer ende

misch voorkomen, is dit laatste belangrijker. De WHO 

heeft criteria geformuleerd, zogenaamde 'performan

ce indicators', waaraan de AFP-surveillance moet vol

doen: 

• minimaal geobserveerde AFP-rate van 1 per 100.000 

kinderen jonger dan 15 jaar; 

• tijdige rapportage van 80% van de verwachte mel

dingen, inclusief nul-meldingen; 

• nader onderzoek binnen 48 uur van 80% van de ge

melde gevallen; 

• klinisch, epidemiologisch en virologisch onderzoek 

van alle verdachte gevallen inclusief een follow-up 

onderzoek naar restverschijnselen (verlamming) 

na 60 dagen; het virologisch onderzoek betreft fae

ceskweek van twee monsters, verzameld met een 

tussenpoos van 24-48 uur binnen 14 dagen nadat 

de verlamming is ontstaan. 

In Nederland wordt AFP-surveillance uitgevoerd via 

het Nederlands Signalerings-Centrum Kindergenees

kunde (NSCK), een activiteit van de Nederlandse Ver-
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eniging voor Kindergeneeskunde die is ondergebracht 
bij TNO Preventie & Gezondheid in Leiden (medisch 
coördinator Dr.R.A.Hirasing, kinderarts/jeugdarts). 
Meer dan 90% van de klinisch werkzame kinderartsen 
rapporteren via een maandelijkse meldingskaart over 
een aantal zeldzame aandoeningen die in hun prak
tijk zijn gesignaleerd; op de kaart worden in voor
komende gevallen bij een lijstje met aandoeningen de 
initialen en geboortedata van patiëntjes vermeld; is 
geen van de aandoeningen voorgekomen, dan wordt 
het vakje 'nul meldingen' aangekruist. De kaart wordt 
geretourneerd naar het NSCK, van waaruit de onder
zoeker wordt geïnformeerd die vervolgens een vragen
lijst voor verdere gegevensverzameling aan de kinder
arts kan sturen. 

Sinds oktober 1992 staat AFP op de maandelijkse 
meldingskaart van het NSCK. De gehanteerde casus
definitie luidt: 'een kind jonger dan 15 jaar met acute 
slappe verlamming of bulbair paralyse'.5 Van de 18 ti} 
dens de epidemie in 1992/1993 bij de inspectie aange
geven gevallen van polio jonger dan 15 jaar oud met 
acute slappe verlamming werden er slechts 7 door het 
NSCK geregistreerd. Hoewel de NSCK-registratie toen 
nog in de kinderschoenen stond, is enige twijfel over 
de sensitiviteit van het systeem voor AFP-surveillance 
niet weg te nemen. In 1995 en 1996 werden 11 respec-

15 meldingen van kinderen tot 15 jaar ont
vangen.6 De berekende AFP-rate was 0,39 per 100.000 
in 1995 en 0,53 in 1996. 

Op basis van gegevens van de Landelijke Medische 
Registratie (LMR) van de Stichting Informatiecentrum 
Gezondheidszorg (SIG) is geschat dat een AFP-rate van 
minimaal 1 per 100.000 (<15 jarigen) in Nederland 
een redelijke aanname is. 

In tabel 1 is voor de jaren 1992 tot 1996 het aantal 

gevallen gegeven van acute infectieuze polyneuritis, 
waaronder Guillain-Barré Syndroom (ICD-9 code 
357.0) en van acute poliomyelitis (ICD-9 code 045 en 
subdivisies), zoals geregistreerd door de SIG. Ter verge
lijking is het aantal via het NSCK geregistreerde geval
len van AFP vermeld. Duidelijk is dat er sprake is van 
een aanzienlijke onderrapportage. 

Aan het criterium voor adequate virologische dia
gnostiek wordt in Nederland tot op heden nog niet 
voldaan. Slechts in 15 van de 26 (58%) in 1995 en 1996 
gerapporteerde AFP-gevallen werd ten minste één fae
cesmonster onderzocht (verzameld 1 tot 50 dagen na 
de eerste ziektedag, waarvan 7 binnen 14 dagen na de 
eerste ziektedag); van slechts 3 werden twee faeces
monsters virologisch onderzocht. 

Het is begrijpelijk dat virologische diagnostiek 
vaak achterwege blijft wanneer de clinicus een polio
virus-infectie bij een evidente oorzaak van niet-infecti
euze aard niet in zijn differentiaal diagnose heeft be
trokken. Evenwel blijkt dat ook in de gevallen van 
Guillain-Barré Syndroom (ongeveer de helft van de 
AFP-meldingen), waar met een infectieuze oorzaak 
rekening moet worden gehouden, vaak geen virusdia
gnostiek (slechts 55%) wordt verricht. Ongeacht het 
belang voor de individuele diagnostiek en behande
ling wordt een beroep gedaan op kinderartsen om zo 
compleet mogelijk melding te doen van AFP en van de 
patiënten twee faecesmonsters op virus te laten 
onderzoeken en eventueel geïsoleerde enterovirussen 
te laten typeren, zodat ook Nederland aan zijn inter
nationale verplichting kan voldoen. Zowel de IGZ als 
de Nationale Polio-Certificeringscommissie hebben 
extra aandacht gevraagd van de kinderartsen voor de 
AFP-surveillance. 

Tabel 1: Aantal gevallen van acute infectieuze polyneuritis, waaronder Guillain-Barré Syndroom (ICD-9 code 357.0) en 
van acute poliomyelitis (ICD-9 code 045 en subdivisies), geregistreerd door de SIG (als hoofd- resp. nevendiagnose: h/n), 
en aantal gevallen van acute slappe verlamming geregistreerd door het NSCK. 

Bron diagnose leeftijd (jr) Aantal per jaar 

1992 1993 1994 1995 1996 

SIG acute infectieuze 0-15 (h) 26 30 39 23 34 
polyneuritis (incl. GBS) 0-15 (n) ? ? ? 3 2 

acute poliomyelitis 0-15 (h) 24 0 0 1 0 
0-15 (n) 4 0 0 0 0 

NSCK AFP 0-15 10* 23 19 11 15 

• Oktober-december; waarvan 7 bewezen gevallen van polio 
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lmmunosurveillance 

In Nederland wordt in het kader van het Pienter

project, waarbij in 1995/1996 in samenwerking met 
de GGD's een serumbank van de Nederlandse bevol
king is opgezet, onderzoek gedaan naar de prevalen

tie van specifieke antistoffen tegen poliovirus type 1, 
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2 en 3 als indicator voor bescherming. Behalve sera .., : 
van een landelijk representatieve steekproef van de 
Nederlandse bevolking zijn er met dezelfde opzet ook 

sera verzameld in acht gemeenten met de laagste vac
cinatiegraad.7 Het onderzoek bevindt zich in de fase 
van data-analyse en een defmitieve rapportage kan 

binnenkort worden verwacht. Daarop vooruitlopend 
kan een indruk worden gegeven van de te verwachten 
resultaten, gebaseerd op ±80% van de monsters en 
niet gecorrigeerd voor de naar leeftijd gestratificeerde 
steekproeftrekking. noch voor non-respons . In figuur 1 

is de leeftijdspecifieke seraprevalentie (Neutralisatie 
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0 
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Figuur 1. Leeftijdsspecifieke seraprevalentie (% seroposi
tief in Neutralisatie Test, titer ~1:8) voor poliovirus type 1, 
2 en 3 (ongecorrigeerde en incomplete data, Pienter-pro
ject) 
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Test, titer ~1 :8) voor poliovirus type 1, 2 en 3 in sera 80 
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uit de landelijke steekproef weergegeven. De seropre- "' ! 
valentie in de Nederlandse bevolking tot 45 jaar is 
voor type 1 bijna 100%; dit kan worden gezien als het 
succes van poliovaccinatie. De prevalentie ligt voor 

type 2 en 3 steeds iets lager. Bij personen geboren in 
de twee decennia voor de introductie van vaccinatie 
daalt de prevalentie afhankelijk van het type polio
virus tot 80% à 90%; dit zijn de groepen die enerzijds 

geen vaccinatie kregen aangeboden en anderzijds -
toen de viruscirculatie door vaccinatie meer en meer 
was gereduceerd- minder kans hebben gehad om door 
natuurlijke infectie immuniteit op te bouwen; ook is 
het mogelijk dat hier een met de tijd teruggelopen ni
veau van vaccin-geïnduceerde immuniteit een rol 

speelt ('waning immunity'). Bij de alleroudsten neemt 
de prevalentie vergeleken met de vorige groep weer 
toe, hetgeen een indicatie voor langdurige persisten

tie van vroeger opgebouwde natuurlijke immuniteit 
is. Bij inwoners van de gemeenten met een lage vacci
natiegraad lijkt het beeld veel minder gunstig, in het 

bijzonder bij personen die opgeven dat zij behoren tot 
de orthodox gereformeerde groeperingen die vaccina
tie op religieuze gronden afwijzen. Dit wordt, weder

om op basis van voorlopige ongecorrigeerde resulta
ten, in beeld gebracht in figuur 2 voor poliovirus type 
1; voor type 2 en 3 is de situatie vergelijkbaar. De ge
schatte seraprevalentie voor orthodox gereformeer
den, ongeacht feitelijke deelname aan het reguliere 

RVP. is gebaseerd op ruim 250 personen van bepaalde 
kerkelijke gezindten uit de acht gemeenten met een 
lage vaccinatiegraad, waardoor het springerige beeld 
verklaard wordt. Opvallend is dat bij personen ouder 

dan 60 de prevalentie voor de drie groepen even hoog 
is: allen zijn aan dezelfde natuurlijke infectiedruk 

1 -~ 5--9 1Q--14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55--59 6(H\.4 65.ee 70-74 75-1'9 

leeftijd 

Figuur 2. Leeftijdsspecifieke seraprevalentie (% seroposi
tief in Neutralisatie Test, titer~ 1:8) voor poliovirus type 1 
(ongecorrigeerde en incomplete data, Pienter-project) 

blootgesteld geweest. 
Overigens wordt aangenomen dat een deel van de 

personen met lagere antistoftiters (<1 :8) of mogelijk 
zelfs een deel van de personen zonder meetbare anti
stoffen toch beschermd blijken te zijn op basis van 
hun immunologisch geheugen, zodat zij bij contact 

met het virus tijdig adequaat voldoende antistoffen 
aanmaken. Momenteel wordt door ons een door het 
Praeventiefonds gefinancierd onderzoek naar deze zo-
genaamde 'memory immunity' voorbereid; hierbij zal 
de immuunrespons van seronegatieve ouderen na 
blootstelling (aan vaccinvirus) worden gemeten. 

Slotopmerkingen 

Zolang poliovirus nog niet is uitgeroeid, moet in 
Nederland rekening worden gehouden met de kans 
op een polio-epidemie. De geïntensiveerde surveillan-

ce, met inbegrip van de surveillance via klinisch-viro-
logische laboratoria en de zogenaamde 'environmen-
tal surveillance', welke hier niet aan bod kwamen, 

geeft extra vertrouwen dat deze in het onverhoopte 
geval snel herkend zal worden. De resultaten van im-
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munosurveillance geven een onderbouwing voor te 
nemen bestrijdingsmaatregelen, met name voor de 
uitgebreidheid van het vaccinaanbod. 
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De betekenis van 'environmental surveillance' voor de polio
bestrijding 

T.G. Kimman*, H.G.A.M. van der Avoort** 

Inleiding 

Pokken zijn de wereld uit. Hoe weten we dat zo 
zeker? Onder meer omdat pokkenpatiënten makkelijk 
te herkennen zijn, en omdat het ruim 20 jaar geleden 
is dat de laatste pokkenpatiënt werd gezien. Dit succes 
wil de World Health Organization nu herhalen voor 
polio. Een probleem daarbij is dat poliovirusgeïnfec
teerden veel slechter zijn te herkennen. Slechts één op 
de honderd tot duizend geïnfecteerden ontwikkelt ty· 
pische symptomen en deze verhouding is nog veel 
"ongunstiger" in populaties die geheel of gedeeltelijk 
immuun zijn. Door uitsluitend te vertrouwen op kli
nisch onderzoek om poliovirus op te sporen, bestaat 
de mogelijkheid dat het virus al lang subklinisch ge
circuleerd heeft voordat het gevonden wordt. Toch 
moeten we, voordat we met poliovaccinatie kunnen 
stoppen, zeker weten dat er geen wild poliovirus meer 

') Laboratorium voor Infectieziekteonderzoek (LIO). RIVM, Bilthoven. 
Dr TG Kimman. dierenarts-viroloog 

-) Laboratorium voor Infectieziektenscreening en diagncostil'k 
RIVM, Bilthoven. Dr HGAM van der Avoort. mol.eculair 

is. Omdat geïnfecteerden gedurende enkele weken po
liovirus met de ontlasting uitscheiden, kan door mid
del van virologisch onderzoek van rioolwater de aan
wezigheid van polioviruscirculatie vastgesteld wor
den, een activiteit die aangeduid wordt als environ· 
mental surveillance. De vraag is nu in hoeverre 
environmental surveillance kan bijdragen aan: 
• vaststellen van de aanwezigheid van poliovirus, 

zodat gericht extra bestrijdingsmaatregelen getrof
fen kunnen worden, en 

• vaststellen dat er geen poliovirus aanwezig is, 
zodat wellicht vaccinatie achterwege gelaten kan 
worden. 

