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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 vol
gens het Vaneauver-systeem voor elke verwijzing ach
tereenvolgens: 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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Bacteriële meningitis in Nederland, 1996 

fen samenvatting van het jaarverslag van het Nederlands Referentielaboratori
um voor Bacteriële Meningitis 

L. Spanjaard, A. van der Ende, ). Donkert* 

Abstract 

In 1996, the Netherlands Reference Labaratory 
for Bacterial Meningitis of AMC and RIVM (NRBM) 
received strains from 1804 patients with meningitis 
or septicaemia. During 1987-1996 the incidence of 
meningococcal and pneumacoccal meningitis gra
dually increased. Haemophilus meningitis sharply 
decreased since the start ofthe vaccination in 1993. 
In 1996, 569 strains of N. meningitidis were received, 
414 from CSF and 155 from blood only. Of these iso
lates, 99% were susceptible to penicillin. 46% of the 
patients was younger than 5 years. Serogroup B ac-

Inleiding 

Het Nederlands Referentielaboratorium voor Bac
teriële Meningitis van het AMC en het RIVM (NRBM), 
verzamelen sinds 1959 stammen van Neisseria meningi
tidis en vanaf 1976 ook stammen van alle andere bac
teriesoorten geïsoleerd uit liquor cerebrospinalis of 
bloed van patiënten met meningitis.1 Alle medisch
microbiologische laboratoria in Nederland dragen bij 
aan deze surveillance. Vanaf 1980 verzoekt het NRBM 
de laboratoria ook om isolaten in te zenden uit bloed 
van patiënten met sepsis veroorzaakt door N.meningiti
dis, Haemophilus influenzae of Streptococcus pneumoniae. 

De doelstellingen van het NRBM zijn onder meer: 
de beschrijving van de epidemiologie van bacteriële 
meningitis in Nederland, de surveillance van resisten
tie-ontwikkeling bij bacteriële meningitis en het in 
kaart brengen van het vóórkomen van mogelijke vac
cincomponenten. 

') Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële (NRBM: 
&\1CfRlVM), Academisch Medisch Centrum, Afdeling Micro· 

Amsterdam. dr L arts-microbioloog; dr A van der 
bioche·mil:us·mi<:rot>iol•~og; prof dr J Dankert, arts-microbioloog 

counted for 89%. N. meningitis B:4:P1.4 was most pre
valent (32%). 88 isolates of H. influenzae were sub
mitted, less than in 1995 (n=96). This was due to a 
decrease in type b strains. Only 8 cases of H. influen
zae type b meningitis were observed in the group < 

2 years. The NRBM received 962 strains of S. pneumo
niae. 236 were isolated from CSF of which 86% be
longed to a type induded in the 23-valent vaccine. 
The number of isolates from blood alone increased 
from 447 (1995) to 726.99.5% of all isolates were su
sceptible to penicillin. Other CSF isolates included 
group B streptococci (n=23), Escherichia coli (21) and Lis
teria monocytogenes (9). lnf Bull 1998; 9(6): 137-141 

Methode 

Met behulp van poly- en monodonale antisera 
wordt bij de meeste stammen seragroepering en/ of -ty· 
pering uitgevoerd. N.meningitidis, H.influenzae en S.pneu
moniae worden op het NRBM getypeerd en Escherichia 
coli, S.agalactiae en Listeria monocytogenes op het RIVM 
(mw drs W.J. van Leeuwen, Laboratorium voor Infec
tieziektendiagnostiek en Screening). De penicilline
en rifampicine-gevoeligheid van N.meningitidis wordt 
getest met de plaatverdunningsmethode en de peni
cillinegevoeligheid van S.pneumoniae middels schijfdif
fusie met oxacilline (1 1-1g). 

Resultaten en beschouwing 

Algemene gegevens 
In 1996 ontving het NRBM van 72 medisch-micro

biologische laboratoria isolaten uit liquor enfof bloed 
van 1804 patiënten met meningitis en/ofbacteriëmie. 
Tabel 1 toont de isolaten die ingezonden werden in de 
vijfjaarsperiode 1992-1996. Het aantal stammen in 
1996 (1804) was 22% hoger dan in 1995, 35% hoger 
dan in 1994 en 6% hoger dan in 1993. Deze toename 
werd voornamelijk veroorzaakt door pneumokok-
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Tabel1. Stammen uit liquor cerebrospinalis enfofbloed, 1992 -1996 

JAAR 

Soort 1992 1993 
Liq Bloed Totaal Liq Bloed Totaal 

N.meningitidis 473 127 600 480 
H.infiuenzae 241 74 315 204 
S.pneumoniae 167 298 465 193 
E.coli 15 5 20 17 
S.agalactiae 24 21 45 25 
L. monocytogenes 8 4 12 5 
S.aureus 11 0 11 8 
Coag.neg.staf. 16 0 16 5 
C.neoformans 6 0 6 11 
Andere 26 9 35 37 
Stam dood 16 11 27 7 

Totaal 1003 549 1552 992 

Liq: Liquor cerebrospinalis, ofliquor en bloed 
Bloed: uitsluitend uit bloed 

162 642 
73 277 

430 623 
4 21 

14 39 
12 17 

0 8 
0 5 
0 11 
9 46 
6 13 

710 1702 

ken.2 De afname van het aantal H.inj1uenzae-isolaten 
tot slechts 28% van het aantal in 1992 is te danken 
aan de vaccinatie tegen H.inj1uenzae type b (Hib) die 
vanaf 1 juli 1993 wordt uitgevoerd.3 

Bacteride meningitis 
De verdeling van de stammen die in 1996 bij de 

808 patiënten met meningitis geïsoleerd werden (tabel 
1) toont dat meningokokken en pneumokokken sa
men verantwoordelijk waren voor 80% van de geval
len. H.inj1uenzae veroorzaakte nog slechts 3,5% van de 
gevallen van meningitis, ongeveer evenveel als E.coli 
(2,6%) en S.agalactiae (groep B-streptokokken; 2,8%). 
Onder de 29 (4%) isolaten van 'andere' soorten kwa

men vergroenende streptokokken voor (n = 12), S.pyo
genes (groep A-streptokokken; n = 6) en Citrobacter sp. (n 
= 4). 

1987 1990 
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Figuur 1. Meningitis doorN. meningitidis, H. influenzae of 

S. pneumoniae, 1987 - 1996 

1994 1995 1996 
Liq Bloed Totaal Liq Bloed Totaal Liq Bloed Totaal 

350 140 490 445 148 593 414 155 569 
112 64 176 50 46 96 28 60 88 
196 312 508 193 447 640 236 726 962 

18 10 28 4 7 11 21 5 26 
19 11 30 18 18 36 23 19 42 

9 12 21 7 10 17 9 6 15 
8 1 9 16 0 16 14 1 15 
8 0 8 6 0 6 18 0 18 

15 0 15 7 0 7 5 0 5 
32 10 42 34 10 44 29 13 42 

6 3 9 4 9 13 11 11 22 

773 563 1336 784 695 1479 808 996 1804 

Het jaarlijks aantal liquorisolaten over de periode 
1987-1996 toont een licht dalende trend. De inciden

tie daalde van ruim 7 per 100.000 inwoners per jaar 
in 1989 tot 5,1 in 1996. Gegevens over meningitis door 
N. meningitidis, H.inj1uenzae en S.pneumoniae gedurende 

deze periode worden weergegeven in figuur 1. Hae
mophilusmeningitis nam sterk af sinds de introductie 
van de vaccinatie in 1993 tot een incidentie van 0,2 

per 100.000 in 1996. Gedurende de 1Q-jaarsperiode 
steeg de incidentie van meningokokkenmeningitis ge
leidelijk van 2 tot ongeveer 3 per 100.000 per jaar. De 
incidentie was in 1996 ongeveer gelijk aan die in 
1995. Pneumokokkenmeningitis toonde een langza
me stijging vanaf 1990 waarbij de incidentie omhoog 
ging van 1,0 tot 1,5.2 

