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Inzending van kopij 
Het Infectieziekten Bulletin ontvangt graag kopij 

uit de kring van zijn lezers. Auteurs worden verzocht 

rekening te houden met de volgende richtlijnen: 

Artikelen dienen beknopt, helder en ter zake te 
zijn en geschreven volgens de voorkeurspelling. Houd 
de titel bondig en vermijd te lange zinnen. Bij litera
tuurverwijzingen wordt gebruik gemaakt van num
mering in de tekst. De literatuurlijst wordt toege

voegd aan het eind van het manuscript en bevat 
volgens het Vancouver-systeem voor elke verwijzing 
achtereenvolgens: nummer, namen en voorletters. de 
volledige titel van het artikel, de naam van het tijd

schrift (volgens officiële afkorting). het jaartal, het 
jaargangnummer (bij tijdschriften die niet doorge
nummerd zijn het desbetreffende tijdschriftnummer) 
en de eerste en laatste bladzijde van het artikel. Bij 
meer dan zes auteurs volgt na de derde 'et al.'. 1 Bij 

boeken dient tevens de plaats van uitgifte, de uitgever 
en indien van toepassing de (eind)redactie, vermeld te 
worden. 2 

Oorspronkelijk onderzoek dient bij voorkeur te 
worden gestructureerd in de paragrafen inleiding, 
methoden, resultaten en beschouwing. Geef een Ne

derlandse en Engelse samenvatting. Bij een case-re
port dient men zich zoveel mogelijk te beperken tot 
relevante informatie. Het artikel dient inzicht te 
geven in de aanleiding van een actie, de aanpak, en 
wie erbij waren betrokken. Het moet duidelijk zijn in 
welk kader het beschreven praktijkgeval moet worden 

geplaatst en wat de relevantie ervan is . 
De redactie kan een manuscript ter beoordeling 

voorleggen aan externe adviseurs. Graag een diskette 
met de tekst meezenden onder vermelding van het ge
bruikte tekstverwerkings-programma. 

Uitgebreide richtlijnen zijn op het redactiesecreta
riaat verkrijgbaar. Tevens is het secretariaat graag be
schikbaar voor meer informatie en advies. 
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De rol van het laboratorium bij de eradicatie van poliomyelitis 

H.G.A.M. van der Avoort, A. Ras* 

Samenvatting 

Het wetenschappelijke bewijs dat wild-type po
liovirus circulatie in de wereld is gestopt en dat de 
ziekte poliomyelitis is uitgeroeid, kan alleen door 
het laboratorium worden geleverd. De WHO heeft 
hiertoe een wereldwijd laboratorium netwerk opge
zet, waarbij met veelal op het RIVM ontwikkelde 
standaard methoden en reagentia de diagnose po
liomyelitis ten gevolge van wild-type poliovirus in-

Inleiding 

Meer dan bij de succesvolle wereldwijde eradicatie 
van pokken en het pokkenvirus speelt het laboratori
um een belangrijke rol bij de uitroeiïng van de ziekte 
poliomyelitis en de verwekker ervan, de drie wild-type 
poliovirussen. Het klassieke ziektebeeld is niet eendui
dig en simpel te diagnostiseren. Niet ieder geval van 
het meest karakteristieke klinische beeld: acute slappe 
verlamming (acute flaccid paralysis, AFP) is het gevolg 
van een poliovirus besmetting. Andere infectieuze 
agentia, vergiftigingen, vaccinaties, en een aantal kli
nische beelden zonder directe externe oorzaak (Guil
lain Barré Syndroom, transverse myelitis, neuritis, ra
diculitis) zorgen voor een basisniveau van 1 geval van 
AFP per 100.000 kinderen onder de vijftien jaar per 
jaar. Bovendien leidt slechts een zeer beperkt aantal 
infecties met wild-type poliovirus tot de klassieke ver
schijnselen van poliomyelitis. De ernst van de infectie 
hangt af van het type virus, en van de leeftijd, fYsieke 
conditie, en de immuun- en vaccinatiestatus van de 
geïnfecteerde. Bij infectie met wild-type poliovirus 
type 1 geldt dat 1 op de 10()..200 geïnfecteerde kinde
ren poliomyelitis krijgt, terwijl deze ratio bij de ande
re twee typen poliovirus, 1 op de 500-2000 bedraagt. 
Een wat kleiner percentage geïnfecteerden krijgt last 
van encephalitis en meningitis. Bij ouderen, bij perso
nen die zware lichamelijke arbeid verrichten en bij im
muungecompromitteerden liggen deze getallen nog 
ongunstiger. 

*) Laboratorium voor Jnrectieziektediagnostiek en Screening (LIS). RIVM, 
Bilthoven. Dr HGAM van der Avoort, moleculair viroloog; A Ras, virolo
gisch analist 

feetie kan worden gesteld. Bewaking van de kwaliteit 
van het laboratoriumwerk vindt plaats m.b.v. een ac
creditatie syteem gebaseerd op een zestal objectief 
meetbare criteria. Voorstellen voor strenge imper
kingscondities voor het werken met wild-type poliovi
rus na het eradieeren van de ziekte polio en de ver
wekkers, worden thans geformuleerd en waar 
mogelijk wordt al een begin gemaakt met de imple
mentatie ervan. lnf Bull 1998; 9(5): I 09-1 12 

Een volledige vaccinatieserie met een van de beide 
beschikbare vaccins OPV (oraal poliovaccin) of IPV 
(geïnactiveerd poliovaccin) beschermt wel tegen ziek
te, maar niet tegen infectie. Vaccinatie met het orale 
vaccin leidt in 1 op de 500.000 primovaccinaties tot 
poliomyelitis, met name bij ongevaccineerde contac
ten van de recent gevaccineerde. Tijdens passage in de 
mens duikt het neurovirulente karakter weer op als 
gevolg van mutaties in het genoom van de verzwakte 
vaccinstam. 

Het WHO poliolaboratorium netwerk 

Enkel het laboratorium kan vaststellen of er bij 
een patient met acuut slappe verlamming sprake is 
van poliomyelitis veroorzaakt door wild-type poliovi
rus en of er in een bepaalde regio nog wild-type polio
virus circuleert in mens en milieu. De Wereldgezond
heidsorganisatie heeft hiertoe een wereldwijd labora
toriumnetwerk opgezet, dat is opgebouwd uit drie 
lagen met elk eigen verantwoordelijkheden. Nationa
le laboratoria zorgen voor de isolatie uit faeces en ty
pering van isolaten (onderscheid polio 1, 2 of 3 dan
wel non-polio enterovirus), Regionale Referentie 
Laboratoria voor de intratypische differentiatie van 
poliovirussen (onderscheid wild-type virus / vaccin 
virus) en voor probleemtyperingen, en gespecialiseer
de Referentie Laboratoria voor moleculaire karakteri
seringen van wild-type poliovirusen, en voor de ont
wikkeling van reagentia en methoden, en voor 
kwaliteitscontrole. Het laboratorium netwerk (zie ti
guur 1 pag. 131) bestaat thans uit meer dan 80 labs. 
Het RIVM is onlangs officiëel door de WHO geaccredi-
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teerd als Nationaal Laboratorium, en is verder actief 

als Regionaal Referentie Laboratorium voor 8 Westeu
ropese landen en voor Turkije.1 Naast gerenommeerde 
instituten als CDC in Atlanta, Institut Pasteur in Pa

rijs , NIBSC in Londen, KTL in Helsinki en NIH in 
Tokyo, werd het RNM begin jaren negentig ook geko
zen als Specialized Reference Laboratorium. De in ja
renlange RIVM traditie door Cohen, van Wezel en Kap
senberg ontwikkelde methoden en reagentia voor 
poliovirusdiagnostiek werden gekozen als de stan

daard voor het gehele laboratoriumnetwerk. Honder
den kits met typeringssera en reagentia voor intraty
pische differentiatie worden sindsdien op het RIVM 

bereid en verzonden naar en gebruikt in alle laborato
ria van het WHO polionetwerk 

Poliovirus diagnostiek. 

Basis methodiek voor poliodiagnostiek is isolatie van 
virus uit faeces. Isolatie uit de keel, de porte d'entree voor 
poliovirus, is op het moment dat patienten ernstige ver
schijnselen vertonen, een enkele maal nog mogelijk, 
maar replicatie in het maagdarmkanaal is dan al intens 
en houdt bovendien 3-4 maanden aan. Na chloroformbe

handeling van de faeces wordt een 10% suspensie geënt 
op voor poliovirus gevoelige cellen, bij voorkeur op HEp-2 
en RD cellen. Een virus-positieve kweek wordt getypeerd 
in een neutralisatiereactie met type-specifieke antisera, 
en gekarakteriseerd als wild-type of vaccinvirus met twee 
methoden: een EUSA met de door van Wezel in de zeven

tiger jaren ontwikkelde, maar nog overal met succes ge
bruikte kruisgeabsorbeerde antisera2, en RNA hybridisa
tie met OPV-vaccin virus-specifieke probes? Alleen 
wanneer beide testen een identieke karakterisering als 
uitkomst hebben, is het virologische bewijs van wild-type 
poliovirus geleverd.4 Bij niet overeensternmende resulta

ten wordt een deel van het virale RNA gesequenced als ul

tiem bewijs van de aard van het isolaat Nu het eradicatie
programma vordert en in veel regio's geen wild-type meer 
circuleert, worden vaker genetische en qua antigeen op
maak afwijkende van vaccinvirus afgeleide virusvarian
ten gezien, die slechts door uitgebreide sequentieanalyse 

eenduidig gekarakteriseerd kunnen worden. 
Sequentieanalyse van wild-type poliovirussen 

biedt uitgebreide mogelijkheden tot moleculaire epi
demiologie, waarbij verwantschappen tussen isolaten 
en hun oorsprong kunnen worden achterhaald.1 

Alternatieven voor cellc.weelc. in de 
poliovirusdiagnostiek 

De hierboven genoemde laboratorium methoden 
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hebben een groot nadeel: voor een volledige diagnose 
is tenminste een week tijd nodig gerekend vanaf het 
moment dat het faeces monster het laboratorium be

reikt. In extreme noodgevallen (de toenmalige mede

werkers van het Laboratorium voor Virologie denken 
nog met genoegen terug aan de diagnose rondom de 
eerste poliopabent van de Nederlandse polio epide

mie van 1992) kan de procedure, mits de nodige extra 
controles worden ingezet, versneld worden tot 3 da
gen . Klassieke serologie, zoals de serumneutralisatie 

test voor poliovirus type-specifieke antistoffen biedt 
geen tijdwinst. Voor een eenduidige diagnose is naast 
een monster uit de acute fase nog een tweede serum 
uit de convalescente fase nodig. Bovendien is het niet 
mogelijk te bepalen of de antistoffen verkregen zijn 
door infectie met een wild-type virus danwel door vac

cinatie. 
De op het RIVM ontwikkelde IgM test bleek zeer 

goed toepasbaar tijdens de laatste Nederlandse polio
epidemie.5·6 Type-specifieke IgM antistoffen zijn indi
catief voor recent contact met poliovirus van dat type 
en zijn slechts gedurende een korte tijd in het serum 

en de liquor van poliopatienten aanwezig. Het EUSA 
formaat van de test staat bovendien een diagnose toe 
binnen 24 uur na binnenkomst van het monster op 
het laboratorium. juist in de Nederlandse situatie, 
waarbij poliomyelitis kan voorkomen onder de niet
gevaccineerde populatie, die omgeven wordt door IPV 

gevaccineerden, is een positieve IgM tegen één seroty
pe sterk indicatief voor recente infectie met wild-type 
poliovirus. In OPV landen is de interpretatie van deze 
test een stuk moeilijker, vooral in perioden waarin na

tionale vaccinatiedagen worden gehouden. Bij derge
lijke activiteiten worden zeer hoge vaccinatiepercen
tages bereikt (>97%), waardoor transmissie en uit
gebreide circulatie van het wild-type virus sterk wordt 
onderbroken. Na primo-vaccinatie met OPV worden in 

principe IgM moleculen tegen alle drie de typen polio
virus aangemaakt. De niet optimale antistoftespons 
bij individuele OPV-gevaccineerden, met name in ont

wikkelingslanden (de eerste vaccinatie slaat lang niet 
altijd aan voor alle drie typen polio) maakt een een
duidige interpretatie van de IgM respons als gevolg 
van wild-type poliovirus infectie onder niet volledig 
gevaccineerden lastig. Derhalve wordt de IgM test 
door de WHO slechts geaccepteerd als aanvulling, niet 

als alternatiefvoor de klassieke diagnostiek van polio
virus infecties. 