Geschiedenis 

Environmental surveillance naar polio is niet 
nieuw. In de jaren 1940·1945, nog voordat virologen 
gebruik konden maken van celkweek (poliovirus werd 
toen geïsoleerd in apen), onderzocht Joe Meinick riool· 
water uit Manhattan (New York, USA) op poliovirus. 
Het was hem opgevallen dat er nogal wat poliopatiën· 

ss 
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ten in de onmiddellijke nabijheid van de Manhattan 
Sewage woonden. Hij leerde dat poliovirus in rioolwa
ter gedetecteerd kon worden, met name in de late 

zomer en herfst als het aantal poliopatiënten in New 
York City op zijn hoogtepunt was . Ook leerde hij dat 
zijn maandelijks genomen monsters soms een nega
tief resultaat opleverden, terwijl er wel polio in de 

stad heerste 1 . Het omgekeerde is ook gevonden. In Is
raël werd in het begin van de negentiger jaren gedu
rende drie periodes wild-type poliovirus in environ

mental samples gevonden, terwijl er geen klinisch 
polio was2. In Israël werden deze bevindingen overi
gens iedere keer gevolgd door een vaccinatiecampag

ne. Ook gedurende de laatste Nederlandse polio-epide
mie in 1992/93, was poliovirus al detecteerbaar in en
vironmental samples voordat patiënten werden ge
zien3. 

Problemen 

Bovenstaande anekdotische bevindingen illustre
ren enkele mogelijkheden en problemen. Bij voorkeur 
zouden specificiteit en sensitiviteit van environmen

tal surveillance hoog moeten zijn, dat wil zeggen dat 
een positieve bevinding met grote mate van zekerheid 
aangeeft dat er poliovirus in de bemonsterde popula
tie aanwezig is, en dat een negatieve bevinding met 
grote mate van betrouwbaarheid aangeeft dat er geen 

poliovirus in de bemonsterde populatie aanwezig is. 
Over het eerste hoeven wij ons geen zorgen te maken, 
maar het tweede punt, op basis van environmental 
surveillance polioviruscirculatie uitsluiten, is op dit 
moment onmogelijk. Het is onbekend hoeveel perso
nen geïnfecteerd moeten zijn om in één environmen

tal sample poliovirus te kunnen detecteren. Ook is 
nog niet voldoende bekend hoe monsters moeten wor
den verzameld en onderzocht om tot een sensitieve 
en kosteneffectieve wijze van environmental surveil
lance te komen. Uiteraard hangt de sensitiviteit van 
environmental surveillance af van het aantal indivi

duen dat per monster onderzocht wordt (gevoeligheid 
wordt groter naarmate minder mensen per monster 
onderzocht worden), het aantal geïnfecteerden in de 
bemonsterde populatie (minder in een gevaccineerde 
populatie), de concentratie poliovirus in faeces (min
der in een gevaccineerde populatie), frequentie en 

tijdstip van bemonstering, de representativiteit van 
de monsters, inactivatie van virus, de analysetech
niek, etc. Helaas maken al deze factoren dat de sensiti

viteit van environmental surveillance niet in maat en 
getal is uit te drukken, maar waarschijnlijk vrij laag 
is. Ditzelfde geldt evenwel ook voor andere vormen 

van surveillance. Bovendien geeft een enkel monster 
uiteraard slechts een momentopname. Een schatting 
geeft aan dat de huidige technologie in het meest gunsti

ge geval een epidemie in een populatie van 100.000 

personen, die één rioolwatersysteem gebruiken, kan 
opsporen, indien de epidemie op zijn minst een om

vang heeft van 100 personen. Het gevaar is niet denk· 
beeldig dat negatieve bevindingen tot een vals gevoel 
van zekerheid aanleiding geven. Overigens vindt op 
dit moment een vergelijkend onderzoek plaats naar 

de gevoeligheid van environmental surveillance ten 
opzichte van AFP surveillance in endemisch geïnfec
teerde gebieden in Pakistan. 

Tactiek 

Environmental surveillance kent dus mogelijkhe
den, beperkingen en onzekerheden. Het RIVM zal hier 
praktisch mee omgaan door environmental surveil

lance te beperken tot een gering aantal bemonste
ringslocaties , namelijk riolen van enkele middelbare 
scholen waar een groot aantal leerlingen komen die 
om principiële redenen niet gevaccineerd zijn, en rio
len van een aantal dorpen waar het percentage gevac
cineerden laag is. Zo wordt environmental surveillan

ce in Nederland gericht op die gemeenschap waar het 
grootste risico op infectie bestaat, en wordt de sensiti
viteit zo hoog mogelijk gemaakt. 

Conclusie 

Environmental surveillance kan een rol vervullen 
in de poliobestrijding maar is onvoldoende om de 
aanwezigheid van poliovirus uit te sluiten. Aanvullen
de methoden, als AFP surveillance, enterovirussurveil

lance en serologisch onderzoek, zijn eveneens nodig 
om meer zekerheid te krijgen over de aan- of afWezig· 
heid van poliovirus in Nederland. 
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Polio in Turkije: Moleculair epidemiologisch onderzoek naar 
poliovirus. 

j.H.). Reimerink*, H.G.A.M. van der Avoort**, M.P.G. Koopmans* 

Abstract 

Because of cases of poliomyelitis in Iraq, Nation
al Immunization Days were held in October and No
vember 1997 in the Turkish province Mardin, horde

At the end of 1997, isolates of poliovirus 

Inleiding 

In 1988 is door de World Health Assembly besloten 
om de ziekte polio en het causale agens, het wilde po
liovirus, uit te roeien vóór het jaar 2000.1 Om deze 
doelen te bereiken is een ontwikkeld die be-
staat uit het van de ener-

en optimale surveillance van van acute 
acute flacdd paralysis) an

derzijds.2·3·4 Ten behoeve van de virologische diagnos
tiek en surveillance mogelijkheden is een netwerk van 
nationale, regionale, en referentie
laboratoria opgezet. Meer dan 60 nationale en 18 re
gionale laboratoria verzorgen de diagnostiek 
en testen of de gevonden poliovirusisolaten "wild" 
zijn, dan wel afkomstig zijn van het orale poliovirus 
vaccin. De 6 gespecialiseerde referentielaboratoria 
zorgen voor het verbeteren van bestaande methoden 
en het ontwikkelen van nieuwe methoden voor de ka-

<1."'-'":".""u"'r. van poliovirus isolaten.5•6•7 In dit kader 
zijn onder andere bij het RIVM moleculair biologische 
methoden ontwikkeld en toegepast om transmissie
routes van poliovirus in kaart te kunnen brengen.7•8•9 

Hierbij wordt gebruik gemaakt van een eigenschap 
van RNA virussen, namelijk dat gemakkelijk en vaak 
mutaties optreden tijdens de replicatie van het virale 
genoom.10 Het genoom van poliovirus verandert in 
een endemisch gebied gemiddeld 1% per jaar ofwel 
circa 75 puntmutaties.11 Na één enkele gastheerpassa
ge kunnen al gemuteerde virussen worden terugge
vonden. Deze mutaties treden niet overal in het ge
noom even gemakkelijk op. Het is dus belangrijk om 

') Laboratorium voor Infectieziekteonderzoek (IJO), RIVM, Bilthoven. 
Reimerink, biochemisch analist, mw.dr. MPG Koopmans, 

type 1 were found in Mardin. This artiele describes 
this 'outbreak' with the help of molecular virologi
cal and epidemiological research. lnf Bull 1998; 
9(4): 87-90 

gedeeltes van het genoom te selecteren die een repre
sentatief beeld geven. Voor poliovirus is dat het VP1-
2A gebied (figuur 1). Van deze eigenschap wordt ge
bruik gemaakt bij moleculair epidemiologisch onder· 
zoek: door sequenties van het genoom van verschil
lende poliovirussen te met behulp van 
computerprogramma's voor phylogenetische analy-

kan de mate van verwantschap tussen die stam
men beoordeeld worden. Uit eerder onderzoek, waar· 
bij deze sequentieanalyse werd gecombineerd met epi· 
demiologische gegevens, is inmiddels bekend dat elk 
van de drie serotypes poliovirus onderverdeeld kan 
worden in meerdere dusters van verwante virussen 
(verschil op nucleotide niveau <15% in het gebied VP1-
2A), genotypes genaamd.1,3·8 De genotypes zijn geogra
fisch geclusterd. Deze informatie wordt gebruikt voor 
het vaststellen van de waarschijnlijke transmissierou
te cq importroutes van poliovirussen: als ergens een 
poliovirus wordt geïsoleerd, wordt de VP1·2A sequen
tie vergeleken met die van de 200 stammen uit de da
tabase, om te bepalen tot welk genotype cq geogra
fisch cluster het isolaat behoort. 

Recent werden als resultaat van verbeterde surveil
lance in Turkije een aantal gevallen van polio gecon· 
stateerd, veroorzaakt door wildtype poliovirus. Uit dit 
land sedert eind 1994 geen gevallen van polio 

S'NC J'NC 

Figuur 1: Schematische weergave van het poliovirusge
noom met de gebieden die gebruikt zijn voor de sequen· 
tieanalyse, en het gebied waar de probe aangrijpt. 
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meer gemeld, wat waarschijnlijk een direct gevolg is 
van de massavaccinatie-campagnes waardoor de vacci
natiegraad boven de 90% werd gebracht. In oktober en 

november 1997 werd in de provincie Mardin (lage vac
cinatiegraad en slechte AFP surveillance), een inhaal 
vaccinatie campagne gedaan omdat gevallen van 
polio in het buurland Iraq waren geconstateerd. Eind 

1997 werden isolaten van poliovirussen type 1 gevon
den. In dit artikel wordt beschreven hoe moleculair vi
rologisch en epidemiologisch onderzoek is gebruikt 

om deze "outbreak" nader te karakteriseren. 

Isolatie en serologische karakterise
ring 

Poliovirus stammen werden geïsoleerd in het na

tionaal referentie laboratorium voor Turkije in Anka
ra uit faeces monsters van patiënten met klinische 
verschijnselen van acute slappe verlamming en uit 

contacten van die patiënten. 
De virussen (97-30649 . 97-30627 uit patiënten, en 

97-30656, 97-30696 uit contacten) zijn aangekweekt 
op HEp-2c en RD cellen en verder geserotypeerd met 
standaard WHO protocollen gebaseerd op neutralisa
tie assays met type specifieke konijnen antisera. 14 Alle 

poliovirus isolaten waren serotype 1 en werden gety
peerd als wildtype in de intratypische stamdifferen

tiatie (een EUSA met kruisgeadsorbeerde Sabin (vac
cin) of 'wild type' specifieke antisera) .5 Ter conforma
tie werd een probe hybridisatie met vaccin-specifieke 
probes uitgevoerd, zoals voorgeschreven door de 

WI-106 (figuur 1 ). Alle isolaten reageerden negatief met 
de vaccin specifieke probe en werden derhalve geclas
sificeerd als wild type. 

Sequentie analyse van het VP I -lA ge
bied 

De nucleotide sequenties van 150 bp in het VP1-2A 
gebied van de poliovirus stammen werden bepaald en 
vergeleken met de sequenties van poliovirusstammen 
uit de verschillende genotypen waaronder de prototy

pe virussen Sabin 1 vaccin (PV1/LS-c,2ab/USA56) en 
Mahoney. De verwantschappen van de verschillende 
polio isolaten werden berekend en voorspeld met het 
programma UPGM van Geneworks (versie 2.5; Intelli
genetics, Mountain View, CA) en zijn weergegeven in 

een dendragram (figuur 2). 
De recente stammen 97-30649 en 97-30627 cluste

ren met stammen van een genotype dat al in 1994 cir
culeerde in Turkije. In 1994 werden bovendien meer
dere wildtype poliovirussen gevonden in verschillen

de regio's, nl. PV1/02425(fUR95/Q8 in het oosten 
(Gevas), PV1/02430(fUR95/Q8 in het zuiden (Sanliurfa) 

en PV1/02427(fUR95/Q8 (Izmir), PV1/02429(fUR95/Q8 
(Istanbul) in het westen van Turkije (figuur 3). Alle 
deze stammen behoren tot hetzelfde genotype. 
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Figuur 2: Dendragram van polio 1 stammen gebaseerd op 
nucleotidesequenties van een stuk van 150 bp in het VP1-
2A gebied. De land codes in de stamidentificatie zijn: CYP 
= Cyprus, SYR = Syrie, TUR = Turkije, IRQ= Irak, IRA = Iran, 
AZB = Azerbaidjan, PAK = Pakistan, CAF = Centraal Afri
kaanse Republiek, EGY = Egypte, JOR =Jordanië, UKR = Uk
raine en USA =Amerika. 
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Figuur 3: GeograÏische weergave van de geïsoleerde polio
virus type 1 isolaten in Turkije in 1995 en 1997. 