In tabel 2 is het aantal isolaten uit liquor afgezet 
tegen de leeftijd van de patiënt. Bij neonaten üonger 
dan 1 maand) waren S.agalactiae en E.coli samen ver
antwoordelijk voor 73% van de stammen. Bij oudere 
zuigelingen (1-11 maanden), kinderen en jonge vol
wassenen was N.meningitidis de meest frequent geïso
leerde verwekker, terwijl S.pneumoniae domineerde 
vanaf de leeftijdsgroep 30-39 jaar. De Hib vaccinatie 

zorgde voor een voortschrijdende daling van het aan
tal gevallen van H.inj1uenzae-meningitis in de leeftijds
groep ü-4jaar (1992: 231; 1993: 190; 1994: 100; 1995: 
40). 

De geslachtsverdeling van de patiënten met me
ningitis toont een manfvrouw ratio van 1,1 (1995: 1,2) . 
De seizoensverdeling laat zien dat de meeste stam
men werden geïsoleerd in het eerste, tweede en vierde 

kwartaal: respectievelijk 273 (34%), 210 (26%) en 186 
(23%). 
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Tabel 2: Stammen geïsoleerd uit liquor naar leeftijd van de patiënt, 1996 

LEEFTIJD 
(MAANDEN) 

Soort 0 1-11 12-59 0-4 5-9 10-14 15-19 

N.meningitidis 1 62 129 192 60 38 
H.influenzae 0 8 10 18 0 0 
S.pneumoniae 5 33 25 63 7 4 
E.coli 9 5 1 15 0 0 
S.agalactiae 18 2 0 20 0 0 
L.monocytogenes 0 0 0 0 0 0 
S.aureus 1 2 0 3 0 1 
Coag.neg.staf. 0 3 0 3 0 1 
C.neoformans 0 0 0 0 0 0 
Andere 3 3 2 8 1 1 
Stam dood 0 1 4 5 3 0 

Totaal 37 119 171 327 71 45 
% 4,6 14,7 21,2 40,5 8,8 5,6 

N. meningitidis 

In 1996 ontving het NRBM 569 stammen waarvan 
414 gekweekt waren uit liquor of uit liquor en bloed 
(1995: 445) en 155 uitsluitend uit bloed of uit een huid
biopt (1995: 148). Dit betekent dat een kwart (27%) van 
de gevallen van meningokokkenziekte patiënten betrof 
bij wie alleen de bloedkweek positief was. Bij de peni
cilline-gevoeligheidsbepaling was 98,8% (562 van 569) 
van alle isolaten gevoelig (minimaal remmende con
centratie (MRC) s 0.1 mgfl), 1,2% (n = 7) was verminderd 
gevoelig (0,1 < MRC:;; 1.0 mgfl) en er waren geen onge
voelige stammen. Alle isolaten waren gevoelig voor ri
fampicine. 

Van alle patiënten met meningokokkenziekte was 
46% (263 van 569) jonger dan 5 jaar, 16% tussen 5 en 10 
jaar, 8% tussen 10 en 15 jaar en 14% tussen 15 en 20 
jaar. De geografische verdeling van de 414 gevallen van 
meningokokkenmeningitis is weergegeven in figuur 2. 
De meeste gemeenten met een hoge incidentie (:::: 10) 
lagen in de zuidelijke provincies. 

Serogroep B was verantwoordelijk voor 89% van de 
gevallen (504 van 569; 1995: 88%) en serogroep C voor 
10% (55 van 569). De verdeling naar serogroep vanaf 
1959 (figuur 3) laat zien dat het aantal groep B-stam
men toenam sinds .1982. Het aandeel van groep C was 
24% in 1991, daalde tot circa 10% in 1993 en bleef 
sindsdien constant. Tabel 3 toont de serotype- en subty
peverdeling van de 504 serogroep B-stammen. Serotype 
4 kwam verreweg het meest voor en 47% van de groep 
B-stammen reageerde met het monodonale antili
chaam tegen subtype P1.4. N.meningitidis B:4:P1.4 was 
derhalve het meest frequent : 36% bij groep B en 32% 
bij alle meningokokken. Deze percentages zijn de laat
ste 4 jaar nauwelijks veranderd. Bij serogroep C kwam 
de combinatie 2a: P1.5 het meest voor (9 van 55; 16%). 
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~ Totaal % 

1 414 51,2 
1 28 3,5 

13 236 29,2 
1 21 2,6 
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2 9 1,1 
0 14 1,7 
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0 5 0,6 
3 29 3,6 
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Figuur 2. Geografische verdeling van de gevallen van me

ningokokken-meningitis, 1996 (Incidentie per 100.000 in

woners). 
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Figuur 3 . Verdeling van seragroepen van N.meningiti
dis geïsoleerd uit liquor en(of bloed, 1959 - 1996 
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Tabel 3. Serotypen en subtypen van N.meningldcl.is serogroep B, 1996 

~ 
SEROTYPE 

I 
SUBTYPE 1 2b 4 4/14 

P1.1 0 0 0 0 
P1 .1,7 0 0 2 0 
P1 .2 0 0 0 0 
P1 .2,5 0 1 5 0 
P1.4 18 0 182 0 
P1.4,7 0 0 3 0 
Pl.S 2 0 5 0 
Pt .6 0 0 3 0 
Pt .7 0 0 7 0 
P1 .7,15 0 0 2 0 
P1.7.16 1 0 0 0 
P1 .9 0 0 9 0 
P1.10 0 8 22 0 
Pl l2 0 1 1 0 
P1.14 0 0 6 0 
P1 .14 ,15 0 0 1 0 
P1.15 0 0 24 0 
P1.16 7 0 6 1 
n .l.l 4 1 56 0 

otaal 32 11 334 1 
% 6.3 2,2 66,3 0.2 

1: niet-{sub)type rb ar 

De moment I be chikba!' vaccins tegen menin
gokokk nziekt bevatten serogro p-specifieke poly
sacchariden. Er is en bivalent vaccin (serogroep A en 
C) en een tetravalent (A. C. W135, Y). In 1996 werden 
slechts 63 gevaUen (11 " I van men in okokkenziekte 
veroorzaakt d or een van deze 4 rogroepen. Er 
wordt momenteel onderzoek verricht naar vaccins op 
basis van buitenmembraaneiwitten van serogroep B· 

meningokokken.4 Als een vaccin op basis van de 6 epi
topen dî specifiek zijn voor de subtypen P1.2, P1.4, 

P1.7. P1 .10, P1.15 en P1.16, beschikbaar zou zijn en be
sch rming zou bieden, zouden in 1996 372 gevallen 
van groep B-meningokokkenziekte voorkomen kun
nen zijn (74% van serogroep B; 65% van alle menin
gokokken). 