Kwaliteitscontrole 

De consequenties van een abusievelijk als wild
type virus getypeerde vaccin-gerelateerde stam voor 
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On 1bousand Days Unti1 the 'farget Da fbr Global PoUolll)'eU Bradkation 

On April6. only 1000 days mnained until the end of2000, tbe targetdate tablisbed 
by the World Hea.lth AssembJy in 1988 for the eradication of poli~litis and inclu
ded a r 2000 goal by tbe World Summit for Cllildren in 1990. Progress toward 
tbis goal has included elimination of endemie polio from the Western Hemispbere in 
1991 and apparent elimination of endemie transmission in 1997 from botb the Wes
tern Pacific and European (except Turkey and Tajikistm) regions of tbe World Healtb 

Organization (WHO). In addition, globally. ~rted polio cases baw decreased >90" 
sincr 1988. Th accomplisbment underscore tbe feasibility of global eradication. All 
countri with endemie polio, except tor Dmlocratic Republic of Congo. LibeN, Siena 
Leone, and Somalia. have conductEd tional lmmuniz.ation Days, one of the key stra

tegi advocated by WHO to achieve polio eradication. 

Table:AFPc and polio cases in th WHO-regions, 1997 

AFPcases non-polio Confirmed 
AFP-rate poliocases 

African region (AFR) 478 0.16 219 
Alnericas Region (AMR) 1804 1.11 
Eastem meditarrtan Region {EMR) 2857 0.97 881 
European Region (EUR) 1447 1.33 7 
South But ian Region (SEAR) 4424 0.46 2006 
Western Pa ·tic Regjon (WPR) 5938 1.30 214 
GLOBAL TOTAL 16.948 0.88 3327 

Proportion of polio cases by WHO Region, 
1988 and 1997 

WPR 

SEAR 1997 
1988 3,327 cases 

35,251 cases 

of 07104198 

Wild 
polio 

34 

261 

6 
123 

9 

433 
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het polioprogramma zijn natuurlijk immens: elke 
wild-type virusisolatie leidt in tot dan toe poliovrije 
gebieden tot onmiddelijke programmatische actie: 

via huis aan huis (in Thailand en Vietnam ook bootje 
aan bootje) vaccinatiecampagnes wordt rondom het 
vermeende poliogeval elk kind onder de 5 jaar gevacci
neerd, ongeacht de vaccinatiestatus. Met geïntensiveer

de surveillance wordt actief naar andere gevallen van 
acute slappe verlamming gezocht en wordt via bemon
stering van personen en het milieu getracht de om

vang van de wild-type virus circulatie vast te stellen. 
Op grond van deze data kan zelfs tot extra nationale 

immunisatiedagen worden besloten. Omgekeerd zal bij 
het niet vinden of onjuist karakteriseren van een wild
type poliovirus stam programmatische actie uitblijven, 
en zullen mogelijk meer personen onnodig het slacht

offer worden van een ernstige, voor het leven tekenen
de infectieziekte. 

Bovendien zal het ultieme bewijs voor de afWezig
heid van wild-type poliovirus circulatie door het labo
ratorium geleverd moeten worden. De kwaliteit van 
het laboratoriumwerk dient dus boven alle kritiek ver

heven te zijn. De certificatie-commissie, die haar hand
tekening zal moeten zetten op het doeurnen waarmee 
polio de wereld uit zal worden verklaard, heeft gesteld 
dat alleen virologische data van WHO-geaccrediteerde 
laboratoria acceptabel zullen zijn. Nationale laborato
ria dienen voor WHO accreditatie te voldoen aan een 

zestal criteria: 
1) 80% van alle laboratorium resultaten op monsters 

van AFP patienten dienen binnen 28 dagen aan de 

inzender gerapporteerd te zijn. 
2) Er dienen tenminste 150 faeces monsters per jaar te 

worden geanalyseerd. 

3) In tenminste 10% van de monsters dient een nonpo
lio-enterovirus te worden gevonden. 

4) Tenminste 80% van alle positieve bevindingen dient 
te zijn geconfirmeerd door een Regionaal Referentie 
Laboratorium. 

5) De score in de jaarlijkse proficiency test dient ten

minste 80% te bedragen. 
6) Bij een jaarlijkse 'on site' inspectie van de laborato

rium procedures en de praktijk door de regionalla
boratorium coördinator dient tenminste een score 
van 80% te worden gehaald. 
Voor Regionale Referentie Laboratoria worden de 

80% criteria verhoogd tot 90%. Wanneer een laboratori
um niet voldoet, wordt door de regionale laboratorium 

co-ordinator een actieplan opgesteld om de geconsta
teerde onjuistheden zo snel mogelijk te herstellen. Alle 
resultaten dienen ondertussen bevestigd te worden 
door een ander laboratorium, totdat de accreditatiesta

tus weer is bereikt. Zoals gezegd, is het RNM door de 
WHO geaccrediteerd als Nationaal Polio Laboratorium. 
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Proficiency testsen 

Het RNM organiseert sedert 1994 voor de WHO de 

kwaliteitscontrole van laboratorium diagnostiek via 
proficiency panels: tenminste eenmaal per jaar wordt 
een set van 5 monsters met daarin 1, 2, 3 of geen polio 
enfof enterovirus naar alle laboratoria van het net

werk gestuurd. Rapportage van resultaten dient bin
nen 28 dagen te geschieden. Evaluatie van de resulta
ten van een honderdtal profidency tests in de jaren 
1994-1996 laat zien dat de laboratoria poliovirus dia
gnostiseren met een specificiteit van 91 % en en sensi
tiviteit van 92%.7 Voor enterovirus diagnoses is de spe

cificiteit ongeveer gelijk (94%) maar is de sensitiviteit 
slechts 73%. Oorzaken voor de gemiste diagnoses zijn 
vooral gebruik van slechte kwaliteit RD cellen voor de 

isolatie van enterovirussen en problemen bij de analy
se van monsters met meer dan een virus. Hierbij 
wordt vooral de analyse van monsters met zowel een 
poliovirus als een enterovirus als moeilijk ervaren. 
Voor dit laatste probleem is er inmiddels een nieuw 
hulpmiddel beschikbaar: de L20B cellijn.8 In een op 

zichzelf voor poliovirus ongevoelige muizencellijn is 
via genetische manipulatie de humane poliovirus re
ceptor tot expressie gebracht. Hierdoor worden de cel
len gevoelig voor alle drie typen poliovirus (wild-type 
en vaccin), terwijl non-polio enterovirussen zich niet 
kunnen vermeerderen. De introductie van deze cellijn 

in de laboratoria heeft voor 1997 geleid tot veel betere 
uitslagen in de proficiency testen. Meer dan 90% van 
de laboratoria behaalde in 1997 de vereiste score van 
80%. Veellaboratoria scoorden meer dan 95%. 

Voor de Regionale Referentie Laboratoria wordt 
sinds 1996 een set van 12 monsters ter analyse rond

gestuurd. De hierbij gevonden poliovirussen dienen 
ook te worden gekarakteriseerd als wild-type of vac
cinvirus. In beide jaren haalden alle labs op een na de 
vereiste scores, voor isolatie, typering én intratypische 
differentiatie. 

Omdat in Nederland de primaire isolaties van en

terovirussen in de klinisch virologische laboratoria in 
de periferie plaatsvindt, wordt vanaf 1998 ook hier ge
bruik gemaakt van deze wijze van kwaliteitscontrole 
met een panel van faecesmonsters die al dan niet 
polio- enfof enterovirussen bevatten. 

fen nieuwe taak voor het WHO Polio 
lab netwerk 

Het succes van het polio eradicatie programma is 
groot. In vele landen is het laboratorium nog het 

enige reservoir waar wild-type poliovirus voorkomt, 
en dat zal naar het zich laat aanzien in het jaar 2000 
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voor de gehele wereld gelden. Ontsnapping van wild
type poliovirus vanuit het laboratorium zal met name 
nadat gestopt is met vaccineren, een catastrofe met 
enorme consequenties zijn. In het overigens zo succes
volle pokkeneradicatieverhaal is er een zwarte bladzij
de, die een dergelijk incident met twee doden be
schrijft.9 Voor polio zijn inmiddels ook een tweetal 
incidenten beschreven, die overigens niet tot ziekte
verschijnselen bij geïnfecteerden hebben geleid.10 

Deze bevindingen zijn voor de WHO mede aanleiding 
geweest regels op te stellen voor de containment van 
wild-type polîovirussen tijdens de verschillende fasen 
van het eradicatie programma. De laboratoria van het 
WHO polio netwerk zullen hierbij een leidende rol 
spelen. Uitgebreide inventarisaties van alle mogelijke 
bronnen van wild-type virus, zoals virus en faeces col-

dienen te worden gemaakt. Alleen monsters 
met wild-type virus van epidemiologisch belang, 
mogen worden bewaard maar alleen in een aparte, af
gesloten en op functioneren bewaakte diepvriezer. 
Alle andere monsters dienen te worden vernietigd. 
Dergelijke inventarisaties en opruimingsacties die
nen, net zoals in de laatste fasen van de pokkeneradi
catie, ook moeten plaatsvinden op alle andere labora
toria en vaccin productiefaciliteiten waar bekend 
en{of potentieel met wild-type poliovirus besmet ma
teriaal aanwezig is. Wanneer er geen wild-type polio 
meer circuleert, zal alle wetenschappelijk en diagnos
tisch laboratoriumwerk waarbij nog met wild-type 
polio gewerkt dient te worden, slechts plaats kunnen 
vinden onder de hoogste containment condities. 
Nadat gestopt is met vaccinaties tegen polio, geldt dat 
natuurlijk ook voor alle werk met vaccin virus. Het is 
een goede zaak dat op dit moment al over deze laatste 
stappen van het proces waarbij eradicatie van alle 
wild-type poliovirussen in mens en milieu het finale 
doel is, wordt nagedacht. Nu is er nog tijd om daar 
waar de nodige kennis ontbreekt, deze leemten door 
gericht onderzoek te vullen. Op het moment dat ie
dereen ervan overtuigd is dat polio inderdaad uitge-

roeid is, kan inderdaad met vaccineren worden ge
stopt. Het WHO poliolaboratoriumnetwerk is op dat 
moment beschikbaar voor nieuwe uitdagingen. De les
sen geleerd bij de eradicatie van polio zullen van 
grote dienst zijn bij de volgende grote klus: de mon
diale uitroeiïng van mazelen. 
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Hepatitis C, WHO calls for increased awareness 

Hepatitis C could be decreased with bet
ter screening 

Better screening of blood and organ donors could 
prevent transmission of hepatitis C, the World Health Or
ganization said Friday. The disease is a spreading viral in· 
fection already estimated to affect 170 million people. 
The United Nations agency also said that there was gro
wing data on links between the infectious disease and 
cancer. There is no vaccine for hepatitis C, first îdentified 
in 1989, although an experimental vaccine is being used 
in preliminary clinical trials, according to WHO. 