Analyse 

De recente isolaten zijn sterk aan elkaar verwant, 
hetgeen duidt op een epidemie of endemische circu

latie van één genotype. De isolaten clusteren met een 
polio 1 stam (95-2430) die in 1994 reeds geïsoleerd is. 
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maar verschillen ± 3% op nucleotide nivo van deze 
stam. Dit suggereert dat dit genotype in Turkije de af
gelopen 3 jaar gecirculeerd heeft zonder dat er geval
len van poliomyelitis gerapporteerd zijn. Een alterna
tieve -minder waarschijnlijke- verklaring zou zijn dat 
de 1994 en de 1997 stammen beide geïmporteerd zijn 
uit hetzelfde endemische gebied. Om die reden wer
den poliovirus serotype 1 isolaten uit de landen in de
zelfde regio meegenomen in de sequentie analyse, nl. 
uit Cyprus, Syrie, Pakistan, Iran, Irak, Azerbaidjau, 
Centraal Afrikaanse Republiek, Egypte, Ukraine en 
Jordanie (figuur 2). Er werd echter geen nauw verwant 
virus gevonden in deze lauden, hoewel stammen uit 
het cluster dat in 1994 in Turkije circuleerde, ook in 
Iran en Azerbaidjan gevonden werden (PV1/24106f
IRA93; PV1/24113/IRA93 en PV1f04080/AZB90). Om die 
reden wordt door de WHO nog gezocht naar meer re
cente poliovirus isolaten uit die landen. 

Vervolgonderzoek 

In het kader van de follow-up werden meerdere 
monsters uit Turkije opgestuurd voor analyse. Deze 
isolaten waren afkomstig uit heel Turkije, en ook hier 
werd wild poliovirus serotype 1 gevonden (PV1/30620{-
1UR97, PV1/30678(fUR97, PV1/30694(fUR97, PV1/-
30680(fUR97, PV1f30689(fUR97). De VP1·2A sequentie 
van deze 5 stammen was echter identiek wat onwaar
schijnlijk is voor virusisolaten uit verschillende perso
neu15. Bovendien waren de bijbehorende faeces mon
sters na opnieuw aankweken negatief met uitzon
dering van 97·30689. Ook epidemiologisch waren de 
stammen niet gelinkt. Om deze reden werden de iso
laten als waarschijnlijke labcontaminaties gekarak
teriseerd. 

Conclusie 

De recente gevallen van polio in Turkije zijn waar· 
schijnlijk niet veroorzaakt door import van polio
virus, maar door een endemische circulerend geno
type. Aangezien de vaccinatiegraad in sommige 
regio's van Turkije nog laag is, is het verbazend dat in 
de periode 1994 tot 1997 geen andere gevallen van 
polio zijn gerapporteerd. 

Dat suggereert dat de AFP-surveillance in de afge
lopen 3 jaar inderdaad niet goed is geweest in de pro
vincie Mardin. De vermoedelijke labcontaminatie bij 
de follow-up monsters laat zien dat het Nationaal la
boratorium wat betreft de methoden en de procedu
res ter voorkoming van labcontaminaties stringenter 
zal moeten werken. 

Labcontaminaties zijn echter een erkend risico en 
vormen een bedreiging voor het eradicatie program-

ma•. Om die reden zal poliovirus binnen a ZJ nl. 1 

tijd slechts nog in P3 laboratoria gebruikt mogen wor 
den. Deze zijn in Europa slechts zeer beperkt aanwe
zig. Uit dit voorbeeld blijkt het belang van moleculair 
epidemiologisch onderzoek ter ondersteuning van 
het poliovirus eradicatie initiatief. 
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Verslag achtste Transmissiedag 'lnfectiepreventie door 
vaccinatie' 
AWM Suijkerbuijk* 

In Nederland bestaat sinds geruime tijd een goed 
functionerend Rijksvaccinatieprogramma. De vaccina
ties voor kinderen zijn ingebed in de jeugdgezond
heidszorg van de verenigingen voor thuiszorg en van 
de GGD. De acceptatie voor deze vaccinaties is in de 
bevolking groot waarmee in Nederland een hoge dek
kingsgraad bereikt wordt en een groot aantal voorma
lige 'kinderziekten' zeldzaam geworden zijn. Ondanks 
dit goed werkende programma blijken er toch vol
doende redenen te zijn de achtste Transmissiedag In· 
feetieziekten aan dit thema te wijden. Immers, de 
ziekte kinkhoest heeft in 1996 en 1997 een flink aan
tal ziektegevallen met zich meegebracht en er zijn 
groepen mensen die buiten de boot van het Rijksvacci
natieprogramma vallen. Bovendien heeft een goed 
functionerend systeem ook onderhoud nodig en moe
ten nieuwe ontwikkelingen worden gevolgd(zie bijdra

ge JK van Wijngaarden, pagina 91). 

De heer van der Zeijst, de nieuwe directeur van de 
sector Vaccins van het RIVM (per 1 april), opende de 
Transmissiedag (17 maart 1998) en heette iedereen na
mens het RIVM van harte welkom. Hij gaf een kort his
torisch overzicht van de introductie van vaccinaties 
en besprak de enorme aantallen voorkómen ziektege
vallen, maar vroeg meteen ook blijvende aandacht 
voor de ziekten waarop het vaccinatieprogramma 
zich richt . De eerste en laatste voordracht van het pro
gramma zijn in dit verslag opgenomen. Een aantal 
van de overige voordrachten verschijnt in andere 
vorm in het Infectieziekten Bulletin. 

Nieuw dit jaar was de aanwezigheid van posters 
die betrekking hadden op het thema van de Transmis· 
siedag. De volgende posters waren te bezichtigen: 
• drie posters over de evaluatie van het Rijksvaccina

tieprogramma: het vóórkomen van invasieve Hae

mophilus influenzae infecties; het vóórkomen van 
difterie en tetanus en het vóórkomen van bof, ma
zelen en rode hond (RIVM); 

• Prospectief vaccinatie onderzoek: antistofrespons 
bij kinderen in het RVP, een longitudinaal onder· 
zoek (RIVM); 

• Gerandamiseerde klinische studie met kinkhoest· 
vaccins en een nieuw poliomyelitis vaccin, geïncor· 
poreerd in of simultaan toegediend met D(K)TP 
vaccin, bij 4-jarige kinderen in Nederland (RIVM); 

• Impact of rubella vaccination: from model predic
tion to serological profile; Pertussis epidemie in 
1996 in the Netherlands, (RIVM); 

• Hoofdschimmel (GGD Rotterdam); 
• Mazelen in het AMC (AMC); 
• Rubella in een asielzoekerscentrum (GGD Den 

Haag). 

")Namens de commissie van voorbereiding, AWM 
Suijkerbuijk (CIE. RIVM), verder bestaande uit: MAJ 
Bilkert-Mooiman (IGZ), MAE Conyn-van Spaen· 
donck (CIE. RIVM), P Meerburg-Snerenberg (GGD 
Amsterdam), RMOM Seidell-Wouters (CIE), JE van 
Steenbergen (LCI) 
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Het Rijksvaccinatieprogramma: een kostbaar bezit 
JK van Wijngaarden* 

Vaccineren van kinderen heeft in Nederland een 
lange geschiedenis. Met betrekking tot de immunisa
tie tegen pokken was er vanaf 1990 vanwege de Leer
plichtwet sprake van een indirecte vaccinatiedwang. 
In 1992 is het DKT combinatievaccin in ons land 
geïntroduceerd en in 1997 is het Rijksvaccinatiepro
gramma (RVP) formeel van start gegaan. 

Met de afschaffing van de inentingswet in 1975, 
met de pokkenvaccinatie, is er geen wettelijke 

basis voor het Belangrijke acto
ren de Gezondheidsraad die de Minister over het 
RVP adviseert, de Minister die het programma vast· 

de Inspectie die vervolgens jaarlijks het schema 
opstelt en toezicht houdt op de uitvoering. Het RIVM 

voor de beschikbaarheid van de vaccins, de Pro
vinciale Entadministraties verzorgen distributie, op
roep en en de thuiszorg organisaties en 
GGD's vaccineren. Financiering van het RVP vindt 
plaats krachtens de AWBZ. 

De effectiviteit van het RVP is onomstreden: De in
cidentie van alle aandoeningen waartegen wordt ge
vaccineerd is op spectaculaire wijze gedaald. Dit suc
ces wil niet zeggen dat het RVP een maatschap
pelijk bezit is. Vragen en problemen zijn er op het ge· 
bied van de samenstelling, de be!scbtermlng 

vaccins, de bijwerkingen, de 
van het programma, de toegankelijkheid, de beschik
baarheid van vaccins en de gevolgen van internatio
nale harmonisering. 

Conclusies voor de praktijk 
JE. van Steenbergen** 

Vaccineren doen anderen 
Infectiepreventie door vaccinatie staat op de GGD 

veelal in het teken van de reizigersvacdnatie. Soms 
worden grote groepen mensen passief geïmmuni
seerd (250 doses gammaglobuline op een peuter speel
zaal en 160 op een school in Lochem), en zeer zelden 
actief (zoals begin dit jaar ruim 6000 tieners in Putten 
met een meningococcen groep C-vaccin). Vaccineren 
in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma heeft 
bij de afdeling Infectieziektenbestrijding van een GGD 

") LaiJ""'"lJ"" Coördinatiestructuur Infectieziektenbestrijding (LCI) , Rijs· 
Steenbergen, arts-<>pidemioloog 

Het toekomstbeeld wordt bepaald door de beschik
baarheid van steeds meer vaccins met een afnemende 
meeropbrengst in termen van kosten-effectiviteit, ge
produceerd in een oligopolistische markt, waarbij het 
steeds moeilijker zal zijn de bevolking van het nut 
van massale immunisaties te overtuigen. De grenzen 
van het programma zullen vervagen doordat ook op 
oudere leeftijd massale immunisatie geïndiceerd is 
(bijv. tegen influenza) en selectieve vaccinatie van 
deelpopulaties steeds meer in beeld komt. 

De toegankelijkheid is een toenemende mate een 
zorg nu de vaccinaties van zuigelingen niet meer zijn 
ingebed in kosteloze preventieve zorg en de gemeen
ten de middelen voor de extra inspanningen die 
nodig zijn om risicopopulaties te bereiken steeds min
der makkelijk beschikbaar stellen. 

Harmonisatie op farmaceutisch gebied in Euro
pees verband kan er mogelijk toe leiden dat de inrich
ting van het RVP in toenemende mate zal worden ge
dicteerd door registratiebeperkingen die buiten Ne
derland zijn vastgesteld. 

Het RVP is één van de meest effectieve pr,evE~ntle,re 
programma's in de gezondheidszorg. Het RVP is een 
kostbaar maar niet vanzelfsprekend maatschappelijk 
bezit dat onderhoud vereist. 

') Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Rijswijk, JK van Wijngaarden, 
arts 

geen grote aandacht. Het wordt door een andere afde
ling, of door mensen van buiten de GGD gedaan. Het 
beleid om het RVP te wijzigen overvalt de GGD (zoals 
destijds met de invoering van de Hib), zij wordt daar 
(althans in het verleden) niet bij betrokken. De influ
enzavaccinatie van alle mensen boven de 65, een acti
viteit die toch zeer goed past onder de term collectie
ve preventie, is zonder veel moeite aan de huisartsen 
overgelaten. Toch organiseerde het RIVM voor deze af
delingen Infectieziektenbestrijding vandaag een dag 
over infectiepreventie door vaccinatie. Hebben we 
toch iets kunnen leren? 
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De regie voert de GGD 
Wat vandaag duidelijk is geworden is dat ook wan

neer de afdeling Infectieziektenbestrijding niet zelf 

vaccineert zij toch de centrale regie van de bestrijding 
in handen heeft. Als er iets mis gaat is de burgemees
ter toch verantwoordelijk en u bent zijn of haar amb
tenaar. Hoe goed de vaccinatiegraad bij kinderen is 

voor wat betreft mazelen moet u weten vóórdat de ex
plosie op een kinderdagverblijf zich voor doet. Rode 
hond op school veroorzaakt elke keer weer begrijpelij
ke onrust. Als u weet hoe de vaccinatiegraad is, hoe 
groot de kans op bescherming is 25 jaar na vaccinatie, 

dan kunt u betere adviezen geven. Een zeer belangrijk 
praktisch advies is natuurlijk dat vlekjes geen rode 
hond zijn tot het tegendeel is bewezen. Inmiddels 
weet u wat voor haken en ogen aan de diagnostiek zit

ten. Op zijn minst moet u weten bij wie en hoe u de 
benodigde gegevens snel kunt verkrijgen. Hetzelfde 
geldt voor kinkhoest naar aanleiding van de epidemie 
in 1996/97. In beide gevallen doet zich ziekte voor bij 
kinderen terwijl de ouders denken dat het kind be
schermd is (of hun kind niet wilde beschermen 

omdat de aandoening toch niet meer voorkomt). Aan 
de afdeling Infectieziektenbestrijding wordt dan de 
vraag gesteld hoe dit zo heeft kunnen gebeuren. Dat 
moet u dus weten. De vaccinatiegraad, de gebruikelij
ke vaccin-efficacy, de kansen op introductie en kansen 
op overdracht. In de praktijk geleerd zult u dat inmid

dels wel weten voor kinkhoest, maar na vandaag mag 
u de hoofdstukken over de andere RVP-ziekten ook 
niet meer overslaan. 