H. njlun~zae 

Er werden in 1996 88 stammen ingezonden (1995: 
96), waarvan 28 waren gekweekt uit liquor of uit li· 
quor en bloed, en 60 uitsluitend uit bloed. Serotype b 
was verantwoordelijk voor 34% van de isolaten. Er 
d den zich bij kinderen < 2 jaar slechts 8 gevallen van 
Hi~meningitis of ·· epsis voor (figuur 4). Er waren 4 
zi ktegevallen door Hib onder gevaccineerde kinde
r u .5 

Er werden 58 non·type-b-stammen van II.in.nuenzae 
ingezonden: 6 met type fen 52 niet-typeerbaar (1995: 

14 

0 
0 
0 
0 

10 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
7 

20 
4,0 

15 16 n.t.1 Totaal % 

0 0 1 1 0,2 
1 0 1 4 0.8 
0 2 1 3 0,6 
0 5 2 13 2,6 

10 0 13 233 46,2 
0 0 0 3 0,6 
1 0 0 9 1,8 
0 2 3 8 1,6 
6 0 3 16 3,1 
0 0 0 2 0,4 
9 0 0 10 2.0 
1 0 3 13 2,6 
3 0 3 36 7,1 
1 0 2 5 1,0 
0 1 0 7 1,4 
0 0 0 1 0,2 
1 0 4 31 6,1 
7 1 2 24 4,8 
2 1 14 85 16,9 

---·-- --- ·-···-
42 12 52 504 100,0 
8,4 2,4 10,3 100,0 

36). Van deze 52 niet-typeerbare waren 42 stammen 
uitsluitend uit bloed geïsoleerd (1995: 25) en 10 uit li· 
quor (1995: 11). Er werden derhalve meer niet-typeer· 
bare stammen ingezonden van sepsis maar niet van 
meningitispatiënten. De stijging van het totale aantal 
lijkt daarom vooral het gevolg van verhoogde waak
zaamheid. Er zijn geen aanwijzingen dat non·type-~ 
stammen de plaats van Hib gaan overnemen.6 B-lacta
mase-vorming werd aangetoond bij 10% van alle stam
men. 

-

12· 
13 

Leefdjdsgroep (maanden) '------------·-- ·--- ·--·----...J 
Figuur 4. Lceftijd.sverdelin van invasie ziekte door 
H.inJJuenzae cype b gedurende de eerste 2 jaren van het 
leven, 92 - 1996 



S.pneumoniae 
Het NRBM ontving 962 stammen, 236 geïsoleerd 

uit liquor of uit liquor en bloed (1995: 193), en 726 
uitsluitend uit bloed (1995: 447). Op de achtergron
den van deze toename wordt in een volgend nummer 
ingegaan.2 

Bij de penicilline-gevoeligheidsbepaling was 
99,5% (957 van 962) van alle isolaten gevoelig (MRC s; 

0,1 mgfl) en 0,4% (n = 4) was verminderd gevoelig (0,1 
< MRC s: 1,0 mg/1). Eén stam (0,1 %) was ongevoelig 
(MRC2 

uu.n.t.,~c pneumokokkenvaccin bevat 23 sero
tYJ>e-~;pe~cltieice polysacchariden. Bij 86% van de liquo
risolaten betrof het een serotype dat geïncludeerd is 
in dit vaccin (type 6A dat niet in het vaccin is opgeno
men maar kruisreactie toont met 6B, was verant
woordelijk voor nog eens 5%). In de voorgaande jaren 
was de (1993: 80%; 1994: 
78%; 1995: 83%). 

Andere verwekkers 
Er werden 26 stammen van E.coli ontvangen, waar

van 21 geïsoleerd waren uit liquor en 5 uitsluitend 
uit bloed. Het aantal liquorisolaten was vijfinaal zo 
hoog als in 1995 (n 4), maar vergelijkbaar met dat 
in de 1992 - 1994 (tabel1). Bijna de helft (46%) 
van alle stammen werd geïsoleerd bij neonaten. Bijna 
drievijfde van de stammen (15 van 26, 58%) behoorde 
tot serotype K1. 

In totaal werden 42 stammen van S.agalactiae inge
zonden, 23 geïsoleerd uit liquor en 19 uitsluitend uit 
bloed. Dit aantal was ongeveer even hoog als in de 
voorgaande jaren. Viervijfde van de patiënten (35 van 
42: 83%) was neonaat. Serotype III, met of zonder het 
R-eiwit, kwam het meest voor (19 van 42; 45%). 

Er werden 15 stammen van L.monocytogenes ontvan
gen, waarvan 9 geïsoleerd waren uit liquor en 6 uit
sluitend uit bloed. De meeste patiënten waren ouder 
dan 50 jaar (13 van 15; 87%). Serotype 4b kwam het 
meest voor (7 van 15; 47%). 
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Meningitis op een kinderdagverblijf 

Evaluatie van de informatievoorziening door de GGD Brabant Noordoost bij 
ouders, verzorgers en huisartsen 

C.j. Wijkmans* 

Abstract 

On account of a cluster of infections due to the 
meningococ on a child day care centre, the Public 
Health Office Brabant Noordoost has spreaded writ

ten information amongst parents of children who 
visited the day care centre. Beside this an informa
tion telephone line was opened for public and ge
nera! practioners in the surroundings were infor
med in writing (by fax). Three months later the Ge
oeral Health Office has evaluated the information
supply and the following of the advices, by means 
of a questionnaire, amongst the parents/fosterers of 
the children. Among general practioners it was 

Inleiding 

In oktober 1996 werden er bij de GGD Brabant 
Noordoost binnen vier dagen drie kinderen van het
zelfde kinderdagverblijf, met meningokokkose ge
meld. Geconcludeerd kan worden dat ze blootgesteld 

zijn aan een vergelijkbare besmettingsdruk vanuit de 
omgeving.1 Twee van de drie patiëntjes bleken besmet 
te zijn met een op grond van serotypering identieke 
meningokok (serogroep B, serotype 16, subtype 
P1.2.5). Bij het derde patiëntje was typering van de 
meningokokkenstam niet mogelijk.2 Conform het lan
delijk protocol en draaiboek meningokokkenmeningi
tis van de Landelijke Coördinatiestructuur Infectie
ziektenbestrijding (LCI)3•4 is na overleg met de kinder
artsen en de medisch microbioloog besloten, aan alle 

kinderen en verzorgers van het kinderdagverblijf pro
fylaxe te adviseren. Dit om tijdelijk dragerschap te eli
mineren en daarmee overdracht en secundaire geval
len te voorkomen. De profylaxe bestond uit rifampici
ne per os, twee maal daags 600 mg voor volwassenen 
en kinderen boven 12 jaar, gedurende 2 dagen (kinde

ren tussen 3-12 maanden 5 mg/kg en kinderen tussen 
1-12 jaar 10 mg/kg lichaamsgewicht). Aangezien de 
meeste secundaire gevallen zich binnen 5 dagen na de 
eerste ziektedag van de patiënt voordoen is het advies 
om de profylaxe zo snel mogelijk na het stellen van de 

") GGD Brabant Noordoost te Oss, mw C.J. Wijkmans, arts 

traeed by telephone how the information had been 
received. The response among parents, fosterers and 
general practioners amounted respective to 87%, 
94% and 75%. Almost everyone contacted the gener
al practioner and started prophylaxis. Posterers sta
ted more complaints than parents. 