New infections continue to occur because of unscree
ned blood transfusions, failure to sterilize hospital and 
injection equipment and unprotected sexual intercour
se." WHO said it was estimated that about 80per cent of 
acutely infected patients progress to chronic hepatitis, 
that about 20 per cent of these chronic infections deve
lop drrhosis, and that one to five percent of drrhotic pa
tients would develop livereaneer in the next 10 years. 

A ProMED-mail post, 02 May 1998 
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Mucosale immuniteit tegen poliovirus bij de mens: 

OPV versus IPV 
M.M.P. T. Herremans, j.H.j. Reimerink, T.G. Kim man, M.P.G. Koopmans* 

Samenvatting 

In Nederland wordt gevaccineerd met geïnacti
veerd poliovirus (IPV) tegen kinderverlamming. Dit 

vaccin beschermt uitstekend tegen de ziekte maar 
het is onduidelijk of IPV vaccinatie ook daadwerke
lijk bijdraagt aan de inductie van mucosale immuni

teit. De seraprevalentie van IgA antistoffen is laag bij 
IPV gevaccineerde kinderen (5-7%), maar in een 
groep van oudere personen, geboren voor het vacci
natie programma, werden significant hogere percen
tages IgA positieven gevonden. Om te onderzoeken of 
IPV in staat is om de productie van mucosaal IgA te 

stimuleren, werden personen met een IPV (n=ll) of 

Inleiding 

Poliomyelitis is een ernstige, invaliderende ziekte, 
veroorzaakt door poliovirus. De ziekte wordt geken
merkt door het optreden van acute slappe verlammin
gen in de ledematen. Er bestaan twee vaccins tegen 

poliomyelitis : (I) een geïnactiveerd poliovirus vaccin 
(IPV) en (II) een levend verzwakt vaccin (OPV). Beide 

vaccins hebben sterk bijgedragen aan de eradicatie 
van polio. Sinds 1957 worden alle kinderen in Neder
land met IPV gevaccineerd. In de meeste andere lan

den in de wereld maakt men gebruik van OPV dat 
oraal wordt toegediend. 

Virus neutraliserende antilichamen in bloed (m.n. 

IgG) voorkomen dat wild-type poliovirus na een infec
tie het centrale zenuwstelsel kan bereiken en bescha
digen.1 Voordat poliovirus de bloedbaan kan bereiken 

heeft het al een hele route afgelegd. Eerst repliceert 
poliovirus in de slijmvliezen in de keel en in de dar
men. Door inductie van mucosale immuniteit in 

speeksel en in de darm (mn IgA) wordt het moeilijker 
voor poliovirus om in de slijmvliezen te repliceren, 
omdat IgA o.a. aanhechting van virus aan het epitheel 
kan voorkomen.1 Het OPV vaccin is door de orale toe
diening beter in staat om deze belangrijke mucosale 
immuniteit op te wekken en beschermt zo behalve 

") Laboratorium voor Infuctieziekteonderzoek (UO). RIVM, Bilthoven. Mw 
drs MMPT Herremans, medisch bioloog; lng JHJ Reimerink, bioche
misch analist; dr TG Kimman, dierenarts-viroloog; mw. dr MPG Koop
mans, dierenarts-viroloog 

levend verzwakt mucosaal vaccin OPV (n=lO) waren 

gevaccineerd. Beide groepen ontvangen een booster 
vaccinatie met IPV. Na hervaccinatie van IPV gevacci
neerden werd in geen enkel geval inductie van I gA 
waargenomen op de slijmvliezen (speeksel en faeces). 

Echter in de groep van OPV gevaccineerde personen 
werd na de booster een hoge IgA response in zowel 
serum als speeksel waargenomen. Wij concluderen 
dat IPV vaccinatie alleen niet voldoende is voor de in
ductie van mucosale immuniteit tegen poliovirus, 
maar dat IPV vaccinatie wel kan leiden tot een boos

ter IgA response bij personen die mucosaal gevacci
neerd zijn. lnf Bull 1998; 9(5): 114-116 

tegen paralyse ook tegen virusreplicatie op de muco

sale oppervlakten door de inductie van IgA.2 IPV 
wordt intramusculair toegediend en is door deze 
route waarschijnlijk minder effectief in het opbou
wen van mucosale immuniteit. Toch is de literatuur 
niet eenduidig. In sommige studies is na IPV-vaccina

tie een toename gemeten van poliovirus-specifiek IgA 
in speeksel en faeces, en wordt verminderde virusuit
scheiding na een challenge met levend vaccin virus 

gevonden.3·4•5•6 Het doel van ons onderzoek is om te 
bepalen in hoeverre IPV in staat is om IgA te induce

ren aan mucosale oppervlakken. Ook wordt onder
zocht of eventuele inductie van polio-specifiek IgA af
hankelijk is van eerdere mucosale priming met 
levend virus (d.m.v. infectie met wild-type poliovirus 
of vaccinatie met OPV). 

~ 
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Figuur 1. Seraprevalentie van I gA naar leeftijd. 
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Figuur 2. IgA respons (plasma) bij IPV en OPV gevaccineerden. 

Seraprevalentie van lgA antistoffen in 
de Nederlandse bevolking 

Sera van verschillende leeftijdsgroepen uit de Ne
derlandse bevolking werden onderzocht op de aanwe
zigheid van IgA antistoffen m.b.v. ELISA. Zowel jonge 
schoolkinderen, als bloeddonoren en een groep van 
natuurlijk immune ouderen werden onderzocht. In 
de Nederlandse bevolking werd een duidelijke toena
me in de seraprevalentie van IgA gezien naar leeftijd 
( tiguur 1).7 In een groep van jonge kinderen (4-12 jaar) 
die 4 tot 6 doses IPV hadden gekregen was maar 5 tot 
7% van de sera positief voor IgA antistoffen tegen po
Iiovirus; de seraprevalentie van polio-specifiek IgG 
was 100%. Opvallend was dat kinderen in de leeftijds
groep van 13 tot 15 jaar significant vaker IgA antistof.. 
fen hadden tegen serotype 1 poliovirus dan jonge kin· 
deren. De meest waarschijnlijke verklaring voor dit 
verschil is blootstelling aan circulerend type 1 poliovi
rus tijdens de 1978 epidemie. In de groep van ouderen 
met natuurlijke immuniteit tegen poliovirus werd de 
hoogste seraprevalentie van IgA gemeten (30-49% ). 7 

Boostervaccinatie met IPV in personen 
die zijn gevaccineerd met IPV of OPV 

Daarnaast werden groepen van OPV- en IPV-gevac
cineerde personen geboosterd met IPV. Deze vrijwilli
gers werden gedurende een periode van 8 weken ge· 
volgd waarbij meerdere malen speeksel, faeces en 
bloed werd afgenomen. Het bloed werd onderzocht op 

aanwezigheid van antistoffen tegen poliovirus (IgG en 
IgA) en antistof producerende cellen (ELISPOT assays). 
Speeksel en faeces werden onderzocht op aanwezig
heid van polio-specifiek IgA. 

Na hervaccinatie met IPV werden grote verschillen 
gevonden tussen OPV- en IPV-gevaccineerden.Vlak na 
IPV-vaccinatie werd een zeer hoge en snelle toename 
in plasma IgA bij de OPV gevaccineerden. 
Slechts een klein aantal van de voorheen IPV-gevacci
neerde personen reageerde met een geringe IgA re· 
spons die veel minder was dan de IgA respons in de 
OPV gevaccineerde groep ( tiguur 2). Bovendien reageer
den alleen de OPV gevaccineerde personen op de IPV 
booster met IgA in speeksel en faeces ( tiguur 3). Dus al
leen personen die in het verleden mucosaal waren 
blootgesteld aan levend poliovirus reageerden na een 
IPV booster met productie van IgA op slijmvliezen. 

Met behulp van ELISPOT assays werd het aantal 
IgG en IgA producerende cellen bepaald. Beide groe
pen hadden een IgG respons tegen poliovirus 7 dagen 
na de vaccinatie. Alleen in de OPV gevaccineerden 
werden IgA producerende cellen aangetoond. Deze 
IgA producerende cellen bleken voor een groot gedeel· 
te(± 90 %) te beschikken over een mucosale homings 
receptor (a4fl7 intergrine). De expressie van a4fl7 in
tergrine duidt erop dat deze IgA producerende cellen 
op weg zijn naar de slijmvliezen van o.a. speekselklie
ren en darmen. Deze laatste bevinding werd bevestigd 
door de aanwezigheid van IgA in speeksel en faeces. 
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Conclusie 

Het poliovirus-specifieke IgA dat werd gevonden in 
serum in de Nederlandse bevolking lijkt niet te wor
den geïnduceerd door het IPV-vaccinatie schema. De 
resultaten suggereren dat vaccinatie met IPV alleen 
IgA kan induceren als men in het verleden met levend 
(vaccin of wild-type) poliovirus via de orale route in 
aanraking is gekomen. Intramusculaire vaccinatie 
met alleenIPVis waarschijnlijk onvoldoende voor het 
ontwikkelen van mucosale immuniteit. Als deze hypo
these klopt, en de bescherming tegen replicatie van 
poliovirus op slijmvliezen afhankelijk is van de aan
wezigheid van mucosaal IgA, dan zal in de toekomst 
de mucosale immuniteit en daarmee de bescherming 
tegen infectie (verder) afnemen, omdat door de eradi
catie van poliovirus in de toekomst circulatie van le
vend poliovirus (vaccin) afneemt. In afWezigheid van 
mucosale immuniteit in de Nederlandse bevolking 
zou bij een geïmporteerd wild-type poliovirus zich 
sneller door de populatie kunnen verspreiden met het 
risico dat eerder de ongevaccineerde risico groepen 
zouden kunnen worden bereikt. Het is dan ook nodig 
om te weten hoeveel bescherming tegen replicatie 
door IPV opgewekt wordt. Extra aandacht voor preven
tie van import van wild-type poliovirus en voor detec
tie van stille circulatie (infecties zonder klinische ge
vallen van poliomyelitis) zal dan nodig zijn. 
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Wat kunnen muizenstudies ons leren over de immuniteit tegen 
poliovirus? 