Voorbeeld polio 

Het belang van kennis over polio is voor ieder die 
in 1992/93 al op een GGD werkte wel duidelijk. Het is 
prettig dat er nu een protocol , een draaiboek en een 
handboek over poliobestrijding zijn. Het is voor nie

mand een bezwaar dat die fraaie richtlijnen in de 
praktijk niet gebruikt zouden hoeven worden omdat 
de wereldwijde eradicatie eventueel voltooid is zonder 

dat wij in Nederland nog polio hebben gehad. Het is 
duidelijk dat we er niet van uit mogen gaan dat polio 
aan onze regio voorbij gaat. Daarom moet u nu toch 
goede regionale afspraken maken voor dat uitzonder
lijke geval dat zich polio voordoet voordat het de we
reld uit is. Daarmee levert u een bijdrage aan de we

reldwijde eradicatie. 

Voorbeeld griep 
De centrale rol van de GGD is erg duidelijk bij de 

bestrijding van de influenzapandemie. Vaccin, aman

tadine, voldoende ziekenhuisbedden, voldoende zorg 
zijn zaken waar in de eerste instantie de rijksoverheid 

haar afspraken over moet maken. Toch is het weer de 
regionale regisseur die moet zien af te spreken wie 
wat doet als het echt zover is. Niet besproken van· 

daag, maar wel al in gang gezet in drie proefregio's is 

de vaccinatie tegen HBV van risicogroepen. 
Ook hier zal de GGD zich in de toekomst op moe

ten stellen als de centrale regisseur, waarbij iedere 
regio een andere uitwerking geeft aan hetzelfde stre· 
ven, om zo veel mogelijk risicopersonen te bescher· 

men. 

Veel andere vragen te beantwoorden 
Hoe duidelijker het wordt dat de GGD kennis in 

huis blijkt te hebben over de bestrijding van infectie
ziekten des te vaker zal uw oordeel ook gevraagd wor
den over zaken waar u (of beter uw burgemeester) niet 
zelf verantwoordelijk voor bent. Vandaag heeft u ge· 
boord hoe het nu echt zit met de rechten en plichten 

van werknemers met betrekking tot de bescherming 
tegen blootstelling aan biologische agentia. Hier heeft 
de GGD geen centrale regisserende rol maar wel een 
adviserende taak voor werkgevers, werknemers en 
hun bedrijfsartsen. Handig om te weten hoe het nu 
echt zit. 

De facts and figures over bijwerkingen heeft u al
tijd nodig bij alle vragen over vaccineren. U merkt dat 
waarschijnlijk dagelijks in de praktijk omdat u reizi
gers probeert te overtuigen. U vertelt ze dat ze een 

zeer beperkt risico(< 1/10.000) gaan lopen op een ern
stige aandoening en dat er tot op heden erg weinig di
recte ernstige bijwerkingen zijn beschreven bij dit vac
cin(< 1/10.000). U legt uit dat het nog lang niet bewe
zen is dat multiple sclerose, inflammatory bowel dise

ase, chronische moeheid en allergie door dit vaccin 
worden veroorzaakt. En toch lukt het om de mensen 
zelf te laten betalen voor het vaccin en om ze gevacci

neerd op reis te laten gaan. U kon dus al veel maar 
heeft vandaag veel bijgeleerd voor de praktijk. Het 
werk in onze sector wordt omgeven door onzekerhe
den. Dat maakt het juist zo aardig. U bent mijns in
ziens succesvol in dit beroep als u overtuigend advie

zen kan geven ter bestrijding van een ziekte zonder de 
onzekerheden weg te moffelen. 

De negende 

Transmissiedag Infectieziekten 

zal plaatsvinden op 

dinsdag 16 maart 1999. 
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Respiratoire infecties in Nederland 

Het gemiddeld aantal influenza-achtige ziektebeel
den (IAZ) in Nederland is de laatste weken weinig ver
anderd: in week 14 werden er 12 IAZ per 10.000 inwo
ners gemeld door de huisartsen van het NIVEL-peilsta
tionnetwerk. Wel waren er meer meldingen uit het 
zuiden en westen van het land dan uit het noorden en 
oosten, maar dit verschil wordt kleiner. Nog steeds be
treft het voornamelijk influenza A(H3N2), zowel in de 
eerste- als in de tweedelijns gezondheidszorg. De da
lende trend in het aantal isolaties van het respiratoir 
syncytieel virus (RSV) heeft zich doorgezet de afgelo
pen weken. 

Deze maand meer informatie over het voorkomen 
van Mycoplasma pneumoniae in Nederland. 

Mycoplasmo pneumonioe 

Mycoplasma pneumoniae is een veel voorkomende 
verwekker van luchtweginfecties. M. pneumoniae heeft 
een humaan reservoir en de transmissie geschiedt 
met name door druppeloverdracht. De infectie heeft 
een relatief lange incubatietijd (2 tot 3 weken) in te
genstelling tot andere (virale) luchtweg-pathogenen. 
De verspreiding, bijvoorbeeld binnen een gezin, ver
loopt dan ook traag. Het grootste deel van M. pneumo
niae infecties verloopt asymptomatisch of met milde 
klachten als pharyngitis of tracheobronchitis. Daar
om vertegenwoordigt het klinisch syndroom van de 
"community acquired pneumonia" slechts een zeer 
gering deel van het totale aantal infecties dat door M. 
pneumoniae wordt veroorzaakt.1 De immuniteit na een 
doorgemaakte infectie is waarschijnlijk van beperkte 
duur en herinfecties worden dan ook regelmatig ge
zien2. 

Momenteel kan in Nederland uit twee bronnen in
formatie over het voorkomen van M. pneumoniae infec
ties verkregen worden. In de weekstaten van de Neder
landse Werkgroep Klinische Virologie worden weke
lijks de positieve M. pneumoniae bevindingen van 17 vi
rologische laboratoria geregistreerd naar week van 
laboratoriumuitslag (figuur). Deze gegevens betreffen 
vooral diagnostiek die in de tweedelijns gezondheids
zorg wordt uitgevoerd. Hoewel M. pneumoniae infecties 
in tegenstelling tot bijvoorbeeld respiratoir syncytieel 
virus- en influenzavirus-infecties gedurende het hele 
jaar voorkomen, worden in ons land de meeste infec
ties toch in de wintermaanden gezien. Een epidemi
sche verheffing kan zich echter over een periode van 
1 tot 2 jaar gedurende alle seizoenen voordoen. Om de 
paar jaar doet zich zo'n epidemische verheffing van 
M. pneumoniae infecties voor: in Nederland in 1983/84, 

Figuur 1: Aantal positieve bevindingen van Mycoplasma 
pneumoniae per 4 weken in Nederland, januari 1990-maart 
1998 (De virologische weekstaten omvatten gegevens zoals gemeld 
door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie) 

1987/88, 1991/92 en 1992/933 . Dit fenomeen wordt 
wereldwijd waargenomen46 en komt ook bij andere 
respiratoire pathogenen als Bordetella pertussis7 voor. 

De tweede gegevensbron is de virologische surveil
lance door huisartsen van de NIVEL-peilstations. In de 
seizoenen 1994/95, 1996/97 en 1997/98 tm. week 12 is 
bij het RIVM m.b.v. PCR 27 keer M. pneumoniae aange
toond; dat is in 2% van de ingestuurde monsters. 
Ruim de helft van deze huisartspatiënten vertoonde 
een influenza-achtig ziektebeeld en ongeveer 60% was 
vrouw. De leeftijd varieerde van 3 tot 80 jaar, maar de 
meeste infecties werden gevonden bij kinderen van 
schoolgaande leeftijd (5-15 jaar; n=7) en bij de verzor
gers van deze kinderen (30-50 jaar; n=13) zoals ook el
ders beschreven wordt.8 

Dat de meeste M. pneumoniae infecties niet als zoda
nig gediagnostiseerd worden is jammer omdat M. 
pneumoniae niet gevoelig is voor penicilline-prepara
ten (doorgaans eerste keuze bij antibiotische behande
ling van luchtweginfecties). Verder bestaat de diffe· 
rentiaal diagnose van een M. pneumoniae infectie uit 
Legionnaires' disease en zoönotische infecties als Q 
koorts en psittacosis, infecties die aanzienlijke conse
quenties voor de volksgezondheid kunnen hebben. In
dien wellaboratorium-diagnostiek wordt verricht, ge
beurt dit meestal met behulp van serologie. Het kwe
ken van M. pneumoniae is relatief ongevoelig en 
arbeidsintensief, waardoor de methode ongeschikt is 
voor routinediagnostiek Daarom wordt tegenwoordig 
PCR ter vervanging van kweek toegepast, vooralsnog 
voornamelijk in onderzoeksverband.9 

93 



94 

---------------------------Jaargang 9 1998 nummer 4 INFECTIEZIElTEN BULLETIN 

RIVM Werkgroep Respiratoire Infecties; jW Dori

go-Zetsma (LIS), MLA Heijnen (CIE), AS de Boer (CIE), 

TG Kimman (LIO) en MJW Sprenger (CIE) 

Literatuur 

1) Qyde jr. WA. Oinical overview oftypical Mycoplasma pneumo

niae infections. Oinical Infectious Diseases 1993; 17 (suppl. 1): 

532-6. 

2) Foy HM, Kenny GE, Cooney MK, Allan ID, Van Belle G. Naturally 

acquired immunity to pneumonia due to Mycoplasma pneumo

niae. journal of Infectious Diseases 1983; 147: %7-73. 

3) Anoniem. Toelichting op registratie virologische laboratoria. In

fectieziektenbulletin 1994; 5(11): 195-6. 

4} Noah ND. Cycical patterns and predictability in infection. Epi

demiology and Infections 1989; 102: 175-90. 

5) Lind K, Benzon Mw, jensen ]S, Qyde jr. WA. A seroepidemiologi

cal study of Mycoplasma pneumoniae infections in Denmark 

over the 50-year petiod 1946-1995. European ]ournal of Epide

miology 1997; 13: 581-6. 

6) Niitu Y, Suzaki K, Miyaji T et al. Sttictly Jour year petiodicity of 

outbreaks of Mycoplasma pneumoniae infections and antibiotic 

sensitivity of M. pneumoniae isolates in Sendai. IOM-procee

dings (Congress International Organisation Mycoplasmology) 

Tokyo, 1982: 52. 

7) De Melker HE, Conyn-Van Spaendonck MAE, Schellekens ]FP. The 

pertussis epidemie in 1996; desctiption and evaluation based 

on surveillancedata from 1976 to 19%. RIVM report no. 

128507005, September 1997. 

8) Foy HM, Kenny GE, Cooney MK, Allan ID. Long term epidemio

logy of infections with Mycoplasma pneumoniae. journal of In

fectious Diseases 1979; 139: 681-7. 

9) Dotigo-Zetsma jw, Zaat SA], Wertheim Van Dillen PME et al. 

Detection of Mycoplasma pneumoniae in childhood respiratory 

tract infections; diagnosis by PCR compared to serology and cul

ture. IOM Letters 1996; 4: 308. 

Met dank aan de leden van de Nederlandse Werk

groep Klinische Virologie voor het aanleveren van 

data en aan de NIVEL-peilstationartsen voor het instu

ren van monsters. 