The written information was judged as good by 
the parents , the fosterers and by the general practio
ners . Some useful tips for impravement ofthe mate
rial. the timing and the way of informing were han
ded.lnfBull 1998; 9(6): 142-145 

diagnose te geven.1 Om die reden heeft de GGD nog 
de dag van de 2e en 3e melding schriftelijke informa

tie verstrekt. De informatie bestond uit een briefvoor 
de ouders en verzorgers op het kinderdagverblijf met 
gegevens over het ziektebeeld en het profylaxebeleid 
en een huisartsenbrief De ouders en verzorgers wer
den verzocht om contact op te nemen met de huisarts 
en de huisartsenbrief mee te nemen. Huisartsen en 
apothekers in de betreffende en omringende gemeen
ten kregen dezelfde brieven met een begeleidend 
schrijven toegestuurd. Dit gebeurde per fax of via de 

post. De dienstdoende huisartsen zijn telefonisch be
naderd over het beleid. Ook is een persbericht verzon
den. In de brieven en het persbericht is aangegeven 

dat de GGD via een speciaal telefoonnummer te berei
ken was met vragen over meningitis. 

Doelmatige overdracht van informatie bij plotse
linge toename van infectieziekten is van groot belang 
voor een goede begeleiding van de situatie. De GGD 
hecht daarom grote waarde aan goede communicatie 

bij de bestrijding van infectieziekten. Nooit eerder is 
de informatievoorziening geëvalueerd bij de doel
groep. Gelet op de door de GGD geleverde tijdsinveste
ring en omvang van de doelgroepen, bood dit cluster
voldoende aanleiding om dit te doen. Dit artikel geeft 
een beschrijving van het evaluatie-onderzoek en de re
sultaten hiervan. 
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Methoden 

Drie maanden na het cluster hebben ouders en 
verzorgers van het kinderdagverblijf, via de directeur 
van het kinderdagverblijf, een schriftelijke vragenlijst 
van de GGD ontvangen. De vragenlijst bestond uit een 
aantal en open vragen over de kwaliteit van 
de informatie en de genomen maatregelen. Alle ou
ders van de 95 kinderen die destijds de informatie
brieven ontvingen zijn benaderd. Per kind is één vra-

Uiteindelijk er van 83 kinderen 
teruggekomen (respons 87%). Indexpa

werden uitgesloten omdat 
de ouders extra informatie van behandelaars ontvin
gen. Bruikbaar voor waren 79 vragenlijsten. 
Van de 18 verzorgers op het kinderdagverblijf hebben 

vens werden en geanalyseerd met epiinfo. 
Daarnaast is telefonisch een vragenlijst afgenomen 
onder de 28 huisartsenpraktijken. Uit iedere praktijk 
is een huisarts benaderd. De vragen betroffen de infor
matie-overdracht en de uitvoering van de adviezen 
door de huisarts. Driekwart van de huisartsen heeft 
me•eçr.e>wedrt aan de telefonische beantwoording van de 

"'ö'~uJ''J"L· De 7 die niet meededen konden zich geen 
of chemoprofYlaxe herinneren (n = 4) of 

waren niet aanwezig/bereikbaar (n 3). 

Resultaten 

In tabel 1 worden zowel voor de kinderen als voor 
de verzorgers van het kinderdagverblijf de resultaten 
weergegeven met betrekking tot het beoogde doel van 
de GGD-informatie. Zeer opvallend is dat nagenoeg ie
dereen binnen 48 uur bij de huisarts is geweest en dat 
een groot deel van de doelgroep ook binnen deze pe
riode is gestart met het slikken van de profYlaxe. Bij 
de kinderen heeft 30% langer dan de geadviseerde 2 
dagen geslikt (3-8 dagen, gemiddeld 3,6 dagen). Op
merkelijk is dat de verzorgers veel klachten hebben er
varen van de medicatie ongeveer tien maal zo vaak als 
wat de ouders aan klachten aangeven bij de kinderen. 
De verzorgers hadden bij klachten in 40% van de ge
vallen last van hoofdpijn. Eén op de drie verzorgers 
met klachten meldden tussentijdse vaginale bloedin
gen. Daarnaast werden allerlei algemene malaise
klachten genoemd als misselijkheid, braken, maag
pijn, spierpijn, wisselende stemming, moe, veel plas
sen, vaginale jeuk en schraalheid. De ouders melden 
klachten als luier- en huiduitslag, slikklachten en een 
bloedneus. Eenmaal werd door de ouders melding ge
maakt van rode urine bij het kind. 

Tabel 1 : Resultaten van de GGD·informatiebrieven bij 
de kinderen en verzorgers van het kinderdagverblijf. 

kinderen verzorgers 
(N=79) (N=17) 

GGD brieven ontvangen 99% (77/78) 88% (15/17) 

Naar huisarts < 48 uur 97% (77/79) 100% (16/16) 
>48 uur 3% (2/79) 

Brief mee naar huisarts 75% (58/77) 56% (9/16) 

ProfYlaxe < 48 uur geslikt 88% (70/79) 93% (15/16) 
> 48 uur 9% ( 7/79) 7%(1/16) 

niet geslikt 3% ( 2/79) 6%(1/17) 

Duur profYlaxe < 2 dagen 1% ( 1/74) 
2 69% (51/74) 94% (15/16) 

> 2 dagen 30% (22/74) 6% ( 1/16) 

Klachten ervaren van 
profYlaxe 7% ( 5/77) 75% (12/16) 
Geen klachten 93% (72/77) 25% (4/16) 

Anderen profYlaxe 
geslikt: nee 52% (41/79) 88% (15/17) 

ja 48% (38/79) 12% ( 2/17) 

Duidelijke informatie: ja 95% (73/77) 94% (16/17) 
nee 5% ( 4/77) 6% ( 1/17) 

Telefoonnummer gebeld: 
ja 43% {33/77) 29% ( 5/17) 

nee 57% (44/77) 71% (12/17) 

Op de vraag of de huisarts ook aan anderen dan 
het kind op het kinderdagverblijf profYlaxe heeft 
voorgeschreven is in bijna de helft van de gevallen po
sitief geantwoord. Bijna 75% hiervan betrofhet kinde
ren uit het gezin die hetzelfde kinderdagverblijf (74%) 
bezochten. In 34% van de gevallen schreef de huisarts 
ook aan ouders voor. Daarnaast schreven zij bij 10% 
ook aan andere kinderen voor die niet kinderdagver
blijf bezochten. Bij de verzorgers betrof het kinderen 
die het dagverblijfbezochten. 

Bijna iedereen aan dat de informatie duide-
lijk overgekomen is. Met name de uitleg over het ziek
tebeeld was duidelijk en goed en in begrijpelijke taal 
geschreven. Over het algemeen is de informatie als 
volledig aangemerkt. 

Op de vraag wat slecht gevonden werd aan de in
formatie is 14 maal geantwoord. Zowel ouders als ver
zorgers van het kinderdagverblijf bleken het moment 
waarop de informatie is, te laat te vinden. 
Men had al na het eerste ziektegeval op de hoogte ge
bracht willen worden. 
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Diegene die het speciale telefoonnummer gebeld 
hebben, deden dit vooral omdat men nog geen infor
matie gehad had (11 maal), men vragen had over de 

profYlaxe (8 maal) of vanwege andere vragen (16 

maal). 
Enkele ouders en verzorgers van het kinderdagver

blijf vonden dat de GGD de ouders zelf hadden moe

ten benaderen en niet via de leiding van het kinder
dagverblijf. Zowel ouders als leiding gaven aan dat de 
huisartsen niet uniform adviseerden over de profY
laxe waardoor verwarring ontstond. 