Muizen tronsgeen voor de humone poliovirusreceptor (tgPVR) 

A.M. Buisman, J.A.J. Sonsma, T.G. Kimman, M.P.G. Koopmans* 

Abstroct 

The recent development of transgenie mice hearing the 
human receptor for poliovirus (tgPVR) has provided us 
with a model to examine the mechanisms of immunity 
against poliovirus in vivo. Mice that do not have this re
ceptor are used as controls. 
We have developed ELISA and ELispot-assays to measure 
poliovirus specific IgA and IgG in serum, gut lumen 
and gut as well as IgA- and IgG-producing 

Inleiding 

Poliomyelitis anterior acuta is een acute outste-
van de motorische voorhoorncellen in het 

ruggemerg. De aandoening wordt gekenmerkt door 
het plotseling optreden van verlammingen. Poliovirus 
komt via de mond binnen, er wordt verondersteld dat 
het virus kan repliceren in de epitheelcellen van de 
tonsillen in de keel en in de platen van Peyer in de 
dunne darm. Vervolgens bereikt het virus het bloed 
via de cervicale en mesenteriale lymfklieren, waar
door een viremie ontstaat. Zo bereikt het virus uitein
delijk het centrale zenuwstelsel waar het de motor
neuronen kan beschadigen.1 

Poliomyelitis kan worden voorkomen door vacci
natie met verzwakt levend virus (OPV) of met geïnacti
veerd poliovirus (IPV). Beide vaccins beschermen 
tegen de ziekte door het induceren van IgG antilicha
men, maar IPV beschermt in mindere mate tegen re
plicatie van het virus in slijmvliezen. Dit betekent dat 
stille viruscirculatie mogelijk zou kunnen zijn in een 
gevaccineerde populatie, omdat een infectie kan 
plaatsvinden zonder ziekteverschijnselen. Bescher
ming tegen replicatie van het virus in de slijmvliezen 
(mucosale immuniteit) wordt voornamelijk veroor
zaakt door antistoffen van de IgA klasse. In het kader 
van de 'eradicatie van poliovirus' door de Wereld Ge
zondheidsorganisatie (WHO) is het belangrijk om te 
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cells in spleen, mesentene lymph nodes and Peyer's 
patches. After intraperitoneal (Lp.) priming in combina
tion with oral booster, the tgPVR mice had detectable 
IgA in the gut, as well as IgG in serum, spleen and gut 
lumen. This was in contrast with control mice, that did 
not show any IgA response. These results indicate that 
expression of the poliovirus receptor is necessary for a 
virus IgA response. lnf Bull 1998; 9(5): 117-119 

weten welke vaccinatie-strategieën mucosale IgA an
tistoffen induceren en hoe belangrijk IgA is bij de be
scherming tegen replicatie van het virus in de slijm
vliezen. 

De mens is de enige natuurlijke gastheer voor het 
poliovirus. Deze specificiteit wordt veroorzaakt door
dat humane cellen een molecuul op hun oppervlak 
hebben dat fungeert als een receptor voor poliovirus. 
Recent zijn transgene muizen ontwikkeld die de hu
mane receptor voor poliovirus tot expressie brengen 
(PVRtg muizen) en gevoelig voor poliovirus. Het 
doel van ons onderzoek is om te kijken of deze mui
zen geschikt zijn om de mucosale IgA en de systemi
sche IgG respons tegen poliovirus te bestuderen. Daar
naast willen we OPV en IPV vaccinaties vergelijken 
met betrekking tot het induceren van een mucosale 
IgA respons. In dit artikel wordt een kort overzicht ge
geven van de resultaten tot nu toe. 

Tronsgene muismodel 

We gebruiken homozygote muizen die transgeen 
zijn voor de humane poliovirusreceptor (stam ICR
PVRtg21, Prof. Dr. Nomoto, Japan) en controleren de 
aanwezigheid van de poliovirusreceptor door middel 
van PCR. Daarnaast worden niet-transgene, controle 
muizen gebruikt. 

We hebben ELISA's ontwikkeld om en IgG antili
chamen specifiek tegen poliovirus type I te kunnen 
meten in het serum, darminhoud (darmspoelsel) en 
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Figuur 1: lgA respons in de darmschraapsels en IgG respons in serum van controle muizen en PVRtg muizen op week 4 
na tx ip. of orale immunisatie, ofwel na een 2e orale immunisatie met wild-type poliovirus serotype 1. De 2e immunisa
tie is op week 4 na de eerste immunisatie gegeven (N:4). 

darmslijmvlies na het immuniseren van de muizen 
met poliovirus type 1. Ook hebben we ELispot assays 
ontwikkeld om poliospecifieke IgA en lgG produce
rende cellen te kunnen meten in de milt, de mesente
nale lymfklieren en de Peyerse platen van de muizen. 

De lgA en lgG respons na OPV en IPV 
immunisatie 

In eerste instantie hebben we gekeken of OPV en 
wild-type poliovirus een immuunrespons kunnen in

duceren. Daarom zijn orale en intraperitoneale (i.p.) 
toediening van de OPV-stam en wild-type poliovirus 
serotype 1 met elkaar vergeleken met betrekking tot 

het vermogen om een mucosale en{ of een systemische 
immuunrespons te induceren. Na een i.p. immunisa
tie gevolgd door een tweede orale immunisatie van de 

PVRtg muizen met OPV of wild-type virus werd IgA ge
meten in het darmspoelsel en het darmslijmvlies6. 
Ook werder in deze muizen IgG gemeten in serum, de 
milt en de darminhoud. In tegenstelling tot de PVRtg 
muizen werd er in de niet-transgene muizen géén IgA 
of IgG respons gemeten (figuur 1). Na twee orale im

munisaties met het poliovirus echter, werd in de 
PVRtg muizen geen IgA of IgG respons gemeten in 
darm, serum en milt. We vinden dus wel een IgA re
spons in de PVRtg muizen na i.p. immunisatie, maar 
niet na orale immunisatie en niet in de controle mui
zen. Deze resultaten geven aan dat 1) expressie van de 

poliovirus receptor noodzakelijk is om een IgA re
spons in de darm te induceren en 2) i.p . immunisatie 
nodig is om in de PVRtg muizen een mucosale IgA re
spons te induceren. Een verklaring hiervoor kan zijn 
dat het virus na i.p. immunisatie repliceert in de 
lymfklieren van de buikholte en in de platen van 

Peyer in de darm van de PVRtg muizen, hetgeen we re
cent hebben aangetoond. 

Samengevat betekent dit dat de PVRtg muis als 
model voor studies naar mucosale immuniteit te ge

bruiken is, hoewel de immunisatie route afwijkt van 
die bij de mens. 

In vervolgonderzoek wordt gekeken naar de lgA 
productie in de darm na i.p., intramusculaire (i.m.) en 

orale immunisatie met OPV en IPV. Tevens zullen ver
schillende combinaties van OPV en IPV immunisaties 
worden onderzocht en zal gekeken worden oflgA echt 
beschermt tegen virusreplicatie na orale challenge 
met wild-type virus. Het doel van deze experimenten 
is om de beste vaccinatie-strategie te vinden waarmee 

zowel mucosaal lgA wordt gevormd, maar ook zo min 
mogelijk met levend virus wordt gewerkt. Dat is van 
belang voor de eradicatie van poliovirus. 

Conclusie en verdere plannen 

De PVRtg muizen vormen een geschikt diermodel 
om de lgA en IgG respons tegen poliovirus te bestude
ren. Omdat alleen de PVRtg muizen poliospecifiek IgA 
produceren en de controle (niet transgene) muizen 
dat niet doen, blijkt dat de poliovirusreceptor nodig is 

om een virus-specifieke lgA productie in de darm te 
kunnen induceren. Het feit dat in het transgene muis

model een i.p. immunisatie nodig is om een IgA re
spons in de darm te veroorzaken geeft aan dat infec
tie en replicatie van het virus in de buikholte en de 
darm verantwoordelijk zijn voor de lgA respons. Wij 

zullen onderzoeken welk mechanisme verantwoorde
lijk is voor het induceren van de mucosale IgA re
spons in de PVRtg muizen. 

Verder zullen verschillende combinaties van OPV 
en IPV immunisaties worden onderzocht op het ver
mogen om een IgG respons en de IgA productie op 

darmniveau te induceren, welke beschermt tegen vi
rusreplicatie. Deze resultaten zullen worden vergele-
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ken met de humane studies naar de IgA respons 
in het serum en speeksel van OPV en IPV gevacci
neerde personen.6 Uiteindelijk kunnen de uit
komsten van deze studies de WHO informeren 
over vaccinatie-strategieën in het kader van de 
'eradicatie van polio'. 
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Draaiboek polio 

In de vergadering van het LOI van 13 januari 1998 
zijn het protocol en het draaiboek polio1 besproken 
en met een klein aantal wijzigingen vastgesteld. Naar 
aller waarschijnlijkheid kunt u de definitieve versie 
in juni a.s. tegemoet zien. Het draaiboek geldt niet al
leen ten tijde van een explosie maar beschrijft tevens 
'taken buiten een epidemie'. Als goede afspraken wor
den gemaakt over hoe te handelen ten tijde van een 
epidemie, is de bestrijding een minder groot pro
bleem. 

Opzet van het draaiboek 

Het draaiboek bestaat uit drie delen: een algemeen 
deel, een deel met beschrijving van taken per instel
ling en een deel bestaande uit bijlagen. 

Deel I 
Anders dan eerdere draaiboeken, die zich rechtst

reeks tot de GGD richten, betreft het hier een draai
boek voor een (dreigend) landelijk probleem. Omdat 
er daardoor meerdere instellingen en personen bij be
trokken zijn wordt in de eerste paragrafen van deel I 
van het draaiboek nog eens beschreven hoe de struc
tuur en werkwijze van de LCI is, hoe de informatie tij
dens een (dreigende) epidemie dient te verlopen en 
wat, in algemene zin, de bestrijdingsmogelijkheden 
zijn. De geadviseerde maatregelen zijn beperkter dan 
aanvankelijk in 1992/93 werd afgekondigd. Het draai-

ce, and expression of a new member ofthe immunoglobu

line superfamily. Cel! 1989; 56:855-65 

4) Koike, S, Taya C, Kurata T, et al. Transgenie mice suscep

tib!e to poliovirus. Proc. Nat!. Acad. Sci. USA 1991; 88: 

951-55 

5) Koike, S, Taya C, Aoki ], et al. Characterization of three 

different transgenie mouse lines that carry human polio

virus receptor gene-influence of the transgenie expression 

on pathogenesis. Arch Virol. 1994; 139:351-63 

6) Herremans, MMP, Loon AM van, Reimerink ]H], et al. Po

liovirus-speciftc immunoglobulin A in persons vacinated 

with inactivated poliovirus vaccine in The Netherlands. 

Clin. Diag. Lab. Immunol. 1997; 4: 499-503 

Met dank aan het Prinses Beatrix Fonds voor 
de financiering van dit project. 

boek volgt de adviezen van de Gezondheidsraad van 
december 1995.2 Hierin wordt aanbevolen om bij een 
geval van verdenking op poliomyelitis te volstaan met 
het beschermen van de gezinsleden. Aan hen worden 
adviezen gegeven ter voorkoming van verdere ver
spreiding. Door actieve informatie aan huisartsen en 
bevolkingsgroepen waaruit de index afkomstig is 
wordt een versterkte surveillance ingevoerd. 

Pas als de diagnose is bevestigd, niet door directe 
import verklaard kan worden en zich voordoet bij de 
risicogroep zal een landelijke bestrijding, uitsluitend 
gericht op de risicogroepen, gestart worden. Het vac
cinaanbod is dan voor allen uit de risicogroep, onge
acht de woonplaats, ongeacht de leeftijd. 

Deel 11 

Deel II beschrijft de taken per instelling of be
roepsgroep. Hier komen ook de eerder genoemde 
taken voor in 1998 ('buiten de epidemie') aan de orde. 
Dankzij positieve bijdragen van de bevolkingsgroepen 
die om religieuze redenen van vaccinatie afzien is er 
een Handboek poliozorg3 beschikbaar. Hierin worden 
de maatregelen genoemd die personen afkomstig uit 
deze bevolkingsgroep zelf kunnen nemen om ver
spreiding tot een minimum te beperken. Omdat veel 
van deze maatregelen kinderen betreft, zijn deze be
sproken met vertegenwoordigers van onderwijsinstel
lingen met veel ongevaccineerde leerlingen. Buiten de 
epidemie overlegt de GGD wie wat doet en hoe als 
zich ooit weer een geval van polio in de regio voor zou 
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doen. Omdat de infectieziektenbestrijding in Neder
land gedecentraliseerd is, zal iedere regio hiervoor 
een eigen model kiezen. Het draaiboek helpt om de 

noodzakelijke ingrediënten van het model te benoe
men. 