Een opzet voor early warning van Salmonella infecties 
W. van Pelt*, W.J. van Leeuwen**. Y. T.P.H. van Duynhaven* 

Inleiding 

Een van de taken van infectieziekten surveillance 

is het detecteren van explosies en het tijdig initiëren 

van interventies. Begin jaar is bij het Nationaal Salmo

nella Centrum (NSC) een applicatie in gebruik geno

men die Salmonella types aanwijst waarvan, voor de 

mens, een ongebruikelijk hoog aantal isolaten is opge

stuurd door de streeklaboratoria. De methode is verge

lijkbaar met die welke al enige jaren in gebruik is bij 
het Communicable Disease Surveillance Centre 

(CDSC).1 De methode vergelijkt de afgelopen 4 weken 

met dezelfde periode (plus en min 4 weken) in 5 voor

afgaande jaren en houdt zo rekening met de grote sei

zoensfluctuaties bij Salmonella. Met eenvoudige 

regressie technieken wordt op basis van de historische 

gegevens, prospectief, een verwachte waarde bere

kenden een grenswaarde (tolerantie) waarboven spra

ke is van een verheffing. De methode houdt hierbij re
kening met geleidelijk stijgende of dalende trends 

over jaren en verheffingen in het verleden. Dit laatste 

') Centrum voor Infuctieziekten Epidemiologie (CIE), RIVM. Bilthoven. 
-) Laboratorium voor Infectieziektenscreening en diagnostiek (LIS), 

RIVM, Bilthoven. 

maakt de methode gevoeliger voor early warning dan 

de barometer voor aangifteplichtige infectieziekten 

op de ISIS Internetsite (http:\ \www.info.rivm.nl), 

welke de MMWR-systematiek hanteert.2·3 

Van de 200-350 organismen welke per week door 

het CDSC worden gerapporteerd (veel meer dan alleen 
Salmonella) worden er gemiddeld 20 per week geïndi

ceerd als ongebruikelijk hoog en blijkt ongeveer 40% 

van deze gevallen een gebeurtenis te betreffen van 

volksgezondheidsbelang. Hoe deze cijfers voor Salmo

nella uitpakken is overigens onbekend. Ter vergelij

king werden in de afgelopen 10 jaar in Nederland per 

4-weeks periode gemiddeld 56 (range 36-98) verschil

lende Salmonella types gevonden, hiervan overschre

den er gemiddeld 2 (range 0-10) de tolerantiegrens 

waarmee ze in aanmerking zouden zijn gekomen om 

nader onderzocht te worden op relevantie. Net als bij 

het CDSC worden types met een 4-weeks frequentie 

van vijf of minder gezien als beneden de minimum 

explosie grootte en genegeerd. Wordt dit niet gedaan 

dan loopt het aantal te controleren types per 4-weeks

periode op tot gemiddeld 12 (range 4-41). 

Typen welke een verheffmg tonen zullen met in

gang van het volgende nummer van het Infectieziek

ten Bulletin kort worden gerapporteerd. Daarnaast zal 
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Figuur 1: Salmonella Typhimnrinm 506 (DT 104) 

deze informatie op termijn toegankelijk worden ge
maakt via het internet. Aan de hand van onderstaan
de actuele voorbeelden zal worden getoond dat ver
heffingen en het daarbij betrokken aantal isolaten 
eenvoudig grafisch kunnen worden geïnspecteerd en 
in verband kunnen worden gebracht met bekende ver
heffingen in binnen- en buitenland. Het NSC typeert 
naast isolaten uit de mens ook isolaten uit dieren, 
diervoeders, levensmiddelen, et cetera. De applicatie 
toont naast het voorkomen bij de mens ook die bij di
verse landbouwhuisdieren zonder early warning indi
catie. Dit laatste vanwege de wijze van monstername 
welke zeer divers is voor de verschillende inzenders 
en tot april 1997 vaak ad-hoc onderzochte gezonde, 
zieke of dode dieren betrof. Tenslotte kan met de ap
plicatie de gevoeligheidsontwikkeling sinds 1984 voor 
zeven belangrijke antibiotica (tetracycline, chlooramf.. 
enicol, kanamycine, ampicilline, trimethoprim, fura
zolidon en flumequine) bij de mens en produktiedier 
worden geïnspecteerd. Aan de hand van twee voor
beelden wordt geïllustreerd welke informatie voor 
handen is. 
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Figuur 3: Voorkomen van Salmonella Livingstone, 1996-

1998. 
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Figuur 2: Voorkomen (als %van totaal Salmonella) vanS. 

Typhimnrinm 506 (DT 104) 

Salmonella Typhimurium 506 (DT I 04) 

Een van de types die op dit moment sterk in de be
langstelling staan is Salmonella Typhimurium 506 
(DT104 in het engelse faagtyperingssysteem). De reden 
hiervoor is de sterke internationale toename en de 
hoge resistentiegraad tegen meerdere antibiotica. In 
Nederland is over dit type over de periode 1991 t/m 
1996 gerapporteerd4 naar aanleiding van een ver
heffing in 1996. 

In figuur 1 staat de informatie zoals gepresenteerd 
door de in gebruik genomen early warning applicatie. 
Per 4-weeks periode wordt het aantal geobserveerde 
isolaten getoond, het aantal verwachte isolaten, als 
ook de tolerantiegrens waarboven sprake is van een 
verheffing. In Engeland werden in 1984 de eerste isola
ten van dit Salmonella type gevonden. In Nederland 
lijkt de introductie bij de mens pas in 1987 te hebben 
plaatgevonden gelijktijdig met die in varkens en run
deren (figuur 2). Ook in 1997 zijn varkens en runderen 
te beschouwen als de belangrijkste reservoirs voor de 
mens; bij kippen wordt dit type daarentegen nauwe
lijks aangetroffen (figuur 2). In figuur 1 is in 1996 duide-

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 19G4 1995 HWS 1997 

Jaar 

Figuur 4: Voorkomen van S. Livingstone (als % van totaal 

Salmonella). 
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Tabel 1 : Resistentie percentages van isolaten uit humaan en niet humaan materiaal van Salmonella Typhimuri-
um 506 en Salmonella Livingstone uit de periodes 1984-1993 en 1994-1997 

Salmonella Typhimurium 506 Salmonella Livingstone 

1984-'93 1994-'97 1984-'93 1994-'97 1984-'93 1994-'97 1984-'93 1994-'97 
Humaan Humaan Non-Hum. Non-Hum. Humaan Humaan Non-Hum. Non-Hum. 

N=225 N=226 N=191 

Tetracycline 98 .22 96.9 94.76 
Chlooramfenicol 96.44 90.27 90.58 
Kanamycine 1.78 0 1.05 
Ampicilline 98.22 91.15 92.67 
Trimethoprim 0.44 7.96 0.52 
Furazolidon 0 1.77 0.52 
Flumequine 0 1.33 0 

lijk het uitzonderlijk hoge aantal isolaten van S.Typ
hirnurium 506 te zien wat in juni, september en okto

ber ver boven de tolerantiegrens uitkwam. In de eerste 
helft van 1997 was het voorkomen minder hoog dan 
in 1996, maar in de tweede helft van dat jaar was het 
steeds hoger dan verwacht en kwam zelfs af en toe 
boven de tolerantiegrens. In de eerste 4 weken van 
1998 was er opnieuw sprake van een verheffing, en 

ook in de tweede 4-weeks periode ligt het aantal 
boven de verwachte waarde. Wat betreft de resistentie 
is ook in Nederland sprake van een hoge mate van re
sistentie, met name tegen tetracycline, chloorarnfeni
col en ampicilline (tabel 1 ). Naast deze antibiotica 
wordt in het buitenland ook resistentie tegen strepto

mycine en sulfonamiden gevonden wat door het NSC 
niet standaard wordt getest. 

De hoge resistentie in combinatie met het hoge 
voorkomen en de regelmatige verheffingen, geeft aan 
dat het van belang is de ontwikkeling in 1998 nauw

lettend te volgen. 

Salmonella Livingstone 

Een tweede voorbeeld betreft Salmonella Livingsto
ne . In week 5 tot en met 8 in 1998 werden ongebruike
lijk veel isolaten van S. Livingstone ingestuurd (figuur 

3). Figuur 4 toont dat infecties van dit type het meest 
waarschijnlijk afkomstig zijn van kip of varken. De ge
voeligheid voor de meest gangbare antibiotica van iso

laten van dit type bij de mens en bij landbouwhuisdie
ren is heel hoog (tabel1). Tussen augustus en oktober 
1997 werd een verheffing niet alleen in Nederland 
maar ook in de omringende landen waargenomen en 
onderzocht binnen het europese Salmonella surveil
lance netwerk (SALM-net, nu ENTER-net). Steeds vaker 

wordt in dit netwerk gepoogd om in internationaal 
verband een gemeenschappelijke bron op te sporen. 

N=203 N=656 N=24 N=1099 N=140 

93 .1 0.15 4.17 2.27 1.43 
89.66 0 4.17 1.27 1.43 

0.49 0 0 1.55 0.71 
92 .61 0.76 0 0.73 0.71 

7.39 0 0 1.82 1.43 
0.49 0.15 0 0.36 0 
0 0 0 0 0 

Het bleek in dit geval om een bron in Tunesie te gaan, 
hetgeen ook voor een isolaat van dit type in septem
ber in Nederland gold. Dit ene isolaat is mogelijk een 
onderschatting daar de vermoedelijke plaats van be
smetting meestal als onbekend wordt ingevuld door 

het inzendende laboratorium. 
Het natrekken van de isolaten in de eerste fase van 

de signaalverificatie toonde geen regionale clustering 
of relatie met infecties opgedaan in het buitenland. 
Als de verheffing echter had doorgezet in de afgelo
pen 4 weken was over de isolaten bij de inzenders ver

der navraag gedaan om aanwijzingen te vinden voor 
de noodzaak van verdere actie. 

Conclusie 

De beschreven methode van early warning is 

bedoeld als een hulpmiddel bij de detectie van explo
sies als aanvulling op meer arbeidsintensieve surveil
lance methoden. Geautomatiseerde evaluatie van bin

nengekomen uitslagen is vooral van belang voor een 
effectieve surveillance van een groot aantal verschil
lende organismen. Vooral indien de beschreven +we

kelijkse evaluatie elke week wordt uitgevoerd is een 
geautomatiseerde eerste selektie van potentiele pro
blemen noodzakelijk. Gebruik bij de CDSC toont de 

grote gevoeligheid voor kleine toenames bij ongewone 
types ; bij de meer algemene types zijn grote toenarnes 
nodig voor een signaal, vooral indien zij in de tijd 
sterk in aantal fluctueren. In het laatste geval zullen 
kleine lokale explosies dan ook niet worden gedetec
teerd en zullen sowieso meestal eerst door de regio

nale autoriteiten worden waargenomen. De kracht 
van de early warning applicatie is dus de detectie van 
nationale, regio overschrijdende, explosies met name 
verheffingen die regionaal niet zouden zijn opgeval

len. 
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Een meerwaarde is mede bereikt door de inbed
ding van de applicatie in een informatie systeem waar 
per type naast het bovenstaande ook direct demografi
sche en regionale verschillen kunnen worden nage
zocht. De grafische presentatie van de actualiteit in 
retrospectief verband en het gemak waarmee het voor
komen bij landbouwhuisdieren en de resistentieont
wikkeling kunnen worden geïnspecteerd vergemakke
lijkt het proces van signaalverificatie. 
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Verheffing van hepatitis A in het eerste kwartaal van 1998 
F. Termorshuizen, M.). W. van de Laar* 

Inleiding 

In het eerste kwartaal van 1998 is een verdubbe
ling van het aantal aangegeven gevallen van hepatitis 
A ten opzichte van het eerste kwartaal van 1997 ge
constateerd. Om inzicht te krijgen in de aard van 
deze verheffing wordt het huidige aantal aangiftes 
vergeleken met het aantal in de afgelopen 10 jaar in 
hetzelfde kwartaal. De verdeling over leeftijd en ge
slacht en verder over nationaliteit en waarschijnlijk 
land van besmetting (sinds 1993 in de aangifte) wordt 
bestudeerd en vergeleken met de afgelopen 5 jaar. Op 
deze wijze wordt nagegaan of er sprake is van een on
gewoon verspreidingspatroon. 

Resultaten 

In de eerste 13 weken van 1998 zijn 469 gevallen 
van hepatitis A aangegeven, hetgeen meer dan een 
verdubbeling ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 
1997 (213 gevallen) betekent. Dit aantal is het hoogste 
in de afgelopen 10 jaar (figuur 1). In vergelijking met 
voorafgaande jaren wordt een relatief grote bijdrage 
geleverd door Den Haag, Rotterdam en enkele ge
meenten verspreid over het land; het aandeel van 
Utrecht is gedaald, dat van Amsterdam ongeveer ge
lijk gebleven. 

')Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE). RIVM, Bilthoven 
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Figuur 1. Aantal aangiftes van hepatitis A in het eerste 
kwartaal van het jaar, Nederland 1988-1998 (Bron: IGZ) 

Figuur 2 geeft het aantal aangiftes weer afzonder· 
lijk voor mannen en vrouwen, jonger en ouder dan 15 
jaar en naar nationaliteit en land van besmetting voor 
het eerste kwartaal van 1998 (figuur 2a) en het eerste 
kwartaal van de jaren 1993-1997 (figuur2b). In het eer
ste kwartaal van 1998 blijkt het grootste deel van de 
infecties verworven te zijn in Nederland (76,4%). Het 
gaat hierbij voornamelijk om personen met de Neder
landse nationaliteit ongeacht de leeftijd (duidelijk 
meer mannen dan vrouwen) en om personen jonger 
dan 15 jaar met een niet-Nederlandse nationaliteit. 
Het aandeel van infecties opgelopen in Marokko of 
Turkije en overige landen is klein (8,6%). Indien de ver
deling over de verschillende subgroepen in het eerste 
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Figuur 2a. Aantal aangiftes van hepatitis A naar leeftijd en 
geslacht, land van besmetting en nationaliteit; het eerste 
kwartaal van 1998 (Bron: IGZ) 

kwartaal van 1998 (figuur 2a) wordt vergeleken met de 
verdeling in het eerste kwartaal van de jaren 1993-

1997 (figuur 2b) dan blijken die subgroepen de meeste 
bijdrage te leveren aan de verheffing in 1998 die in 
voorgaande jaren in hetzelfde kwartaal ook oververte

genwoordigd waren. 