Alle huisartsen gaven aan de informatiebrief van 
de GGD ontvangen te hebben. De huisartsen die de 

brief per fax ontvingen, zeiden deze gelezen te heir 
ben voordat de eerste ouderfverzorger het spreekuur 
bezocht. De overigen hebben de informatie veelal ge

lezen ten tijde van het eerste consult. Alle huisartsen 
gaven aan dat de brief voldoende en duidelijke infor
matie bevatte over het ziektebeeld en het gekozen 
chemoprotylaxebeleid. Zij gaven aan het beleid om 
profYlaxe te geven te hebben gevolgd. Twee huisartsen 
zeiden dit langer dan 2 dagen te hebben voorgeschre
ven. Slechts één huisarts kon zich nog herinneren 
welk middel als profYlaxe gebruikt werd . Drie huisart
sen zeiden ook aan anderen dan de doelgroep profY
laxe te hebben voorgeschreven. Het ging dan om ou
ders of anderen. Geen van de huisartsen kreeg mel
dingen over bijwerkingen. Drie huisartsen merkten 

op dat de doseringsfrequentie onduidelijk was en dat 
de waarnemers geen informatie hadden. 

De huisartsen hebben de actie van de GGD als posi
tief bestempeld met name het versturen van de infor
matie per fax is zeer gewaardeerd. Nadrukkelijk is ook 
genoemd dat huisartsen graag vooraf geïnformeerd 
zijn. 

Beschouwing 

Opvallend zijn de hoge responspercentages. Dit 

zegt iets over de grote betrokkenheid van de ouders 
en verzorgers op een kinderdagverblijf rond een me
ningitiscasus. Deze uiting van betrokkenheid kan 
voor een groot deel toegeschreven worden aan de 
ernst van het ziektebeeld en het epidemische karak
ter. Er zijn geen gegevens bekend over de non-respon

ders. Mogelijk betreft het kinderen die niets geslikt 
hebben waardoor de resultaten in dit onderzoek ver

tekend zijn. 
De GGD heeft informatiebrieven opgesteld en ver

spreid zodat uiteindelijk binnen 48 uur na de laatste 
melding iedereen geïnformeerd kon zijn en profYlaxe 

kon hebben gehad (dag 4 tot 6). Door de goede samen
werking en afstemming met het kinderdagverblijf 

had nagenoeg iedereen van de doelgroep de informa

tie binnen deze termijn gekregen. 
Alhoewel alle kinderen tot de doelgroep behoor

den voor de profYlaxe heeft 3% niet geslikt. zij had
den onlangs antibiotica gekregen vanwege een ande
re aandoening. Reden voor de huisarts om nu geen 

profYlaxe voor te schrijven. Eén verzorgster heeft 
geen profYlaxe gebruikt om medische reden. 

Van de kinderen en de leiding die wel profYlaxe 
geslikt hebben zijn respectievelijk 88% en 93% begon
nen binnen 48 uur na de laatste melding. Deze cijfers 

zijn veel hoger dan in de literatuur vermeld worden 
(55%).5 Mogelijk kan dit worden verklaard doordat 

zowel ouders , leiding als huisartsen allen geïnfor
meerd zijn met dezelfde informatie over het profY
laxebeleid en er zodoende een hogere motivatie is om 

profYlaxe voor te schrijven en te gebruiken. 
Of rifampicine in de juiste dosering geslikt is, is in 

dit onderzoek niet gevraagd omdat verwacht werd 
dat men zich dit na drie maanden niet meer zou 
weten te herinneren. Dit wordt enigszins bevestigd 
doordat nog maar één huisarts weet wat voorgeschre
ven is. In ieder geval heeft 30% van de kinderen vol
gens de ouders langer dan de voorgeschreven periode 

van 2 dagen geslikt. 
Vele ouders en verzorgers melden dat de huisart

sen niet uniform voorschreven. Dit werd ook duide· 
lijk uit de telefonische vragen bij de GGD. De huisart

sen zelf geven aan het beleid steeds te hebben ge
volgd, alhoewel de doseringsfrequentie niet altijd dui
delijk was. Het doel om uniformiteit in het 
voorschrijfgedrag te creëren middels de informatie
verstrekking via ouders en direct aanschrijven van de 
huisarts is daarmee mogelijk niet geheel gerealiseerd. 
Wel is hiermee het belang om snel een heldere richt

lijn onder huisartsen te verspreiden aangetoond. 
Het aantal bijwerkingen wat genoemd is door de 

verzorgers was groter dan de meldingen bij de huis
artsen. Blijkbaar waren ze niet van dien aard dat de 
huisarts geconsulteerd werd. Opvallend is dat de ver
zorgers op het kinderdagverblijf klachten ervaren die 
niet specifiek zijn voor rifampicine en dat er bij de 
kinderen nauwelijks bijwerkingen worden genoemd. 

Schriftelijke informatie, bijvoorbeeld een brief of 

een folder is slechts geschikt om een onderwerp glo
baal te behandelen en heeft vooral een nalees- en 

oriëntatiefunctie.6 Beperking van deze informatie is 
dat zij bedoeld is voor grote groepen. Daardoor kan 
de informatie niet toegespitst worden op vragen en 
problemen van een individu. Deze beperking kan bij
voorbeeld worden gecompenseerd door het openstel
len van een telefoonnummer. Hoewel de informatie 

over het ziektebeeld en het beleid begrijpelijk en vol
ledig was, is de infolijn toch vaak gebeld. Vraag is of 
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de informatie daadwerkelijk duidelijk en volledig is 
geweest. 

Zowel ouders als leiding van het kinderdagverblijf 
vonden het tijdstip en de wijze van de informatiever· 
strekking niet goed. Men had graag al na de eerste 
melding geïnformeerd willen worden door de GGD. 
Tot op dat moment werd er door de GGD een terug
houdend beleid rond informatieverstrekking gevoerd. 
Motief hiervoor was dat er geen bezorgdheid nodig 
is.5 

Uit deze evaluatie blijkt dat het wenselijker is om 
direct na een eerste casus betrokkenen zelf te woord 

te geven over de situatie gevolgd 
?rf<TYàiHL'<> informatie. Daarnaast willen ouders 

geïnformeerd worden dan 
/intermE~dulren over het ziektebeeld en de 

tot een kritische reflectie op het GGD· 
werk. Het betrekken van de doelgroep bij dit onder· 
zoek is door alle partijen (GGD huisartsen, kinderdag

firc•r7r.rcr~>·r" en ouders) als positief ervaren. 