Deel 111 

Dit deel geeft de criteria om patiënten in te delen 
in gevalscategorieën (mogelijk, vermoedelijk, beves

tigd), een registratieformulier en een grote hoeveel
heid voorbeeldbrieven, circulaires en adviezen. 

In dit draaiboek worden veel zaken genoemd die 

zullen bijdragen aan vroege signalering en bestrij
ding van polio. Aan veel zaken wordt al gewerkt. Zo is 
begonnen met het uittesten van de mogelijkheid om 

rioolwatermonsters te onderzoeken op aanwezigheid 
van poliovirus en wordt met internationaal opereren-
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de bedrijven gesproken over het laten controleren van 
ongevaccineerd personeel op aanwezigheid van polio
virus bij terugkeer uit landen waar het virus nog 

volop circuleert. De lokale GGD speelt daarbij een be
langrijke rol. Het is niet uitgesloten dat de wereldwij
de eradicatie van polio een feit wordt zonder dat dit 
draaiboek in de praktijk ooit gebruikt is; niemand zal 

daar verdrietig over zijn. 

JE van Steenbergen, LC/, Rijswijk 
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Respiratoire infecties in Nederland 

Deze maand rapporteren we over het voorkomen 
van vijf respiratoire virussen zoals gemeld in de viro
logische weekstaten van de Nederlandse Werkgroep 
Klinische Virologie om te laten zien dat ziekteverwek

kers kunnen verschillen in de mate waarin ze sei
zoensafhankelijk zijn. 

Zeventien virologische laboratoria registreren we

kelijks hun positieve bevindingen van een aantal ziek
teverwekkers naar week van laboratoriumuitslag. 

Deze gegevens betreffen vooral diagnostiek die in de 
tweedelijns gezondheidszorg wordt uitgevoerd. 

Influenza komt jaarlijks seizoensgebonden voor, 
met een verheffing gedurende een paar weken in de 
periode november-maart. Influenza A virussen komen 
het meeste voor in Nederland, soms samen met influ

enza B virussen (figuur 1). In het seizoen 1990/91 en 
1992/93 overheerste een influenza B virus. In de deel
nemende laboratoria worden influenzavirussen 
meestal met directe immunofluorescentie bepaald, 
maar ook met serologie en kweek. 

Parainfluenzavirussen komen het hele jaar voor in 

Nederland met soms een verheffing die in verschillen
de seizoenen kan vallen (figuur 2).1.2 Ook parainfluen
zavirussen worden meestal met directe immunofluo
rescentie bepaald in de virologische laboratoria. 

Het aantal positieve bevindingen van rhinovirus

sen varieert sinds 1990 van 0 tot 25 per 4-weekse pe
riode (figuur 2). Dit lage aantal wordt deels verklaard 
doordat rhinovirus-diagnostiek meestal m.b.v. kweek 

uitgevoerd wordt. Omdat veel rhinovirussen niet 
kweekbaar zijn, dragen moleculaire technieken in be

langrijke mate bij aan rhinovirus-diagnostiek. Op het 
RNM is een PCR ontwikkeld die ongeveer zeven keer 

vaker een rhinovirus detecteert in keelneuswatten 
dan kweek.3 Vanwege het lage aantal positieve rhino
virus-bevindingen is een seizoensinvloed niet zo dui
delijk in de virologische weekstaten. Elders wordt een 
najaarsverheffing beschreven waarvan vermoed wordt 
dat die samenhangt met het weer opengaan van de 

scholen, en ook een (kleinere) verheffing in de winter 
en het voorjaar kan voorkomen.1,2.4 

het respiratoir syncytieel virus (RS-virus) komt 
jaarlijks sterk seizoensgebonden voor.5 Steeds rond de 

jaarwisseling is er een duidelijke verheffing en in de 
rest van hetjaar zijn er nauwelijks meldingen van het 

RS-virus (figuur 2). Meestal wordt directe immuno
fluorescentie gebruikt in de virologische laboratoria 
om het RS-virus-antigeen aan te tonen. 

RIVM Werkgroep Respiratoire Infecties; MLA He
ijnen (CIE), JW Dorigo-Zetsma (US), AS de Boer (CIE), 
B Wilbrink (US), TG Kimman (UO) en MJW Sprenger 
(CIE) 
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Figuur 1: Aantal positieve bevindingen van influenza A 
en B virus per 4 weken in Nederland. januari 1990-april 
1998. 
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Figuur 2: Aantal positieve bevindingen van parainfluen
zavirus, rhinovirus (linker y-as) a en respiratoir syncy· 

_ tieel virus (RS· virus, rechter y-as) per 4 weken in Neder
land, januari 1990-april 1998. 

Voetnoot: De virologische weekst.aten omvatten gegevens zoals gemeld 
door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie 

RNM-surveillance van respiratoire virusinfecties in het seizoen 

1995/96. RNM rapport nr. 245607003, december 1996. 

5) Heijnen MLA, De Boer AS, Dorigo-Zetsma jw, Kimman TG, 

Sprenger M]W Respiratoire infecties in Nederland. Respiratoir 

syncytieel virus (RSV). Infectieziektenbulletin 1998; 9(2): 40-1. 

Met dank aan de leden van de Nederlandse Werk· 
groep Klinische Virologie voor het aanleveren van data. 

Explosie van Salmonella Typhimurium 20 infecties 

W. van Pelt*, WJ. van Leeuwen .. , Y.T.H.P. van Duynhoven* 

Eind maart werd bij het Nationaal Salmonella Cen
trum (NSC) een voedselinfectie gemeld door de GGD 
Midden Limburg. De ingestuurde isolaten bleken alle 
Salmonella Typhimurium faagtype 20 te betreffen. In 
figuur 1 staat de informatie zoals gepresenteerd door 
de recentelijk in gebruik genomen early warning ap
plicatie1. Per 4-weeks periode wordt vanaf begin 1996 

het aantal geobserveerde isolaten getoond, het aantal 
verwachte isolaten, als ook de tolerantiegrens waarbo
ven sprake is van een verheffing. Duidelijk is in figuur 
1 het uitzonderlijk hoge aantal isolaten van S. Typhi
murium 20 te zien wat begin april ver boven de toler· 
antiegrens uitkwam. Naast deze explosie toont figuur 
1 ook een epidemische verheffmg in september vorig 

jaar, weliswaar van geringere omvang, die niet als 
voedselinfectie bij het NSC gemeld werd. Figuur 2 

toont aan dat de recente explosie geografisch geclus
terd is in zuid-oost Brabant, midden Limburg, de ge
meente Heerlen in zuid Limburg. Gelijktijdig werden 
ook uit de gemeente Pekela in Groningen twee isola· 
ten verkregen. Opvalllend is dat de explosie van sep
tember vorig jaar (figuur 3) regionaal geclusterd was 
rond Groningen (wederom de gemeente Pekela), en 
naast dit cluster de gemeente Valkenburg in zuid Lim· 
burg (niet betrokken bij de huidige explosie van S. 
Typhimurium 20). 
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Voorkomen Salmonella Typhimurium 
20 in Nederland 

S. Typhimurium 20 isolaten werden de afgelopen 
5 jaar slechts sporadisch ingestuurd (3 gevallen per 
miljoen per jaar) terwijl het einde tachtiger jaren 
vooral in de maanden augustus en september nog vrij 
frequent werd geïsoleerd (20 gevallen per miljoen per 
jaar). Toen was echter geen sprake van regionale clus
tering. De mediane leeftijd van salmonellose door S. 

Typhimurium 20 was steeds ongeveer 3 jaar met soms 
enkele gevallen ouder dan 65 jaar. Dit is significant 
jonger dan de mediane leeftijd van ongeveer 13 jaar 
voor salmonellose gevallen in Nederland in het alge
meen. Bij de recente explosie was de gemiddelde leef

tijd echter ongeveer 40 jaar. 
Figuur 4 toont dat S. Typhimurium 20 eind tachti

ger jaren bijna 6% van de jaarlijks ontvangen humane 
isolaten omvatte teruglopend tot minder dan 1% in de 
afgelopen jaren. Bij produktiedieren komt S. Typhi
murium 20 nauwelijks tot niet voor bij kippen; het 
voorkomen bij het varken is het hoogst. Het varken 

kan opgevat worden als het belangrijkste reservoir 
voor de mens en mogelijk ook voor het rund. Deze in
druk wordt versterkt doordat de in figuur 4 getoonde 
trends van voorkomen in de afgelopen 14 jaar bij var-
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ken, mens en rund, weliswaar op verschillende ni
veaus, grote gelijkenis vertonen. 

Over de gehele beschouwde periode blijkt de ge

voeligheid voor antibiotica zoals tetracycline, chloor
amfenicol. kanamycine, ampicilline, trimethoprim, 
furazolidon en flumequine vrijwel 100% te zijn bij 
zowel isolaten van de mens als ook bij de produktie

dieren. 

Signaalverificatie en conclusie 

Navraag bij de IGB{KvW Maastricht en de GGD 

Midden-Limburg leert dat de salmonellose gevallen 
van dezeS. Typhimurium 20 isolaten, gasten (volwas
senen) betrof van een bruiloft in Limburg eind 
maart. De twee salmonellose gevallen uit Groningen 
waren niet op hun initiatief ingestuurd. 

Al na enkele dagen is de GGD met het case-contro

le onderzoek gestart, gealarmeerd door de omvang 
van het cluster en de ernst van de ziekteverschijn
selen. Meest waarschijnlijke bron lijkt, zoals het 
historisch materiaal van het NSC suggereerde, var
kensvlees te zijn. Een mogelijke connectie bijvoor
beeld met betrekking tot een gemeenschappelijke 
bron van geïnfecteerd varkensvlees voor de explosies 
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Figuurl. Explosies in voorkomen van Salmonella Typhimurium faagtype 20 
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RNM, Bilthoven. 
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Figuur 2. Explosie van S. Typhimurium faagtype 20, begin 
april1998 

in Groningen begin september vorig jaar en Limburg 
eind maart dit jaar is n iet onderzocht. De GGD Mid
den-Urnburg zal over het uitgevoerde case-controle 
onderzoek rapporteren. Geconcludeerd kan worden 
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Figuur 3. Explosie van S. Typhimurium faagtype 20, eind 
september 1997 

dat bij sterk regionaal en in de tijd geclusterde ver
heffingen de relevantie van de applicatie voor early 
warning beperkt is daar het onderzoek van de GGD al 
eerder bezig was dan dat het NSC de verheffing op-
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Figuur 4. Voorkomen vanS. Typhimurium faagtype 20 (als %van totaal Salmonella). 
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merkte. Het eerste cluster van gevallen lag echter 
dicht bijeen in ZO-Brabant en manifesteerde zich bin
nen enkele dagen waardoor het onder de aandacht 

van de GGD is gebracht. De groningse explosie betreft 
een verheffing over de regio grenzen van GGD en IGB 
heen en zou anders niet gesignaleerd zijn. Bij het zoe
ken naar een oorzaak van de recente salmonellose ex
plosie kan het aangeven van een mogelijke bron of 
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verband met een eerder opgetreden geografisch clus
ter van hetzelfde faagtype behulpzaam zijn. 
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Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) op een 
drempelvrije SOA-polikliniek in Rotterdam 

Op 13 mei j.l. promoveerde Yvonne van Duijnho
ven aan de Universiteit van Amsterdam op haar proef

schrift getiteld 'Epidemiology and control of sexually 
transmitted diseases in a Rotterdam STD clinic'. Op 
initiatief van het RNM is in 1994 een onderzoek uit

gevoerd bij bezoekers van een drempelvrije SOA-poli
kliniek van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam/ 
Dijkzigt (tegenwoordig Erasmus Universitair Medisch 
Centrum Rotterdam). Hieronder volgt een korte be
schrijving van het proefschrift. 