Conclusie 

In het eerste kwartaal van 1998 betreft verreweg 
het grootste deel van de aangiftes infecties opgelopen 
in Nederland. Infecties verworven in het buitenland, 
met name Marokko en Turkije, werden in de afgelo
pen jaren voornamelijk gezien in het najaar met een 

kortdurende piek van aangiften. Deze werd in de 
maanden daaropvolgend steeds gevolgd door een toe
name in het aantal aangiftes waarbij de infectie was 
opgelopen in Nederland (ongepubliceerde data). De 
huidige verheffing van infecties opgelopen in Neder
land zou dan ook, analoog aan voorgaande jaren, een 
gevolg kunnen zijn van secundaire transmissie uit de 

relatief hoge najaarspiek van 1997. Dit wordt onder-
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Figuur 2b. Aantal aangiftes van hepatitis A naar leeftijd en 
geslacht, land van besmetting en nationaliteit, het eerste 
kwartaal van 1993-1997 (gemiddelde van de 5 jaar) (Bron: 
IGZ) 

steund door de verdeling over de verschillende sub
groepen die nauwelijks verschilt van die in vooraf

gaande jaren in het eerste kwartaal. De verheffing 
blijkt bovendien niet geconcentreerd te zijn in één be
paalde geografische regio. Geconcludeerd kan worden 
dat de huidige verheffing niet bepaald wordt door een 
lokale explosie in één bepaalde categorie van perso
nen (bijvoorbeeld jonge kinderen op een dagverblijf, 

homoseksuele mannen, ouderen) maar op een toege
nomen transmissie wijst langs de 'gangbare' routes. 

Bij de interpretatie van de gegevens moet echter wel 
rekening worden gehouden met mogelijk toegeno
men alertheid voor hepatitis A, bron- en contactop
sporing bij GGD-en en aangifte-bereidheid bij artsen 

als (mede) verklaring voor de geobserveerde ver
heffing. 

De aangifte biedt een goede mogelijkheid om epi
demische verheffingen als deze, op landelijk niveau te 
analyseren door de beschikbare achtergrondgegevens. 
Surveillance op GGD-niveau is vooral belangrijk om 

lokale explosies op het spoor te komen en gerichte 
preventieve maatregelen te kunnen nemen. 

Hepatitis A explosie in Rotterdam; voornamelijk 
homomannen 

A. Bosman*, R. Reintjes** 

Evenals elders in Nederland, is de incidentie van 

hepatitis A in Rotterdam in het eerste kwartaal van 
1998 fors gestegen. In de maanden februari en maart 

•) Gemeentelijke Geneeskundige Dienst (GGD), Rotterdam 
-) Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE). RIVM, Bilthoven 

blijkt de incidentie van hepatitis A verdubbeld in ver
gelijking met dezelfde periode van de afgelopen vijf 
jaar.1 In tegenstelling tot de bevindingen van Termors
huizen et aF over de landelijke gegevens van de aan

gifte van hepatitis A blijkt uit de surveillancegegevens 
van de GGD Rotterdam e.o. dat er een duidelijk ver-
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Figuur 1. Aangifte voor hepatitis A in het eerste kwartal 
per jaar in absolute aantalen verdeeld naar risicogroepen, 
GGD Rotterdam e.o. 1995 tfm 1998. 

band kan worden gelegd met één bepaalde risicog
roep. In Rotterdam is de toename van hepatitis A voor 
het grootste deel te wijten aan een toegenomen aantal 
infecties onder homoseksuele mannen. In de periode 
van 1 januari tfm 31 maart 1998 werden 47 patiënten 
met een recente hepatitis A virusinfectie gemeld. 
Hieronder bevonden zich 20 mannen met homoseksu
ele contacten. In heel 1997 werden in Rotterdam 4 

homomannen met hepatitis A gemeld. Da aangifte in 
alle andere groepen zijn alleen licht gestegen. Figuur 1 

geeft de absolute getallen van aangifte voor de eerste 
3 maanden uit de jaren 1995 tfm 1998 weer. 

Op grond van deze gegevens is de GGD Rotterdam 
gestart met een case-control onderzoek onder homo
mannen om een indruk te krijgen van specifieke risi
cofactoren. Tegelijkertijd wordt meer nadruk gelegd 
op de boodschap dat homoseksuele mannen zich zou
den moeten vaccineren tegen hepatitis A. 

Het is opmerkelijk dat er uit analyse van de lande
lijke aangiftegegevens geen duidelijke associatie met 
een bepaalde risicogroep wordt gevonden.2 De vraag 

Infectie preventie Prijs 1998 

doet zich voor of de epidemiologische situatie in Rot
terdam uniek is. Een andere mogelijkheid is dat de 
landelijke aangiftegegevens te weinig gedetailleerde 
informatie bevatten. Dit lijkt ook het geval met hepa
titis B. Het RIVM heeft reeds eerder gesignaleerd dat 
in een aanzienlijk deel van de aangiftes van acute he
patitis B de informatie over de besmettingsbron ont
breekt.3 Bij een nauwkeurige analyse van de afZonder
lijke patientendossiers op de GGD Rotterdam e.o. 
blijkt dat in een groot deel van de patiënten een ver
moedelijke of zelfs waarschijnlijke bron kan worden 
aangewezen. Het is mogelijk dat GGD's alleen bronin
formatie op de aangiftekaart vermelden, wanneer 
deze expliciet is aangetoond (hetgeen bij hepatitis B 
zelden het geval is in de praktijk). Wanneer dit het 
geval is, dan betekent dit dat landelijke aangiftecijfers 
te weinig informatie bevatten. Indien men meer gede
tailleerde epidemiologische informatie wil hebben, 
dan zou een aanpassing van de aangiftekaart zinvol 
zijn. Het is duidelijk dat GGD's over veel meer epide
miologische gegevens per aangifte beschikken dan 
dat er kan worden vermeld op de aangiftekaarten. Om 
deze informatie op landelijk niveau te ontsluiten is 
een mooie uitdaging. 
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De Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie (VHIG) heeft begin maart tijdens haar 25-jarig jubileumcongres in Noordwijk de 
winnaars van de Infectie Preventie Prijs 1998 bekend gemaakt. Mevrouw Bertie Roos-Huldij, Hygiënist in het Gorinchemse Beatrix
ziekenhuis, werd met haar rapport "Infectiepreventiebelijdsplan 1996-2000" winnaar in de categorie Praktijkproject. In de onder
zoekscategorie was de hoogste eer weggelegd voor de heer Vincent Hamers met zijn afstudeeronderzoek "Bye bye biofilm". 

In haar winnende inzending "Infectiepreventiebeleidsplan 1996-2000" beschrijft Roos-Huldij de totstandkoming van een meerjaren
beleidsplan dat als doel heeft om de werkwijze van de afdeling Infectiepreventie in het Beatfix-ziekenhuis een meer planrnatig ka
rakter te geven. Volgens de jury is het plan zeer compleet en goed toepasbaar in andere ziekenhuizen. Ook is goed geanticipeerd op 
nieuwe wet- en regelgeving. In het plan komen alle aspecten van ziekenhuisinfecties aan bod. 
Het onderzoek "Bye bye biofrlm" van de heer Vincent Hamers is gericht op het aantonen en verwijderen van bicfilms uit hemodialy
se-apparatuur (toegepast bij nierdialyse) en waterbehandelinssystemen. De jury gaf aan dat het onderzoek analytisch en technisch 
zeer zorgvuldig is opgezet en uitgevoerd, terwijl ook de verslaglegging goed verzorgd is. 

Beide winnaars hebben tijdens de prijsuitreiking uit handen van mevrouw W. Klaren van sponsor Kimberly-Gark een award ont
vangen en een geldbedrag van f1 6.000,- te besteden aan een relevant congres, cursus of ander educatief doel op het gebied van in
fectiepreventie. 
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IGZ 4 - weken overzicht 

Aantal aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode 23 februari - 22 maart 1998 (week 09 - 12) in Nederland 
Number of noti~ed cases of in(ectious diseases for the period of 23 February • 22 March /998 (week 09 - 12) in the Netherlands 
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Groep A 

febris typhoidea ............ . -
lassakeerts ea vormen 
van Afrik. vir. haemorrh. 
koorts .................... • 
pest/plaque . ... ..... ... . . . .. - .. 
poliomyelitis ant.acuta ...... . . • .... - .. .. - .... - .... - .... - .... - .... - .. .. - ... . - .... - .. 
rabies ......... . ..... . .... . 

Groep B 

anthrax .. ... .. . .. . ........ . - .... - ... . - .... - .... - .... - .... • .. . 

... E 0 
0 0 

:r: ~ .. c: t:: .. 0 
Q a: 

botulisme ................. . - .... - .... • .. .. - .... - . ... - ... .. ......... •....... .. .......... _ .... . .. ... . ... _ 
brucelloses .... . ......... . .. - .... - .... - .... - .. . . - .... - .... - .... - . ... - .... - . ... - ... . - .... - .. . ... . .. - .... -
cholera ....... . .. . .... .... . - ... . - . . .. - .... - .... - .... - .... - .... - .... I .... - . .. . - .......... . ... - .........• 
diphterie ................. . . - .. .. - . . .. - ... . - ... . - . . . . - . . . . - .. .. - .... - .... - ... . - .. .. - .... - .... - .... - .... -
dysenteria bacillaris .......... · .... • . . .. - .... - .... • . ... I .... 5 .. . . 2 .... 3 .... - . ... - .. . . - .... 3 . .. . 2 .... 2 .... -
febris recurrens .. . .... .. .... - .. .. - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - . .. . - .... - .... - .... -
gele koorts/yellow fever ....... · .... - ... . - .... - .... - .... - . . .. - .... - .... - .... - .. . . - .... · .... - .... - .... - .... -
hepatitis A .. . .... ...... .... 3 .. .. I .... - .... - . . . . - .... 31 ... 13 ... 23 . .. 26 . .. I .. . . 24 ... 2 .... 2 .. .. 22 ... I 0 . .. 7 
hepatitis B ...... ..... . . . ... - .... - . ... 3 .... 3 .... 3 .... - . . . . I .... 3 .... 6 . ... - . . . . I . . . . I .... - . .. . 2 . . . . I . . .. 3 
legionella pneumonie . ........ · . .. . • .... - .... I .... - .... - . . • . - .... I . .. . - ... . I .... - .... - .... - .... - .... - .... -
lepra ......... .. ...... . . . . . · .... • .... - . ... - . . . . - .. .. - ... . - . ... - ... . - .... - .. . . - .... - . . .. - . .. . - .... - .... -
leptospiroses ............. .. - . ... - .... - .. . . - .... - .... - .. . . - .... - .... - .... - .... - .... - .. . . - . ............. -
malaria ........ ... . . . ...... - . . . . - . .. . - .... I ... . • .... 2 . ... • .... 4 .... 4 .... - .... I ....•... . - . ... 2 .... 2 .... I 
meningococcosis ... . . . ..... . I .. . . I .... - • ... I ... . - .... 2 .. . . 3 .... 4 .... 8 .... 2 .... 15 ... 7 .... - •... - .... - .... 2 
morbill i. ................... - .. .. - .... - . ... - ... . - . . . . I .. . . - .... - .... - .... - .... - .... - ... . - ... . - .... - .... -
ornithosis/Psittacosis .... . . ... - .... - .. . . - . . .. - . . . . - ... . - . . .. - .. . . - .... I .... - . . .. - .. .. - .. . . - . .. . - .... - .... -
paratyfus B ............... .. · .... · .... - .... • .... · ... . - .... - ... . - .... - .... - .... - .. . . · .... - .... - .... - .... -
pertussis .. . ..... ... ... .. .. 4 .... 2 .... I .... I ... . 6 .... 9 .... I 0 . .. 7 .... 29 ... 4 .... 4 .... 7 .... 2 . . . . 3 .... I I ... 4 
Q-koorts/Q-fever . ......... . . - ... . - .... - ....•....•.... - ......... .. ...•... ..... .•..............•... .•... . -
rubella .. ....... . ... . . . . ... - .... - .... - . ... - . . . . I .. . . - .... - . ... - .. .. - ... . - . ... - .... - .... - .... - . . . . • . ... -
scabies . .. . . . . .... ........ . 6 . .. . - . .• . - .... 2 .... 7 .. .. 3 ... . 6 .... 6 . . . . 26 . . . I .... 4 .. .. 4 ... . 5 . . .. - . . . . I I . . . I 0 
tetanus ......... . ... . .. .. .. - ... . • .... - .... · .... · .... - .... • ... . - .... - .. .. - .... - .... - .... - .... - .. .. - .... -
trichinosis .......... . ... .... - . . .. - .. . . - .... - .... - .. .. - ....•... . - .... •. ... - ... . - .. .. . .... .. . .. - . ...•. ...• 
tuberculosis ............ . ... I .... I .... I .... 4 .... - . ... 3 . .. • I .... 3 .... 6 .... - .. .. 4 .... I •... - .• ..• .... I .... 3 
tularemia .............. . ... - ... . - .... - .... - _ ... - .... -
tyfus exanthematicus ..... . . . . - .... - .... - .... - _ ... - .... - . . . . • . . . . . . ... - .... - .... - . . .. - ... . •....•....•....• 
voedselvergiftiging/ ....... . . . . • .... • .. . . - .... I 3 ... - •... - . ... - . ... 2 .... 13 ... - .... 2 .... 3 . ... - ... . - .... 13 ... -
-infectie/foodborn-
i nfections/-poisoning) 