Conclusie 

De GGD heeft door dit onderzoek nuttige tips ont
vangen waarmee gewerkt kan worden. Om verschil· 
len in het voorschrijven te reduceren dient in de tekst 
voor de huisartsen het pro:t)rlaxebeleid herkenbaar te 
zijn en er uit te springen. Daarnaast moeten afspra
ken gemaakt worden met de huisartsen hoe de waar
nemers worden. De GGD zal aansluiten 
bij de wensen van de ouders en verzorgers om eerder 
en persoonlijk door de GGD geïnformeerd te worden. 
Schriftelijk voorlichtingsmateriaal dient alleen uitge
reikt te worden ter ondersteuning van de door de 
GGD-medewerker vertelde boodschap. Daarnaast zal 
het openstellen van een speciaal telefoonnummer 

nodig blijven ook al verwacht je dat er door de nieu
we werkwijze minder gebruik van gemaakt zal wor
den. Communicatie en goede informatie-overdracht 
vergt binnen de GGD de nodige voorbereidingen en 
aanpassing van de werkzaamheden. Teamwork is 
daarbij een vereiste, niet alleen binnen de GGD maar 
ook met andere partners binnen het netwerk van de 
infectieziektenbestrijding. Hier zal steeds tijd in geïn
vesteerd moeten worden. 
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Vaccinatie van jongeren als interventie tegen meningokok

kenziekte 

J.E. van Steenbergen*, A.G. Kraayeveld**, L. Spanjaard*** 

Abstract 

In 1997 an outbreak of group C meningococcal 
infections occurred in a rural community (22.000 
inhabitants) in the Netherlands. During 8 months 
7 isolates of Neisseria meningitidis were typed as 
group C, type 2a, subtype Pl.S. The cases consisted 
oftwo clusters oftwo cases and three isolated cases. 

To halt this slowely ongoing epidemie, it was deci
cled that active immunisation should be offered to 
all children from this community, age 2-20 years 

(target population 5760), but not to children from 

Inleiding 

N. meningitidis groep C veroorzaakt m et regelmaat 
epidemieën, met name gerelateerd aan scholen, uni
versiteiten en legereenheden. Minder vaak worden 
ook epidemieën gerapporteerd die niet aan een spe
ciale instelling gerelateerd zijn maar zich meer dif
fuus door de gemeenschap verspreiden. Aangezien er 

een polysaccharidevaccin beschikbaar is wat be
schermt tegen ziekte door groep C is steeds de vraag 
of en wanneer vaccinatie moet worden aangeboden. 

De afgrenzing van het vaccinatie-aanbod is arbitrair, 
waarbij diverse overwegingen een rol spelen. In onder
staand artikel wordt dit proces beschreven voor de si
tuatie in Putten, waar zich enkele gevallen van menin
gokokken ziekte voordeden in 1997. 

Voorgeschiedenis 

Rond Hemelvaartsdag 1997 werd in Genk (België) 
een voetbaltoernooi georganiseerd met 1300 deelne
mers. Een 29-jarige Belgische vrijwilligster die assi
steerde bij het toernooi is op 14 mei 1997 aan de gevol-

") Bureau van de La ndelijke Coordinat iestructuur voor de Jnfectieziek· 
tenbestrijding (LCJ). Rijswijk. JE van Steenbergen . arts-epidemioloog. 

"") GGD Noordwest Veluwe, Harderwijk. AG Kraayeveld, arts lnfectieziek· 
tenbestrijding 

... ) Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis(NRBM) 
AMC/RlVM. Amsterdam, dr. L Spanjaard, arts-microb ioloog. 

neighbouring villages. At a two day vaccination 
campaign 97.5% of the target population was vacci
nated. 

The epidemie and the intervention did not arou
se great alarm, neither among the authorities , nor 
in the media or in the public. Since the interven

tion no new cases of group C meningococcal disea
se have occurred in this region. lnf Bull 1998; 9(6): 
146-150 

gen van invasieve meningokokkenziekte overleden. 
Dit heeft geleid tot actieve informatievoorziening 
door de organisator van het toernooi aan vertegen
woordigers van alle deelnemende voetbalelftallen. Uit 
Nederland waren, onder andere, twee elftallen m et 
begeleiders uit Putten aanwezig. Bij navraag bleken 
zich na afloop van h et toernooi inderdaad ook elders 
gevallen onder teruggekeerde voetballers of hun bege

leiders te hebben voorgedaan (één in Duitsland, twee 
in Denemarken en twee in Nederland) .1 In Nederland 
betrof het een 39-jarige man die als begeleider mee 

was geweest en een 16-jarige voetballer, beiden woon
achtig in Putten. De GGD Noordwest Veluwe organi
seerde de chemoprof}'laxe en informeerde het bureau 
van de Landelijke Coördinatiestructuur voor de Infec
tieziektenbestrijding (LCI) vanwege het feit dat de epi
demiologische situatie mogelijk tot regi()-{Jverstijgen
de maatregelen aanleiding zou kunnen geven. Het bu

reau van de LCI had contact met de toernooi-organisa
tie, de Belgische gezondheidsautoriteiten en het 

Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële 
Meningitis (NRBM). De GGD's die deelnemende voet
balclubs in de regio hadden, werden geïnformeerd. Er 
zijn geen nieuwe gevallen aan het licht gekomen. Bij 

typering door het NRBM bleek de geïsoleerde menin
gokok in beide gevallen een seragroep C, type 2a sub

type P1.5(C:2a:P1.5) te zijn. Er bleek zich in Putten 
reeds vóór de aanvang van het voetbaltoernooi in 
Genk een geval van invasieve meningokokkenziekte te 
hebben voorgedaan. De hierbij geïsoleerde stam was 
niet van de voetbalgerelateerde stammen te onder-
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scheiden. In de daarop volgende twee maanden deden 
zich twee onderling gerelateerde gevallen van menin
gokokkenziekte voor, waarbij wederom N. meningitidis 

groep C:2a:P1.5 geïsoleerd werd. De GGD heeft uitge
breid epidemiologisch onderzoek vericht, maar geen 
enkele onderlinge relatie tussen de drie bestaande 
clusters gevonden. In alle gevallen werd de chemopro
fYlaxe conform de landelijke richtlijnen van de LCI ge
organiseerd. 

In de daaropvolgende periode deden zich in de 
regio Noordwest Veluwe weliswaar weer twee gevallen 
voor van vermoedelijk invasieve meningokokkenziek
te (waarvan één met dodelijke afloop), maar hierbij 
konden geen mtmi:ngrol<~ok:ken worden geïsoleerd. Vier 
maanden na het laatste bevestigde geval werden weer 
twee uit Putten opgenomen in het zieken
huis met de waarschijnlijkheidsdiagnose invasieve 
meningokokkose. In 1998 bleken de geïsoleer
de stammen van beide gevallen getypeerd te worden 
als C:2a:P1.5. Op dat moment waren er in een periode 
van acht maanden in een dorpsgemeenschap van 
22.000 inwoners vijf onderling niet gerelateerde ge
vallen bekend, die veroorzaakt waren door een N. me

ningitidis van hetzelfde subtype (zie tabell). 

Door de GGD is wederom grondig gezocht naar 
contacten en gemeenschappelijke bezighe

den, sport, recreatie, cultureel amusement, religie. De 
GGD heeft geen verband kunnen vinden tussen de 
clusters. 

Tabel 1. Gevalsbeschrijvingen. 

Op de stammen van cases 1 tot en met 4 was nade
re genotypering verricht. Met behulp van de gebruik
te techniek waren de stammen niet van elkaar te on
derscheiden. Opvallend was dat de stam van patiënt 5 
resistent was voor rifampicine. Dit viel te verklaren 
uit het feit dat betrokkene in het kader van het che
moprofYlaxebeleid van intieme contacten rond geval 
4, profYlactisch rifampicine had gebruikt. Dat zich 
desondanks toch bij haar een meningokokkenziekte 
ontwikkelde, is niet verwonderlijk omdat chemopro
fYlaxe wel een reductie van secundaire gevallen be
werkstelligt maar zeker niet alle secundaire gevallen 
kan voorkomen. 