Achtergrond 

In Rotterdam neemt sinds begin jaren '80, net als 
in de rest van Nederland, het voorkomen van gonor
roe, syfilis en acute hepatitis B af. Betrouwbare gege

vens over het voorkomen van chlamydia ontbreken. 
De dalende trend in de SOA is het gevolg van veiliger 
vrij-gedrag, een actievere opsporing van ziektegeval
len door oprichting van de drempelvrije SOA-polikli
nieken in de grote steden eind jaren '70, en de intro
ductie van het hepatitis B vaccin. Ondanks de daling 
van gonorroe als totaal, neemt het aandeel van infec
ties die resistent zijn voor penicilline of tetracycline 
toe. Hierdoor worden tegenwoordig de duurdere 3e ge

neratie cefalosporinen en fluorchinalonen gebruikt 
bij de behandeling van gonorroe. 

In de jaren na het onderzoek kreeg Rotterdam te 
maken met een epidemische verheffing van syfilis 
(1995-1996), waarvan drugsverslaafde prostituees 
waarschijnlijk de bron waren. Ook nam in die periode 
het aantal nieuwe consulten op de SOA-polikliniek in 
Rotterdam toe tot ruim 3.600 in 1996. Een stijging 
van het aantal consulten werd ook gezien in andere 

drempelvrije SOA-poliklinieken in de Randstad, ver-

moedelijk mede als gevolg van de publiekscampagne 
van de Stichting soa-bestrijding in de zomer van 1996. 

Wat hield het onderzoek in? 

Elke bezoeker met een nieuw consult werd onder
zocht op de aanwezigheid van gonorroe, infectie met 

Chlamydia trachomatis, hepatitis B en vroege syfilis. 
Ook werden alle patiënten door de arts geïnterviewd 
over hun medische voorgeschiedenis, de huidige klach

ten, hun seksuele voorgeschiedenis en een aantal ande
re persoonskenmerken. Patiënten die een SOA bleken te 
hebben werden doorgestuurd naar de sociaalverpleeg
kundige voor nadere informatie over de SOA, over veilig 
vrijen en voor partnerwaarschuwing (waarschuwen van 
mogelijk besmette partners en aandringen op medisch 

onderzoek). Na schriftelijke toestemming van een pa
tiënt, volgde een uitvoerig interview over het seksueel 
gedrag in het laatste jaar. Ook werden de resultaten 
van de partnerwaarschuwing nauwkeurig bijgehouden. 
Kweekmateriaal van gonorroe en chlamydia-patiënten 
werd voor nader onderzoek (genotypering chlamydia, 

serotypering, auxotypering en gevoeligheidsbepalingen 
van gonokokken) naar het RNM gestuurd. 

Een duidelijk resultaat en de 
mogelijke consequentie 

Een vergelijking van patiënten met gonorroe (1 op 
de 20 bezoekers) en patiënten met chlamydia (1 op de 8 

bezoekers) liet zien dat de risicogroepen voor de twee 
SOA verschillen. Gonorroe werd vooral gevonden bij ho
moseksuele mannen, prostituees, hun klanten, en per

sonen met snelwisselende contacten. Chlamydia werd 
vaak gevonden bij adolescenten en jongvolwassenen en 



INFECTIEZIElTEN BUllETIN jaargang 9 1998 nummer 5 --------------------------

bij personen die, in vergelijking met gonorroe patiën
ten, minder seksueel actief waren. De enige overeen
komst voor beide SOA was het lagere risico in geval van 
consequent condoomgebruik en het hogere risico voor 
Surinamers en Nederlands Antillianen. 

De bevindingen suggereren dat gonorroe zich in 
Nederland beperkt tot duidelijk omschreven risicog
roepen die een relatief klein deel van de bevolking 
uitmaken. In de meeste grote steden bestaan er reeds 
bestrijdingsprogramma's voor deze groepen, d.w.z. 
een goede voorlichting over SOA en veilig vrijen, con
doomverstrekking en desgewenst een medisch onder
zoek. Chlamydia lijkt breder verspreid in de seksueel 
actieve bevolking, waarbij met uitzondering van een 
jonge leeftijd een goed risicoprofiel ontbreekt. In 
combinatie met het veelvuldig ontbreken van klach
ten bij geïnfecteerden, vereist chlamydia een heel an
dere aanpak. Nu een gevoelige, niet-invasieve testme
thode en een éénmalige behandeling (azithromycine) 
voorhanden zijn, is de discussie over de noodzaak van 
een bevolkingsonderzoek voor chlamydia weer opge
laaid. De kosten en de baten van zo'n bevolkingson
derzoek moeten tegen elkaar worden afgewogen. Het 
is aannemelijk dat een bevolkingsonderzoek zich zal 
beperken tot vrouwen, aangezien zij de ernstige com
plicaties ondervinden (kleine bekkenontsteking, on
vruchtbaarheid, buitenbaarmoederlijke zwanger
schap). Voor een kosten-baten analyse is het vooral 
belangrijk om te weten hoe vaak chlamydia voorkomt 
in de algemene bevolking, een vraag die niet met dit 
onderzoek kan worden beantwoord. Een van de aan
bevelingen in dit proefschrift is dan ook het doen van 
onderzoek bij seksueel actieve vrouwen in Nederland 
op voorkomen van chlamydia. Dit zou tevens risicof
actoren voor chlamydia kunnen identificeren en ef
fecten van preventie meten. 

Naast deze vergelijking van patiënten met gonor
roe en patiënten met Chlamydia, komen de volgende 
onderwerpen aan bod: 

• De prevalentie van hepatitis B markers; 
• De typering en gevoeligheid van gonokokken; 
• Het genotype van Chlamydia trachomatis en het 

klinisch beeld van de infectie; 
• Partnerwaarschuwing bij gonorroe en chlamydia 

patiënten; 
• Reproduceerbaarheid van een seksuele anamnese; 
• Een simulatie model voor de verspreiding van go

norroe en chlamydia. 

Het proefschrift wordt afgesloten met een discussie
hoofdstuk. Naast het verschil tussen risicogroepen voor 
gonorroe en chlamydia en de consequenties daarvan 
(zie boven), wordt ingegaan op de partnerwaarschu
wing die duidelijk verbetering behoeft. Ook wordt ge
waarschuwd voor de dreigende resistentie tegen de 
fluorchinalonen onder de gonokokken in Nederland, 
wat nogmaals onderstreept dat continue surveillance 
noodzakelijk is; hiertoe zou de bestaande gonokokken
surveillance van opzet moeten veranderen. Als laatste 
wordt de mogelijke rol van SOA-poliklinieken in de uit
voering van het huidig talende vaccinatiebeleid voor ri
sicogroepen besproken. Het is echter duidelijk dat voor 
een antwoord nog veel informatie ontbreekt! 

Het proefschrift is op te vragen bij het RNM, secre
tariaat Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie 
(CIE), telefoonnummer 030-2743009 (Ruth Seidell) of 
bij Yvonne van Duijnhoven, telefoonnummer 030-
2743480. 
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IGZ 4 - weken overzicht 

Aantal aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode 23 maart - 19 april 1998 ( week 13 - 16) in Nederland 
Number of noti~ed cases of infectious diseoses for the period of 23 March - 19 April /998 (week /3 - 16) in the Netherlands 
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febris typhoidea ......... . .. . - .. . . - ... . - . . .. - .... - .... - .... - .. . . - .... 2 .... - . .. . - .... - .... - .... - .... - .... 2 
lassakoorts ea vormen 
van Afrik. vir. haemorrh. 

koorts ................... . - .... - .... - .... - .... - .... - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · • · -
pestlplaque ................. - .... - . ... - ... . - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - . . .. - .... -
poliomyelitis ant.acuta .... . ... - .... - .... - .... - .... - . . .. - .... - .... - .... - . . .. - . ... - . ... - .... - .... - .... - .... -
rabies ................. . .. . - .... - . ... - ... . - .... - . ... - .... - .... - . ... - .... - .... - .. . . - . . .. - .... - .... - .... -

Groep B 

anthrax ................ . ... - . ... - . . . . - . . .. - .... - .. .. - .... - .... - .... - .... - ... . - .... - .... - .... - .... - .... -
botulisme .............. . ... - .... - .... - . . . . - .... - .... - .... - . ... - .... - . . .. - .... - .. . . - .... - ....•.... - .... _ 
brucelloses .... . .... . ....... - . .. . - .... - .... - .... - .... - .... - .. . . - . . .. - .... - .... - .... - . . .. - .... - .... - . ... -
cholera ....... . ........ . ... - .... - .... - .... - .... - . ... - .... - .. . . - ... • - .... - . ... - .... - . . .. - .... - . . .. - .... -
diphterie ................ . .. - .... - ... . - .... - .... • .... • .... - . ... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - ... . -
dysenteria bacillaris .......... - . ... - .... - .... 2 .... - .... 3 .... I .... 4 .... I .... - .... 2 .... 2 .... - •... 2 .... - .... -
febris recurrens ............. - .... - ... . - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - . ... - .... - .... -
gele koorts/yellow fever .... . .. - . .. . - . . .. - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... -
hepatitis A ................. I .... - ... . I .... 4 .... - .... I 0 ... 4 .... 16 ... 59 ... - .... 35 ... 2 .... I .... 12 ... 18 ... 20 
hepatitis B ................. - ... . - . . . . I . . . . I .... - .... 4 .... 2 .... - .... 6 .... - .... 7 . . . . I . . . . I . . .. - .... - .... 2 
legionella pneumonie ......... - . ... - .... - .... - . . .. - .... - .... - .... I .... - .... - .... - .... - .... - . .. . - .... - . ... -

lepra ...................... - · · · · - · · · · • · · · · - · · · · · · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · -
leptospiroses ....... . . . ..... - ... . - . . .. - .... - .... - .... - .... I .... - .... - .... - . ... - ... . - .... I .... - .... - .... -
malaria ............ . . . ..... 2 .... - . . . . I .... - .... - .... 2 .... - .... 4 .... 3 .... - . . . . I . . . . I .... - . ... 2 . . . . I .... -
meningococcosis • ........... - .... - .... I .... I .... I .... 2 .... 4 .... I 0 ... 7 .... I .... 16 ... 9 .... I .... 6 .... 2 .... -
morbilli. ................ . .. - .... - . . .. - .... - .... - .... - .... - .... - .... I .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... -
ornithosis/Psittacosis ...... . .. - .... - .... - .... - . ... - .... - .... - .... - .... 2 .... - .... - .... - .... - .... - .... I .... -
paratyfus B ................. - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... 2 .... - .... - .... - .... - ... . - .... - . . . . I 
pertussis ................... 4 .... 2 .... 3 .... 6 .... 3 .... 8 .... 6 . . . . I 0 ... 34 . . . I .... 20 ... 5 .... 2 . . . . I .... 6 .... 5 
Q-koorts/Q-fever ............ - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... I .... - .... - .... - .... - ... . - .... - .... I 

rubella .............. . ..... - ... . - .... - .... - . · · · - · · · · - · · · · • · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · • · · · · • 
scabies .................... 6 .... I .... - .... 39 ... - .... 8 .... 2 .... 12 ... 35 ... - .... I 0 ... I .... I .... 3 .... 3 .... I 0 
tetanus .................... - .... - .. . . - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... -
trichinosis ........ . ......... - .... - .... - .. . . - .. . . - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... -
tuberculosis .... . .. . . . . . .. . . I . . .. I .. . . - . ... - .... I .... 6 .... 4 .... 14 ... I . ... I .... 8 .... 3 .... I . . .. 13 ... - .... I 
tularemia .................. - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - ... . - .... - .... - .... - . . .. - .... - . . .. -
tyfus exanthematicus ......... - . . .. - .... - .... - ... . - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - . ... - .... - .... - . . .. -
voedselvergiftiging! ...... . .... - .... - .... - .... 5 .... - .... 2 .... 2 .... I 5 ... 4 .... 3 .... 6 .... - .... - . • .. - .. . . - . . .. -
-infectie/foodborn-
i nfections/-poison i ng) 