Groep C 

gonorrhoea . . . . . . . . . . . . . . . . I .. .. - ... . I .... 8 .... 3 .... 5 . . . . I 0 ... 29 .. . 8 .. .. - . ... 6 .... 2 . . . . I 0 ... 20 ... 3 . . .. 3 
syfilis. prim./sec .... .. ........ I .... - .... I .. .. I . . . . - . .. . - .. .. 4 .. . . 2 .... I .... 2 .... - .... - .... 2 .... 2 .... I . ... • 
syfilis congenita . .... . . . . ... . - .... - ... . - . .. . - .. . . - ... . - .... - .... - ....•.... - .... - .... - .... - ....• . ..... ... • 
parotitis epidemi ca . ......... . - .. . . - .... - .... - .... - .... - . . . . • . . . . . . . . . I .... - .... - . . . . . . . . . • . ... - . . . . . . ... . 
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Aangegeven gevallen van infectieziekten in Nederland per 4 weken, 1997 • 1998 
Notified cases of infections diseases in the Netherlands per 4 weeks, 1997 • 1998 

A 

febris typhoidea ..... 
lassakoortS ea vormen 
van Afrik. vir. haemorrh. 

week 
OI 04 
totaal 

week 
05 08 
totaal 

week 
09. 12 
totaal 

cumulatief totaal 
tlm week 12 
1998 

cumulatief totaal 
t/m week /2 
1997 

.. .......... 5 ............. 7 ....... . 

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

B 

anthrax... . .............. -................ -..... . ..... -. . . . . .......... -... . ........... -.......... . 
botulisme........... . . . . . . . . . -.... . . . . . . . ... -................ -................ -... . . . . . . . . . . -. . ....... . 
brucelloses.... . ............... -... . ........... I . . . . . . . . . .... -.. . ............ I . . . . . . . . . . . . . . -.......... . 
cholera . . . . . . . . . . . . ........ -.. . . . . . . . . . .... -....... . . . . . . . I ............... I . . . . . . . . .... -. . . . . . . . .. 
diphterie........ . . . . . . . . . . . . . . ............... -.. . .......... -............... -.......... . 
dysenteria bacillaris . . . . .. . . . . . . 17 .............. 19 . . . .......... 11 .............. 47 . . . . . . . . .... 74 ........ . 
febris recurrens . . . . . . . . . . . . ......... -. . . . . . . . . . .. -................ -. . . . . . ........•........... 
gele koortS/yellow fever .......... -............... -..... . . . . . . . . . . ............ -............... -......... . 
hepatitis A . . . . . . . . . . . . ... I 72 . . .......... 151 . . . . . . 124 ............ 447 . . . . ... 208 ....... . 
hepatitis B . . . . . . . . . . . . ....... 23 . . . . . . . . . . . . . 16 . . . . . . . . .. 21 .............. 60 . . . . . . . . . . . . 55 . . . .. 
legionella pneumonie . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . .. 2 ............... 3 ............... 9 . . . . . . . . . . . . . . 12 ........ . 
lepra ....................... -.............. -.............. -... . . . . . . . . . . -.............. 2 ........ . 
leptospiroses . . . . . . . . . . . . . . -...... . ....... I . . . . . . . . . ... -...... . . . . ..... I . . . . . . . . . . . .. 2 . . . . . . . . 
malaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . 2 7 . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . ........ 51 . . . . ........ 49 . . . . . .. . 
meningococcosis . . . . . . . . ...... 43 . . . . . . . . . . . . 54 . . . . . . . . . . . .. 44 . . . . . . . . . . .. 141 . . . . . . . . . . . . 180 ....... . 
morbilli.......... . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . .. -. . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . .. 2 ............... 4 . . . . . . .. . 
omithosis/Psittacosis . . . . ........ 5 . . . . . . . . . . ... 4 . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . ... I 0 . . . . . . . . . . . I 0 . . .... . 
paratyfus B....... . . . . . . . 2 . . . . . . ........ -. . . . . . . . . . . . . . -................ 2 ............... I ......... . 
pertussis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 . . . . . . . . . . 140 . . .......... 84 .............. 395 . . . . . . ...... 1766 ...... . 
Q-koorts/Q-fever..... . . . . . . . . .. I ............... -. . . . . . . . . ...... -..... . ........ I ............... 3 ......... . 
rubella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . I I . . . . . . . . . . . . . I 0 ........ . 
scables....... . . . . . . . . . ..... 124 ........... 99 ............. 65 .............. 288 ............ 283 ..... . 
tetanus ........................ -................ -. . . . . . . . . . . . . . -................ -... . . . . . . . . . . . . 2 ......... . 
trichinosis....... . . . . . . . . . . .... -. . . . ........... -. . . . . . . . . ..... -........ . . ..... -.. . . . . . . . . . .... -.... . .... . 
tuberculosis . . . . . . ............. 19 .............. 24 . . . . . ........ 25 . . . .......... 164 ............. 360 ....... . 
tularemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -................ -. . . ........... -........ . . . . . . . -.. . . . . . . . . . . . -...... . .. . 
tyfus exanthematicus . . . . . . . . . . . . -. . . . ....... -. . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . ......... . 
voedselvergiftiging/. . . . . . . . . . . . . . 38 . . . . . . . . . . 38 .............. 33 . . . . . . . . . . . . . I 09 ............. 96 ....... . 
-infectie/foodbom-
i nfections/ -poisoning) 

GroepC 

gonorrhoea .................... 107 ............. 95 . . . . . . . ...... 73 .............. 275 ............. 264 ....... . 
syfilis. prim./sec ................. 13 ............. 11 .............. 12 . . . . . . . . . . . 36 ............ 76 .. . 
syfilis congenita ............... -................ -................ -................ -............... -.......... . 
parotitis epidemica ............... 4 ............... 9 ............... I . . . . . . ....... 14 . . . . . . ....... 11 ........ . 

* aantal gediagnostiseerd in de derde vierweken van 1998 
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--------------------------Jaargang 9 1998 nummer 3 INFECTIEZIEKTEN BUllETIN 

Overzicht van bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode 
23 februari t/m 22 maart 1998 (week 09 - 12). 

Cholera, veroorzaakt door Vibrio cholerae, biotype 
01 El Tor, werd vastgesteld bij 1 persoon. Zij werd be

smet tijdens een vakantie in Indonesië. 
Bacillaire dysenterie werd gediagnostiseerd bij 11 

personen. De infecties werden veroorzaakt door S.son

nei (4), S.flexneri (2), S.boydii (2) en S.dysenteriae (2), 
terwijl in 1 geval het Shigella type onbekend was. In 7 
gevallen liep men de besmetting in het buitenland 

op, namelijk in Afrika (4), Azië (1) en Midden- en Zuid

Amerika (2). 
Van hepatitis A werden 124 gevallen gemeld. Het 

aantal personen dat in het buitenland was besmet be
droeg 6, te weten: 3 in Europa, 1 in Midden- en Zuid

Amerika en 1 in Afrika. 
Van hepatitis B werden 21 gevallen aangegeven. 

Vijf patiënten werden mogelijk besmet via seksueel 
contact, 2 personen door intraveneus druggebruik en 
1 patiënt mogelijk via de verzorging door een fami
lielid. In 13 gevallen is de bron van besmetting onbe

kend. 
Er werden 3 gevallen van legionellapneumonie ge

meld. Eén patiënt werd besmet tijdens zijn vakantie 
in het buitenland en bij 1 patiënt is een bubbelbad 
mogelijk de bron van besmetting geweest. In het 

derde geval is de oorzaak onbekend. 
Wegens malaria werden 12 personen aangegeven. 

De patiënten werden in de volgende gebieden geïnfec
teerd: West-Afrika (3 P.falciparum, 1 P.ovale en 1 P.ma
lariae), Oost-Afrika (1 P.falciparum en 1 P.ovale), cen

traal Afrika (1 P.falciparum) en Azië (2 P.vivax). In 2 ge
vallen is het land van besmetting onbekend (2 P.falci

parum). 
Het aantal aangegeven patiënten met meningococ

cosis bedraagt 44. Zeven patiënten zijn tengevolge van 
de ziekte overleden. 

Er werd 1 patiëntje met morbilli aangegeven. Het 
kind was gevaccineerd. 

Ornithosisfpsittacosis werd bij 1 persoon gedia
gnostiseerd. De patiënt had contact gehad met vogels. 

Bij 84 personen werd pertussis gediagnostiseerd, 
waarvan er 13 niet of onvolledig gevaccineerd waren. 

De reden van het niet vaccineren betrof bij 6 patiën
ten de leeftijd, bij 3 patiënten de levensbeschouwing 
en bij 2 patiënten was sprake van een medische reden. 

In 2 gevallen was de reden van het niet vaccineren 
niet bekend. Van 3 personen was de vaccinatiestatus 

onbekend. 
Rubella werd bij één gevaccineerde persoon vastge

steld. 

Van scabies werden 65 gevallen gemeld, waarvan 7 
onder asielzoekers. In de overige gevallen ging het om 

gezins-en solitaire besmettingen. 
Het in de derde vierwekenperiode van 1998 gedia

gnostiseerde aantal gevallen van tuberculose dat in 
dezelfde periode bij de IGZ werd geregistreerd be
draagt 25, waarvan 12 bij Nederlanders en 13 bij bui

tenlanders. 
Wegens voedselvergiftiging/-infectie werden 33 

personen gemeld. Er deden zich 4 gezinsinfecties voor 
met in totaal 11 zieken. 

Na een diner ter afsluiting van de ramadan werd 
een groot aantal deelnemers ziek. 

Tot nu toe werden 13 personen aangegeven. Zij 

werden besmet met een Salmonella enteritidis. 
Negen van de 42 deelnemers van een scouting

groep werden ziek na een gezamenlijke maaltijd. 
Van gonorroe werden 73 gevallen gemeld, waar

van 63 geconstateerd bij mannen en 10 bij vrouwen. 
Primaire en secundaire syfilis werd vastgesteld bij 

5 mannen en 7 vrouwen. 
Er werd 1 geval van parotitis epidemica aangege

ven. 

Vaccinatiepercentage 

-<80 
-80-90 
!l!!lï!loo-95 
[~J>95 

Figuur: Vacànatiegraad D(K)TP primaire serie (eerste 3 

doses), per gemeente, geboortecohort 1993, per 1 jan. 1995. 
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Notified cases of infectious di seases registered at th 
lnspectorate for Health Care, 23 February - 22 March I 99 
09 - 12). Summary of the main points 

Ololera, caused by Vibrio cholera, biotype 01 El 
Tor, was diagnosed in one patient. She probably got 
infected in Indonesia. 

For bacillary dysentery 11 cases have been notified, 
caused by S.sonnei (4) , S.flexneri (2), S.boydii (2) and 
S.dysenteriae (2), while in 1 case no Shigella type was 
mentioned. Seven patients had acquired the infection 
abroad. 

Hepatitis A was diagnosed in 124 patients, of 
whom 6 had acquired the infection abroad. 

For hepatitis B 21 cases have been reported. Five 
patients probably had been infected by sexual route, 2 
patients by intravenous druguse and 1 patient by a fa
mily member. In 13 cases the souree of the infection 
could not be established. 

Legionnaires disease was diagnosed in 3 patients. 
One patient probably acquired the infection abroad 
and 1 patient in a whirlpool. In 1 case the souree of 
the infection is unknown. 

For malaria 12 cases have been reported. The pa
tients had acquired the infection in the following ma
larious areas: West Africa (3 P.falciparum, 1 P.ovale 

MRSA: Eerste kwartaal 1998 

Zoals reeds aangekondigd in de beide MRSA thema
nummers van het Infectieziekten Bulletin (9.2 en 9.3), 
zullen iedere drie maanden de beschikbare gegevens 
over MRSA in het Bulletin worden gepubliceerd. In de 
tabel zijn de gegevens, voorzover tot op heden bekend, 
opgenomen en deze worden iedere drie maanden aan
gevuld. 
Belangrijk is te vermelden dat het type Z-115, dat in 
voorgaande jaren enkele epidemieën heeft veroor
zaakt, ook in het eerste kwartaal in 8 ziekenhuizen 
geïsoleerd werd en in 3 van deze ziekenhuizen tot se
cundaire verspreiding aanleiding gegeven heeft. Deze 
MRSA isolaten zijn gevoelig voor gentamycine, rifam
pidne, vancomycine, cotrimoxazol, en tetracycline, en 
resistent tegen meticilline, tobramycine, clindamyci
ne, en ciprofloxacine. In de praktijk blijkt dat er soms 
problemen zijn bij de identificatie van deze isolaten. 