In 1997 zijn in het totaal 80 isolaten naar het 
NRBM gestuurd die een groep C bleken, 19 daarvan 
zijn getypeerd als C:2a:P1.5. Leeftijdsspecifieke inci
denties voor Nederland in vergelijking met Putten 
staan weergegeven in tabel 2. 

Mogelijke interventies 

Er zijn in principe drie interventies mogelijk: ver
hoogde waakzaamheid (vroege signalering en behan
deling), eradicatie en vaccinatie. 

Verhoogde waakzaamheid en vroege behandeling 
kunnen de prognose van sepsis onvoldoende beïnvloe
den om het beleid daarvan afhankelijk te maken. Ge
richte verhoogde waakzaamheid (geïnitieerd door de 
GGD, gericht op huisartsen, eerste hulp van zieken-

nr lft I gesl eerste klinisch beeld epidemiologisch school( werk diagnose woonplaats 

1 18m 

2 39m 

3 16m 

4 15m 

5 15 V 

(a) 11v 

(b) 7m 

6 13 V 

7 18 m 

KH<unlllUJlle resistent 
Kn<UTIIJICllae sensitief 

ziektedag 

04-05-97 sepsis 

11-05-97 mPninuiti< 

17-05-97 sepsis 

11-07-97 sepsis 

03-08-97 meningitis 

14-08-97 meningitis 

25-09-97 sepsis 

24-12-97 + 
iti< 

24-12-97 meningitis 

verband 

sporadisch MTS A'foort C:2a.P1.5 Putten 

voetbaltoernooi stucadoor C:2a.P1.5 Putten 

voetbaltoernooi VO Ermelo C:2a.P1.5 Putten 

sporadisch LTS H'laken C:2a.P1.5 Putten 

vriendin van MAVO Ermelo C:2a.P1.5 Ermelo 
broer van 4 Rifres* 

bezoekt basisschool kweek neg Putten 
voetbalfamilie Putten 

sporadisch Speciaal kweek neg Ermelo 
onderwijs 
Nunspeet 

sporadisch basisschool C:2a.P1.5 Putten 
Putten Rif sens-

sporadisch timmerman C:2a.P1.5 Putten 
Rif sens•• 
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Tabel 2. N. meningitis groep C in de afgelopen drie jaar in Nederland vergeleken 
en Putten (Bron: NRBM). 

Nederland Putten 
1995 1996 1997 1997 95% BI 

Totaal aantal 55 56 80 5. 

Incidentie 0.4 0.4 0.5 23 3-43 
alle leeftijden 

Aantal 10-19 jr 15 15 21 5 
Incidentie 0.8 0.8 1 167 21-313 
1Q-19 jr-

. Bij het berekenen van de incidentie in een gemeenschap worden secundaire gevallen niet meegerekend . 
- per 100.000 in die leeftijdsgroep. 

huizen en ouders) is een zinvolle aanvulling op ieder 
beleid (dat immers nooit 100% bescherming kan bie

den) . 
Eradicatie is theoretisch voor een korte periode mo

gelijk met behulp van chemotherapeutica. Gezien het 
feit dat reeds éénmaal na chemoprotylaxe met rifam
picine resistentie tegen dit middel ontstond, zou de 
voorkeur uitgaan naar ciprofloxacin. Het is eenvoudig 
eenmalig toe te dienen met bekend goed effect voorzo
ver het de eradicatie van de bacterie uit de keel van 
betrokkene betreft.2 Of het in de praktijk van profY
laxe van een heel dorp effectief is in het bereiken van 
een langdurende eradicatie is onbekend, maar niet 
erg waarschijnlijk. Er is een groot aantal bezwaren 

zoals de noodzaak om een zeer groot aantal doses toe 
te dienen (gehele bevolking) en de praktische beper
king dat welhaast zeker geen volledige deelname be

reikt kan worden. Bovendien zal snel herintroductie 
van de meningokok optreden van buiten af. Hierdoor 
is deze aanpak zinloos. 

Vaccinatie heeft, voorzover onderzocht, geen effect 
op dragerschap.3 Het is bekend effectiefbij bestrijding 
van epidemieën (90% werkzaamheid bij gebruik tij
dens een epidemie4) en dient ter bescherming tegen 
invasieve infecties van gevaccineerden. Bezwaar is dat 
het na vaccinatie nog 1D-14 dagen duurt voor voldoen

de antistofrespons bereikt is . In die periode kunnen 
zich bij gevaccineerden dus nog invasieve infecties 
voordoen. 

Besluitvorming aangaande interventie 

Na het bekend worden van de laatste twee typerin
gen werd in januari 1998 het Outbreak Management 
Team van de LCI (OMT) bij elkaar geroepen. Het OMT 
stelde dat sprake was van een uitzondelijke situatie. 

De belangrijkste vragen waren of er voldoende reden 
was een bijzondere interventie te starten, en als er ge
vaccineerd zou worden, hoe de grenzen helder te stel

len. 
In de Verenigde Staten van Amerika, Canada en 

Australië is geografische clustering in open gemeen
schappen beschreven5 en is ervaring opgedaan met 
interventie middels vaccinatie. Ervaring daar leerde 
dat afgrenzing wie voor vaccinatie in aanmerking 
komt en wie niet voor bestuurders en publiek helder 
moet zijn.6 

Ervaring op dit gebied was in Nederland niet voor
handen. Wel had zich in 1992/93 een epidemische ver
heffing voorgedaan in noordelijk Limburg, waarbij 
een N. meningitidis van hetzelfde subtype C:2a:Pl.5 
werd geïsoleerd. Destijds was de verspreiding echter 
over een aanzienlijk groter gebied en is niet overge
gaan tot actieve immunisatie (mede door gebrek aan 
een duidelijke afgrenzing) . 

Advies OMT 
Conform de werkwijze binnen de LCI geeft het 

OMT een professioneel advies aan het Bestuurlijk Af
stemmingsoverleg van de LCI (BAO). Daar worden de 
adviezen op praktische haalbaarheid getoetst en daar 
valt (onder verantwoordelijkheid van de Minister) de 
beslissing over het beleid. Het OMT adviseerde in dit 
geval om op een aantal aspecten nader onderzoek te 
verrichten, maar stelde voor de besluitvorming over 

de interventie daar niet van af te laten hangen. Het 
OMT adviseerde aan het BAO om de populatie die 'at 
risk' leek te zijn Uongeren in Putten), te beschermen 
middels vaccinatie. 

De indicatie tot vaccinatie werd gesteld omdat de 

incidentie in de bewuste populatie hoog (>9/10.000) 
was. In andere landen worden grenswaarden gehan
teerd van 4, 1, en 0.5/10.000/jaar waarboven men tot 
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vaccinatie van de betreffende leeftijdsgroep uit de be
volking overgaat (zie tabe13). 