Groep C 

gonorrhoea ................ - .... I .... I .... 3 ... . I .... 4 .... I .... 36 ... 32 ... - .... I 0 ... - .... - .... 31 ... I .... 27 
syfilis. prim./sec .............. - .... - .... - .... 2 .... - .... - .... 2 .... I .... I .... - .... I .... - .... 2 .... I .... - .... -
syfilis congenita ........ . .. •. - . . .. - .... - . ... - .... - .... - .... - .... - .... - ... . - .... I .... - . ... - .... - .... - .... -
parotitis epidemica ...... . .... - .... - . ... - .... - .... - . ... 2 .... - .... - . ... I .... - .. . . - .... - . .. . - .... - .... - .. . . I 



Jaargang 9 1998 nummer 5 

Aangegeven gevallen van infectieziekten in Nederland per 4 weken, 1997 1998 
Notifted cases of infections diseases in the Netherlands per 4 weeks, 1997 - 1998 

A 

week 
05-08 
totaal 

week 
09- 12 
totaal 

week 
13 16 
totaal 

cumulatief totaal 
tlm week 16 
1998 

cumulatief totaal 
tlm week 16 
1997 

febris typhoidea . . . . . . . ......... 2 ........ . . ............ 2 ............... 7 ............... 9 ......... . 
lassakoorts ea vormen 
van Afrik. vir. haemorrh. 
koorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -................ -................ - ......... -.. . ............ -.......... . 
pest/plaque ..................... -..... . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . ..... -........ . . . . . . -................ -.......... . 
poliomyelitis ant.acuta ............ -.............. -................ -............... -............... -.......... . 
rabies ......................... -................ -... . . . . . ....... -................ -........ . ...... -. . . . . . . . . . 

B 

anthrax ........................ -........ . ...... -.. . . . . . ........ -.............. . -................ -.... . 
botulisme............. . ....... -. . . . . . . . . . . . . .. -....... . ....... -........ . ...... -...... . ........ -.......... . 
brucelloses ..................... I ............... -............... - ................ I .............. - .......... . 
cholera ........................ -. . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . ...... -. . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . ... . 
diphterie ....................... -................ -............... -............... -............. -.......... . 
dysenteria bacillaris . . . . . . . . . . . . . . 19 . . . . . . . . . . . . . . I I . . . . . . . . . . . . . IS . . . . . . . . . . 62 . . . . . . . . . . . . . 98 . . . . . . . . 
febris recurrens ................ -............. -................ - ............... -................ -.......... . 
gele koorts/yellow fever ........... -................ -................ -........... . ... -....... . ....... -......... . 
hepatitis A ..................... 151 ............ 124 ............. 132 . . . . ........ 579 ............. 265 . . . ... . 
hepatitis B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ............. 21 . . . . . . ..... 22 . . .......... 82 . . . . . . . . . . . . . 74 ........ . 
legionella pneumonie . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . ........ 3 ............... I ............... I 0 . . . . . . . . . . . . . 13 ........ . 
lepra .......................... -.............. -.............. -................ -................ 3 ......... . 
leptospiroses . . . . . . . . . . . . . . . . . . I .............. -............. I ............. 2 .............. 2 ......... . 
malaria ..................... 27 ........... 12 .............. 14 ............ 65 ............ 61 ........ . 
meningococcosis . . . . . . . . . . . . ... 54 . . . . . . . . . . .. 44 .............. 52 . . . . . . . . . . .. 192 ............ 224 ....... . 
morbilli. ....................... -. . ............. I . . . .......... I . . . . . . . . . . .. 3 . . . . . . . . . . . . .. 5 ......... . 
ornithosis/Psittacosis . . . . . . ...... 4 . . . . . . . . . .... I ............... 2 . . . . . . .. 12 . . . . . ........ I 0 ........ . 
paratyfus B. . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . ... -.... . .......... 2 . . . . . . .... 4 ............... I ......... . 
pertussis ...................... 140 ............ 84 .............. 102 ........... 497 ............. 2011 ...... . 
Q-koorts/Q-fever ................ -................ -. . . . . . . . . . . . ... I ............... 2 ............... 3 . . . . . . . . 
rubella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . . . I ............... - ................ 11 .............. I 0 ........ . 
scabies . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 99 .............. 65 . . . .......... I 14 ............. 402 . . . . . . . . . . . 332 ....... . 
tetanus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . ........ -. . . . . . . . . . . . . . . . ....... -............. . . 2 ......... . 
trichinosis......... . .......... -................ -............... -
tuberculosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 .............. 25 . . . . . . ...... 40 .. . ... 278 ............. 498 ....... . 
tularemia ...................... -. . . . . . . . ...... - ............. . 
tyfus exanthematicus . -. . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ....... - . . . . . . . . .......... . 
voedselvergiftiging/ ........... 38 ............ 33 ............ 37 .......... 146 ........... 103 ....... . 
-infectie/foodborn-
infections/-poisoning) 

c 

gonorrhoea . . . . . . . . . . . . . .... 95 . . ........... 73 . . . . . ........ 89 .............. 364 ............. 347 . . . . . . . 
syfilis. prim./sec . . . . . . . . . . . . . I I . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . ....... 43 .............. I 12 . . . . .. . 
syfilis congenita . . . . . . . . . . . . . -................ -................ I . . . . . . . . . . . . .. I ............... -.......... . 
parotitis epidemica. . . . . ......... 9 . . . . . . . . .. . .. . . I . . . . . .. . . ..... 3 . .. . .. . . . . . .. . . 17 . . . . . . . . . . . . . . 16 ........ . 

• aantal gediagnostiseerd in de vierde vierweken van 1998 
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Overzicht van bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode 
23 maart t/m 19 april 1998 (week 13 - 16). 

Bij 2 patiënten werd buiktyfus gediagnostiseerd. 
Eén patiënt had de ziekte vermoedelijk in Italië opge
lopen en de andere patiënt in Pakistan. 

Bacillaire dysenterie werd gediagnostiseerd bij 15 
personen. De infecties werden veroorzaakt door S.son

nei (10) en S.flexneri (2). In 3 gevallen was het Shigella 
type onbekend. In 10 gevallen liep men de besmetting 
in het buitenland op, namelijk in Azië (4), Midden

Amerika (3) en Afrika (1). In 2 gevalllen is het land van 
besmetting onbekend. 

Van hepatitis A werden 132 gevallen gemeld. Het 
aantal personen dat in het buitenland was besmet be
droeg 13, te weten: 1 in Afrika, 3 in Azië, 2 in Zuid
Amerika, 1 in Oceanië en 6 in Europa. 

Van hepatitis B werden 22 gevallen aangegeven. 
Zes patiënten werden geïnfecteerd via seksueel con
tact, 1 patiënt via een medische handeling in een zie

kenhuis, 2 patiënten in afzonderlijke internaten voor 
verstandelijk gehandicapten, te weten een bewoner en 
een personeelslid, en 1 patiënt via intraveneus drug
gebruik. In 12 gevallen is de bron van besmetting on

bekend. 
Er werd 1 geval van legionellapneumonie gemeld. 

De patiënt was vermoedelijk besmet geraakt tijdens 
een vakantie in Tunesië. 

Er werd 1 patiënt met leptospirose aangegeven. Er 
bevonden zich ratten in zijn woonboot. 

Wegens malaria werden 14 personen aangegeven. 
De patiënten werden in de volgende gebieden genfec
teerd: West-Afrika (5 P.falciparum), Oost-Afrika (4 P.fal

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

Het aantal aangegeven patiënten met meningococ
cosis bedraagt 52. Drie patiënten zijn tengevolge van 
de ziekte overleden. 

Er werd 1 geval van morbilli aangegeven. De pa
tiënt was niet gevaccineerd. 

Ornithosis{psittacosis werd in 2 gevallen vastge
steld. Beide patiënten hadden contact met vogels 

gehad. 
Paratyfus B werd bij 2 patiënten gediagnostiseerd. 

Eén had de ziekte in Indonesië opgelopen en 1 patiënt 
in Pakistan. (Bij de laatste patiënt werd tevens buikty
fus en Qkoorts vastgesteld!) 

Bij 102 personen werd pertussis gediagnostiseerd, 
waarvan er 7 niet of onvolledig gevaccineerd waren. 
De reden van het niet vaccineren betrof bij 6 patiën

ten de leeftijd. Bij 1 patiënt was sprake van een medi
sche reden. Van 3 patiënten was de vaccinatiestatus 

onbekend. 
Qkoorts werd vastgesteld bij 1 patiënt die met va

kantie in Pakistan was geweest. 
Van scabies werden 114 gevallen gemeld, waarvan 

15 afkomstig uit een opvangcentrum voor asiel
zoekers. In een woon- en zorgcentrum voor ouderen 

deed zich een explosie voor waarbij 13 bewoners en 5 
personeelsleden betrokken waren. Vanuit een ander 
verzorgingshuis werden 2 gevallen gemeld. In de ove
rige gevallen ging het om gezins- en solitaire besmet

tingen. 
Het in de vierde vierwekenperiode van 1998 gedia

gnostiseerde aantal gevallen van tuberculose dat in 
dezelfde periode bij de IGZ werd geregistreerd be
draagt 40, waarvan 17 bij Nederlanders en 23 bij bui
tenlanders. 

Wegens voedselvergiftiging{-infectie werden 37 
personen gemeld. Er deden zich 6 gezinsinfecties voor 

met in totaal 20 zieken. Twee van de aangegeven pa
tiënten zijn werkzaam in de levensmiddelensector. Na 
een buffet in een restaurant werden 15 van de 21 deel
nemers ziek. 

Van gonorroe werden 89 gevallen gemeld, waar
van 71 geconstateerd bij mannen en 18 bij vrouwen. 

Primaire en secundaire syfilis werd vastgesteld bij 
3 mannen en 4 vrouwen. 

Bij een adoptiekind uit Haïti werd syfilis congenita 
gediagnostiseerd. 

Er werden 3 gevallen van parotitis epidemica aan
gegeven. 



INFECTIEZIElTEN BULLETIN Jaargang 9 1998 nummer 5 

Notified cases of infectious diseases registered at the 
lnspectorate for Health Care, 23 March - 19 April 1998 
(week I 3 - 16 ). Summary of the main points 

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

For bacillary d.ysentery 15 cases have been noti
fied, caused by S.sonnei (10). and S.flexneri (2). In 3 
cases no Shigella type was mentioned. Ten patients 
had acquired the infection abroad. 

Hepatitis A was diagnosed in 132 patients, of 
whom 13 had acquired the infection abroad. 

For hepatitis B 22 cases have been reported. Six pa
tients probably had been infected by sexual route, 1 
patient by a medical treatment in a hospital, 2 pa
tients in homes for the mentally disabled, and 1 pa
tient by intraverrous druguse. In the other 12 cases 
the souree of the infection could not be established. 