W.J.van Leeuwen, LIS, RIVM 

and 1 P.malariae), East Africa (1 P.falcip um r 

P.ovale), Central A:frica (1 P.faldparum) and 1. 

P.vivax) . In 2 cases the countrywas unknown ( Pl. I 1 

parum) 
Forty-four patients were notified for mening 

cosis. 
Measles was diagnosed in one patient. She had 

been immunized. 
Omithosis was diagnosed in 1 patient. 
Pertussis was diagnosed in 84 patients, 13 had not 

been immunized. 
One person who had been immunized was diagno

sed with rubella. 
For scabies 65 persons were reported. 
Tuberculosis was diagnosed in 25 patients, inclu

ding 13 persons of foreign origin. 
For foodbome infections 33 persons were repor

ted. Four family-outbreaks were reported invalving 11 
persons and 2 other epidernies invalving 22 persons. 

For gonorrhoea 73 cases have been reported; 63 
diagnosedinmen and 10 in wamen. 

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

Mumps was diagnosed in 1 patient. 

Tabel: Gegevens MRSA , 1998 

l e kwartaal1998 

aantal patiënten 51 
aantal personeel 7 
onbekend 15 

aantal ziekenhuizen 27 

aantal index patiënten (totaal) 33 
aantal index patiënten uit buitenland 9 
aantal index patiënten uit Nederland 7 
aantal index patiënten (nog) onbekend 17 

aantal clusters· (totaal) 4 
aantal clusters bron buitenland 0 
aantal clusters bron Nederland 4 
aantal clusters bron onbekend 0 

• minimaal 2 patiënten 
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Registratie virologische laboratoria 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 09 • 12, 1998 
Positive results (ram loboratorio for virology, weeks 09 - 12, 1998 

week 
OI 04 
totaal 

week 
05 08 
totaal 

week 
09. 12 
totaal 

cumulatie( totaal 
tlm week 12 
1998 

cumulatief totaal 
tlm week 12 
1997 

Adenovirus. . . ............... 87 ............ 79 ............ 68 ............. 234 . 219 ...... . 
Bofvirus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . -................ 3 ............... 3 . . . . . . ........ 7 ......... . 
Chlamydia psittaci . . . . . . ........ 3 ............... 7 . . . . . . . . ...... 7 . . . . . . . . . . . . . 17 .............. 25 ........ . 
Chlamydia trachomatis ............ 261 .......... 302 ............ 307 ............. 870 . . . . . . ..... 905 ... . 

Coxiel!a burnetii. ................ 2 . . . . .......... I ............... 4 . . . . . . . ...... 7 . . . . . . ........ I ......... . 
Enterovirus.... . .............. 14 ........... 21 ............. 15 .............. 50 ............. 81 ........ . 
Hepatitis A-virus ................ 47 . . . . . . . ...... 50 . . . . . . ....... 34 . . . . . . . . . . . .. 131 ............. 94 .... . 
Hepatitis B-virus. . . . . . . ......... 50 . . . . . . ...... 66 . . . . . . . . . . ... 71 . . . . . . . . . . . 187 ............. 181 . . . . . .. 
Hepatitis C-virus ............... 82 ............. 114 . . . . . . . . . 82 ........... 278 ............. 170 ..... . 
Influenza A-virus . . . . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . 30 . . . . . ..... 149 . . . . ....... 184 . . . . . . . . . . . 350 . . . 
Influenza B-virus ............... 5 ............... 5 ............... 6 .............. 16 ............. 77 ........ . 
Influenza C-virus . . . . . . . . . . . . 2 ............... I . . . . . . . . . . . . . . I ............. 4 ............... 6 . . . . .... . 

Mazelenvirus .................. 3 .............. I ........ - ............... 4 ............. 7 ......... . 
Mycopl. pneumoniae ............. 64 .............. 76 .............. 66 ............. 206 ............. 152 ....... . 
Parainfluenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 .............. 24 .............. 29 . . . ........ 79 . . . . . . . . . .. 89 ..... . 
Parvovirus ................... 9 ............... 16 ............. 28 ............. 53 ............ 28 .. . 
Rhinovirus . . . . . . . . . . . 4 ............... 16 . . . . . . . . . . . . . 9 . . . . . . . . . . . 29 . . . . . . ....... 45 . . . . . .. . 
RS-virus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396 . . . . . ....... 357 . . . . . . . . . . . . 247 . . . . . . . . . . . 1000 . . ......... 1138 ..... . 
Rotavirus .................... 210 ........ 375 ........... 232 ............ 817 ........... 121 ....... . 
R. conorii . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ............... 3 . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . ... 4 . . . . . . . . ..... 3 ......... . 
Rubellavirus . . . . . . . . . . . . . . . 6 ............... -................ 2 . . . . . . . ... 8 . . . . . . . . . . . .. 5 ........ . 

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

Diagnosis of enterovirus infections in the Netherlands 
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Figuur: Surveillance van Enterovirus, 1995-1998 (Bron: Registratie Virologische Laboratoria) 
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------------------------------Jaargang 9 1998 nummer 4 INFECTIEZIEKTEN BUllETIN 

Overzicht registratie Laboratorium Surveillance 
Infectieziekten 

Bacteriële ziekteverwekkers, week 09 - 12, 1998 
Baaerial pathogens, weeks 09 - 12, 1998 

week 
OI- 04 
totaal 

week 

05-08 
totaal 

week 
09- 12 
totaal 

cumulatief totaal 
t/m week 12 
1998 

cumulatief totaal 
t/m week 12 
1997 

Salmonella ................•. 112 ............ 118 ............ 112 .•.......... 342 ..•.......•. 315 ...... . 
S. Bovismorbificans .............. I .... . .......... 3 ........ . ...... I .... ....... . .. . 5 ............... 17 ....... . . 
S. Brandenburg ........ .. . . .. .... I ..... ... ... . ... 2 .... . . . . . ...... 2 ........ . .. .... 5 ............... 3 ........ . . 
S. Enteritidis .. ....... .. ......... 39 ........... ... 42 . ....... .. .... 37 ...... . ....... 118 ............. 76 ... ..... . 
S. Enteritidis I ... .......... 37 .. . ...... . .. .. 36 .... .. .... .. . . 24 . ..... . .... ... 97 . . .. ...... .. .. 59 ...... .. . 
S. Emeritidis 3 . .. .... . ... .. I .... . .. . . . ..... -...... . . ... . . ... -..... . .. . .. . .... I .... . . . . .. .. ... 5 .... . . .. . . 
S. Enteritidis 12 ............. - . . . . ... . ... ..... -......... . .. .. .. - ... ......... .. . . -... ............. 6 ... ..... . . 
S. Goldcoast ............. . . . .... - .... .. .......... I ............... -..... . ..... . .... I ............... 10 .... . ... . 
S. Ha dar ... .............. . ..... 2 ... .. .. . . ...... -...... . ......... 2 .... . .. . ...... . 4 ....... ... . . ... 6 ......... . 
S. lnfantis . . .... ....... . ........ 3 ...•. . .. • ...... 9 ... •.. ......... 2 .......... • .. .. 14 ... .. ... ... ... 8 ......... . 
S. Uvingstone .... .... . ..... . .... I .. . . . . .... . . ... 6 ..... ... . . ..... I .. . .... . . . ..... 8 .... . . . ..... ... 5 ...... . . . . 
S. Panama ..... ... .... . ......... 2 ........ . .. . ... 2 . . . . . . . . . . . . . . . I ............... 5 ............ ... 5 .... .. . .. . 
S. Paratyphi B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ... ........ .... -.......... . ..... 2 . .... . .... . .... 3 . . . . . . . . . . . . . . . I ......... . 
S.Typhi. .. ............... .. .... l .... .. ... . . .... -......... . ... ... - . ..... . .. . . . . ... 1 ...... .... .. ... 5 ...... .. . . 
S. Typhimurium ......... ..... .... 42 . ............. 36 .............. 37 ......... . ... . liS .... . ........ 128 ... . ... . 
S. Typhimurium : 60 ............. I .... . ... . ...... I .. ... ...... . . .. I . .............. 3 ...... . ..... ... 6 ........ . . 
S. Typhimurium : 40 I ........ . .... 4 .... . .......... 5 ... . ... .. .. .... 2 ... . ... . . .. . ... I I ..... .. .. . . ... 18 ...... . . . 
S. Typhimurium: 506 ..... . ....... 12 ... . ...... . ... 9 ... .. ...... . ... 9 ... . ........ . .. 30 .. ... . .. . .. . .. 22 .... .... . 
S. Typhimurium : 510 . .. .. . .. . . . . . 2 ........ ... .. . . 6 .......... . . . .. 3 ..... . . . ....... 11 ... . . ... . ..... 9 ..... .. .. . 
S. Vin:how ............ ...... ... I . ....... . .. . ... 2 ........... . ... I ....... . ....... 4 . ..... ..... . ... 3 ..... ... . . 
Overige Salmonella ... ... ........ 18 (I 0)' .... .. . ... IS (I I)* .....••.. . 26 (18)' .......... 59 .............. 48 ....... . . 

Shigella ...•.•.............. 15 . ............ 17 . ............ 19 . .......•.... 51 ............. 62 •....... 
Shigella boydii. ........ ... ....... -..... . ...... . ... - ... .... ........ . I ............... I ... ....... .. . . . 14 ........ . 
Shigella dysenteriae .............. 2 ............... 2 ............... -........... .. ... 4 ... ... .. . . . . .. . 19 . . .. ... . . 
Shigella flexneri .. . . . . . . . ........ 8 .. . . .... . . . . ... 7 . . . . . . . . . . . . . . . I I ..... .. ....... 26 .... .... ... ... 9 ........ . . 
Shigella sonnei ..... . .... . . .. .... 5 .... . .. . .. ..... 8 .. . .. . .. ... .... 6 ... . . . .. ... . .. . 19 ... ... .. . . . ... 19 ....... . . 
Shigella spp** ... ........ ......... -.... .. .......... - . . .......... .. .. I .....••.•.... . . I ...•...• .•.... . I .•.•..... • 

Campylobacter .............• 215 . .......•... 166 . ........... 127 . ..•.•...... 508 . .......... . 

Llsteria ..................... - .............. 2 .............. 5 ......... ..... 7 .............. 3 . . ...... . 
Listeria monocytogen es ..... .. ... . - ..... .. ........ . 2 . ... . .... .. . ... 4 .. . . . .... .. .... 6 .... . . . ... .. ... 3 ..... . . .. . 
Listeria spp ............. . . ....... -.......... .. .... -..... . .......... I ........ . ...... I ....... • ....... -.......... . 

Legionella ..•...•........... 2 . . . . . . . . . . . . . . I .............. - .............. 3 . . . . . . . . . . . . . . I ........ . 
Legionella pneumophila .. ... ...... 2 ......... . ... .. I .. .. ........... -....... .... ..... 3 .. ........ . .... I ........ . . 
Legionella spp** . . ...... ... .... .. -................ - . .... .. .. .. .. . .. - .... . .... . ...... -..... .. . .. . . . . .. -..... · · .. ·. 

Bordetella .................. 6 . ............. 9 . ............. 3 .............. 18 . ............ I 03 ...... . 
Borderelia pertussis .... . ......... 6 .... . .. . ....... 9 .... .. ......... 2 . . . . . . . . . . . . . . . 17 .............. 96 ....... . . 
Borderelia parapertussis ........... -................ -.. . . . ........... - ................ -........... . . . . . 5 ......... . 
Borderelia spp** ...... ....... . ... - . .. . . ..... . ..... -.. .. . . ..... . ... . I . . .. . .... . ..... I .... . . . . .... . . . 2 ....... .. . 

Haemophilus influenzae ....... 3 ...... . ....... 4 . ............. I .............. 8 . ............. 12 ....... . 
type b .. . . ................ ... .. - ..... ... . .. . . . .. I .... . . . . .. . . .. . - . ........ . .. .... I . . .. .......... . -......... . . 

Streptococcus pyogenes ...•... 22 . ............ 20 . ............ 18 . ..•......... 60 . .....•...... 86 ....... . 
steriel compartiment 

E.coll 0157 .................. I •••••••••••••• - •••••••••••••• 2 •••••••••••••• 3 . ..•..•....... 5 ...•..... 

Aantal faecesmonsters ........ 7371 ......•.... 8789 .. ....•.... 8306 . .......... 24466 . ......... 22027 .... . 

Bron: Laboratorium Surveillance Infectieziekten (Lsn van het RNM. Dit overzicht bestaat uit: 
1. Aantal meldingen van Salmonella, ingestuurd voor typering naar het laboratorium voor Infectieziektendiagnostiek 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 Borderelia 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 ziekte-episode bevatten. 
• Aantal seratypen / species - niet nader geïdentificeerd 