Legionnaires disease was diagnosed in 1 patient. 
He acquired the infection abroad. 

One patient was reported for leptospirosis. The dis
ease had probably been caused by rats in his house
baat. 

For malaria 14 cases have been reported. The pa
tients had acquired the infection in the following ma
larious areas: West Africa (5 P.falciparum), East Africa 
(4 P.falciparum), central Africa (1 P.falciparum and 1 
P.ovale), Asia (2 P.vivax), and South America (1 P.falci
parum). 
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For meningococcosis 52 cases have been notified. 
Measles was diagnosed in 1 patient who had not 

been immunized. 
Ornithosis was diagnosed in 2 patients. Both had 

contact with birds. 
For paratyphoid fever B 2 patients have been noti

fied. Both had contracted the disease in Asia. 
Pertussis was diagnosed in 102 patients, 7 had not 

been immunized. 
One case of Q-fever has been reported. The parient 

had acquired the infection in Pakistan. 
For scabies 114 persons were reported. 
Tuberculosis was diagnosed in 40 patients, inclu

ding 23 persons of foreign origin. 
For foodbome infections 37 persons were repor

ted. Two patients were food-handlers. Six family-out
breaks were reported invalving 20 persons. After a 
buffet in a restaurant 15 of the 21 guests were taken 
ill. 

Por gonorrhoea 89 cases have been reported; 71 
diagnosed in men and 18 in women. 

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

Congenital syphilis was diagnosed in an adoptive 
child from Haïti. 

Mum.ps was diagnosed in 3 patients. 
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Figuur . Aangifte van polio over de periode 1924-1994 (Bron: IGZ). 
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Overzicht registratie Laboratorium Surveillance 
Infectieziekten 

Bacteriële ziekteverwekkers, week 13 - 16, 1998 
Boaerial pathogens, weeks 13 - 16, 1998 

week 
05-08 
totaal 

week 
09- 12 
totaal 

week 
13- 16 
totaal 

cumulatief totaal 
tlm week 16 
1998 

cumulatief totaal 
tlm week 16 
/997 

Salmonella .......•.......... 118 ............ 112 ............ 144 ............ 486 ............ 461 ...... . 
S. Bovismorbificans .............. 3 ............... I ............... 2 ............... 7 ............... 19 ........ . 
S. Brandenburg ........ . ......... 2 ..... . ... . . .... 2 ............... I .... . ..... . .... 6 ...... . ........ 3 ....... . . . 
S. Enteritidis .............. . ..... 42 .............. 37 .............. 30 .............. 148 .... . ........ 127 ..... . . . 
S. Enteritidis I ... . . . ....... 36 ..... . .. .. .... 24 ......... . .... 26 ... . .. . .. . .... 123 ............. I 06 ....... . 
S. Enteritidis 3 ............. -................ -......... . ...... -................ I ............... S ....... . . . 
S. Enteritidis 12 ..... . ....... -................ -................ -................ -................ 6 ......... . 
S. Goldcoast ............ . ....... I ... . ...... . .... -...... . ......... -................ I .... . . . .. . ..... 12 ...... . . . 
S. Ha dar ............... . . . ..... -................ 2 ............... 4 .......... . .... 8 . . . . . . . . . . . . . . . I 0 ........ . 
S. lnfantis ........ . ............. 9 ............... 2 ............... 2 .... . ..... . .... 16 ..... . ........ I 0 ... . .... . 
S. Uvingstone ................... 6 ......... . ..... I ............... 2 ....... . ....... I 0 ... . . . ........ 8 ....... . . . 
S. Panama .............. . ....... 2 . . . . . . . . . . . . . . . I ............... -..... . ..... . .... S ...... . ........ 7 ......... . 
S. Paratyphi B ..... . ............. - ....... . ........ 2 ............... -..... . .. . ....... 3 ............... I ....... . . . 
S. Typhi. ....................... -....... . ........ -........... . .... I .......... . .... 2 ............... 6 ......... . 
S. Typhimurium ........ . ......... 36 ........ . ..... 37 ......... . .... 77 ...... . ....... 192 .... . ........ 186 ....... . 
S. Typhimurium : 60 ..... . ....... I ...... . ... . .... I ..... . .. . ...... I ....... . .. . .... 4 ....... . . . ..... 9 ....... . . . 
S. Typhimurium : 40 I ..... . ....... S ............... 2 ............... S .... . .......... 16 .............. 23 ... . .... . 
S. Typhimurium: S06 ... . . . ....... 9 ............... 9 ............... 11 ... . .. . .. . .... 41 ..... . ........ 3S ........ . 
S. Typhimurium: SlO ............. 6 .......... . .... 3 ........ . . . .... -................ 11 ...... . ....... 13 ........ . 
S. Virchow ..................... 2 ............... I ............... I ............... S ............... S ......... . 
Overige Salmonella .... . ......... IS (11) 1 •••••••••• 26 (18) 1 •••••••••• 24 (19) 1 •••••••••• 83 ........ . ..... 67 ... . .... . 

Shlgella ..••................ 17 . ......•.•... 19 . ...•.......• 18 . •.........•. 69 . ............ 82 ....•... 
Shigella boydii. .................. -................ I ..... . .... . .... I ....... .. ...... 2 .... . .. . ....... IS ........ . 
Shigella dysenteriae ...... . ....... 2 ...... . ........ -................ -..... . .. . .. . .... 4 ............... 19 ........ . 
Shigella flexneri ................. 7 ............... 11 ......... . .... 6 ....... . ....... 32 ...... . . . ..... 19 ... . .... . 
Shigella sonnei .......... . ....... 8 ... . ...... . .... 6 ............... 10 .... . .. . . . .... 29 ... . .......... 28 ...... . . . 
Shigella spp2 ...•..•.•••....•.... - ••..... • ••• • .... I ..... . ......... I ....... . ....... 2 ...... . .. . ..... I ......... . 

Campylobacter ....•......... 166 ............ 127 ............ 147 ............ 655 ............ 717 ...... . 

Llsteria ..................... 2 .............. 5 .............. 2 .............. 9 .............. 6 ........ . 
Listeria monocytogenes ........... 2 ............... 4 ............... 2 ............... 8 ............... 6 ......... . 
Listeria spp2 ....•..••••.••. . ..•• - .... • .....••.••. I ..... . ......... -..... . ..... . .... I ....... . ....... -........ . . . 

Legionella . . . . . . . . . . . . . . . . . . I .............. - .............. 3 .............. 6 . . . . . . . . . . . . . . I ........ . 
Legionella pneumophila ........ . .. I ...... .. ....... -................ 3 ..... . .. . ...... 6 .... . . . .. . ..... I .. . . . .... . 
Legionella spp2 ..•..••..••...•... - .•......•..•.... - ..•....•. • ...... - ..•.. . .. . ....•.. - .........• • •••.. - ......•.... 

Bordetella ...........•...... 9 •..........•.• 3 .............. 2 .............. 20 •.•...•.•.•.• 119 ...... . 
Bordetella pertussis .............. 9 ............... 2 ............... 2 ............... 19 .............. 112 ....... . 
Bordetella parapertussis ........... -................ -...... . .... . .... -................ -................ S ......... . 
Bordetella spp2 •.••.....••.•.•... - ......•.... • ... • I ..... . .. . .. . ... -.............. . . I .... . .... . ..... 2 ......... . 

Haemophilus lnfluenzae ....... 4 . ...•....•.... I •.•.••...•..•. 3 .......•...•.. I I •.•••.••••••• IS ....... . 
type b ......................... I ............... -................ -................ I .... . .......... -.......... . 

Streptococcus pyogenes ....... 20 . ............ 18 . ...•.•.•..•. 17 . ............ 77 . ............ I 14 ...... . 
steriel compartiment 

E.coll 0 157 .................. - •...•......... 2 . •............ - .•.........•.• 3 . ...........•. 7 ........ . 

Aantal faecesmonsters ......•. 8789 . .......... 8306 ........... 7509 . .......... 31975 .....•.•.. 29150 .•... 

Bron: Laboratorium Surveillance Infectieziekten (LSI) 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 Bordetella door de Streeklaboratoria aan het LSI. 
3. Aantal meldingen van Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes en E.coli door de Streeklaboratoria aan het LSI. 

N.B. Deze aantallen kunnen per abuis tweede isolaties m.b.t. eenzelfde ziekte-episode bevatten. 
• Aantal seratypen j species •• niet nader geïdentificeerd 
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Registratie virologische laboratoria 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 13 - 16, 1998 
Positive results from loboratorio for virology, weeks 13 - 16, 1998 

week 
05-08 
totaal 

week 
09- 12 
totaal 

week 
13- 16 
totaal 

cumulatief totaal 
tlm week 16 
1998 

cumulatief totaal 
tlm week 16 
1997 

Adenovirus ..................... 79 . . . . ......... 68 . . . . . . . . . .. SI .............. 285 ............. 300 ....... . 
Bofvirus . . . . . . . . . ............. -................ 3 ............... I ............... 4 ............... 8 ......... . 
Chlamydia psittaci ............... 7 ............... 7 ............... 4 ............... 21 .............. 30 ........ . 
Chlamydia trachomatis. . . . . . . . . . 302 ............. 307 . . . . . . . . .. 284 ............. I 154 ........... 1216 . . . . . . 

Coxiella burnetii. .............. I .............. 4 .............. 6 ............. 13 .............. 7 ......... . 
Enterovirus .................... 21 .............. 15 ............. 24 .............. 74 .............. 100 ....... . 
Hepatitis A-virus .............. 50 ............. 34 .............. 27 .............. 158 . . . . . . . . . . . . lil ....... . 
Hepatitis B-virus. . .............. 66 .............. 71 . . . . . . . . . . . . 58 .............. 245 ............ 258 ....... . 
Hepatitis C-virus . . . . . . . . ...... 114 ............. 82 . . . .......... 42 .............. 320 ............. 244 ....... . 
Influenza A-virus ............... 30 .............. 149 ............ 293 ............ 477 ............. 366 ....... . 
Influenza B-virus. . .............. 5 ............... 6 ............... 5 ............... 21 . . . . . . . . . . . .. 97 ........ . 
Influenza C-virus ................ I . . . . . . . . . . . ... I ............... 3 . . . . . . . . . . . . . 7 . . . . . . . . . . . ... 7 ......... . 

Mazelenvirus .................... I ............... -................ 3 .............. 7 . . . . . . . ...... 10 ........ . 
Mycopl. pneumoniae . . . . . . . . . . .. 76 .............. 66 .............. 58 . . . . . . . . . . ... 264 ............. 196 ....... . 
Parainfluenza ................... 24 .............. 29 .............. 31 . . . . . . . ...... I I 0 ............. 122 ....... . 
Parvovirus ..................... 16 .............. 28 ............. 37 .............. 90 .............. 42 ........ . 
Rhinovirus ..................... 16 .............. 9 ............... I I . . . . . . . ..... 40 .............. 60 ........ . 
RS-virus ..................... 357 ............ 247 ............ 119 ............. 1119 ............ 1181 ...... . 
Rotavirus ...................... 375 ............. 232 . . . . . . ...... 124 ............. 941 ............. 244 . . . . . . . 
R. conorii . . . . . . . . . . . . . . . . .... 3 . . . . . . . . . . . ... - ................ -. . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . .... 4 ......... . 
Rubellavirus .................. -.............. 2 ............. 4 ............... 12 ............. 6 ........ . 

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

Figuur 1. Het WHO Polio Laboratorium Netwerk, bestaande uit Nationale Laboratoria (e), Regionale Referen
tie Laboratoria (.à.) en Gespecialiseerde Referentie Laboratoria (0). 
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