De afgrenzing voor de populatie at risk werd op 
basis van de op dat moment bekende gevallen gesteld 
op leeftijd en woonplaats: jongeren van 2-20 jaar 
woonachtig in Putten (5700 jongeren). Ook werden de 
jongeren uit andere gemeenten ingesloten die in Put
ten naar school gaan, alsmede hun broertjes en zus
jes. Als argument voor de beperking tot inwoners uit 
Putten werd gesteld dat patiënt 5 weliswaar woonach
tig was in Ermelo, maar gerelateerd aan intensieve ex
positie in Putten. Voor de bovengrens van de leeftijd 
was het argument dat patiënt 2 weliswaar 39 jaar 
was, maar aan intensieve expositie gedu
rende het voetbaltoernooi in Genk. De ondergrens 
werd niet op 12 jaar gesteld (te verwachten op basis 
van de eerdere gevallen) maar op 2 jaar omdat de 
kans op overdracht binnen het gezin naar jongere ge
zinsleden reëel werd geacht. Jongeren uit andere ge
meenten die in Putten naar school gaan werden inge
sloten op basis van de bestaande kennis over over
dracht op school. De werkzaamheid van het beschik
bare polysaccharidevaccin bij kinderen beneden de 
leeftijd van 2 jaar is uiterst gering. Het BAO nam de 
adviezen grotendeels over en verzorgde de financie-

van onderzoek en interventie. 
Naar aanleiding van deze epidemische verheffing 

werd door het Ministerie van VWS aan het NRBM ge
vraagd om een genotyperingsonderzoek uit te voeren 
van de verzamelde isolaten. Aan het RIVM werd ge
vraagd een onderzoek naar meningokokkendragers
schap op te zetten. Dit laatste onderzoek werd paral
lel aan de vaccinatiecampagne op 22 en 23 januari 
1998 in Putten uitgevoerd door het Centrum voor In
fectieziekten Epidemiologie (CIE/RlVM), NRBM, Zie
kenhuis Eemland en de GGD. Hierover zal elders ge
rapporteerd worden. 

Verloop interventie 

Direct na de bijeenkomst van het OMT van 9 janu
ari 1998 is de GGD, ondersteund door IGZ en LCI, be
gonnen met het opstellen van een draaiboek. De jon
geren uit Putten zouden door de GGD schriftelijk op 
naam worden uitgenodigd (mogelijk gemaakt door 
medewerking van de gemeente Putten). De avond van 
19 januari werden de uitnodigingen verstuurd en zijn 
de medische beroepsgroepen officieel op de hoogte 
gesteld (reeds eerder in een mondeling overleg met de 
Districts Huisartsen Vereniging). Op de ochtend van 
20 januari, terwijl de post de uitnodigingen bij be
trokkenen in de bus deponeerde, zijn ook nog huis 
aan huis folders verspreid met algemene informatie 
over de actie. Tevens is dit gepubliceerd in de lokale 
media. Dezelfde ochtend is een persconferentie geor
ganiseerd, waar ook landelijke pers verscheen. Vanaf 
die dag stond tevens een infolijn open voor iedereen 
met vragen. Via deze lijn zijn gedurende week 4 en 
week 5 in totaal 1091 telefonische vragen geregis
treerd. De daaropvolgende dagen waren twee vaccina
tiedagen georganiseerd. Hierbij werd assistentie ver
leend door personeel van veel meewerkende organisa
ties: alle afdelingen van de GGD (met uitzondering 
van logopedie), Thuiszorg, Medisch Coördinerend 
Centrum (waar het huisartsenlaboratorium een on
derdeel van vormt), Centrale Post Ambulancevervoer 
en de gemeente. Bij de 5939 vaccinaties die geregis
treerd zijn, werden slechts enkele lichte bijwerkingen 
gemeld. De opkomst onder de uitgenodigde jongeren 
uit Putten (5760) bedroeg 96,2% (na een extra bezem
dag was de vaccinatiegraad 97,5%). Van de 122 in Put
ten schoolgaande jongeren uit andere gemeenten is 
95,9% gevaccineerd, alsmede 82 broertjes en zusjes 
uit die gezinnen. Er werden 40 jongeren uit Putten ge
vaccineerd die geen uitnodiging hadden gekregen en 

Tabel 3. Beleid andere landen bij epidemische meningokokkenziekte. 

Land criterium drempelwaarde opmerking 
starten vaccinatie 

Canada jaar-incidentie groep C > 5/100.000 ingesteld n.a.v. hoge 
bij jongeren 1·20 jaar lethaliteit 

United Kingdom jaar-incidentie groep C >40/100.000 
bij jongeren 2-16 jaar 

Spanje .... 
'uc meningo-

kokkenziekte (ongeacht 
groep, ongeacht leeftijd) >10/100.000 

United States of America 3-maands leeftijdsspeci-
fieke attack-rate groep C >10/100.000 

WHO beleid voor landen wekelijkse incidentie 
in de meningitisbelt groep C (alle leeftijden) >15/100.000 in twee 

opeenvolgende weken 
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86 jongeren van elders waarvoor ook een indicatie tot 
vaccinatie bestond. 

Het oproepschema was gebaseerd op geboorteda

tum. Deze systematiek heeft goed gewerkt, vooral 
dankzij het feit dat de bevolking zich goed aan de tij
den heeft gehouden. 

Aandacht van de televisie en landelijke dagbladen 

was op de eerste prikdag aanzienlijk. maar heeft niet 
voor ernstige overlast bezorgd. Dit was te danken aan 
een goed afgesproken toelatingsbeleid van de media 

in de prikruimte, namelijk twee keer per dag. 

Beloop 

Na de interventie zijn drie maal gevallen van bac
teriële meningitis gemeld aan de GGD Noordwest Ve
luwe. De eerste patiënt die op 25 januari onder ver
denking van een meningokokkenziekte werd opgeno
men in het ziekenhuis betrof een 25-jarige onderwij
zeres. Bij haar werd een pneumokok geïsoleerd. Op 
dezelfde dag werd meningokokkenziekte vastgesteld 
bij een kind van 1 jaar uit het nabijgeleden Nunspeet. 
Het betrof een N. meningitidis groep B. Het derde geval 
van meningokokkenziekte deed zich voor op 29 janu
ari bij een scholier van een middelbare school in Er
melo waar dertig procent van de scholieren uit Putten 
afkomstig is. Het betrof wederom een N. meningitidis

groep B. Een door groep C meningokokken veroor
zaakte ziekte is tot op heden niet gemeld. Of de geko
zen interventie de juiste is geweest, kan niet aange-

toond worden. Niettemin heeft de goede samenwer
king tussen landelijke en gemeentelijke overheden ge
leid tot een succesvolle actie. Het bestrijden en voor

komen van meningokokkenziekte blijft een uitdaging 
voor alle betrokken overheden? 
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Een totaal meningitis vaccin: waar zijn we? 

A.). W. van Alphen*, H.C.Rümke** 

Abstract 

Bacterial meningitis is mainly caused by three 
bacterial species: H.influenzae type b (Hib), N.menin

gitidis and S.pneumoniae. Success of vaccination ge
nerally depends on the induction of opsonophago
cytic or bactericidal antibodies to the bacterial po
lysaccharide capsule, being their main virulence 
factor. This can be achieved by coupling polys
accharides to carrier proteins (conjugate vaccines). 

') Laboratorium voor Vaccinontwikkeling en lmmuniteitsmechanis
menonderzoek (LVM). RIVM. Bilthoven. dr AJW van Alphen, mi· 
crobioloog-biochemicus 

.. ) Laboratorium voor Veldonderzoek Vaccins (LVO), RIVM, Bilthoven. 
dr HC Rümke, kinderarts-epidemioloog 

Hib-disease has declined impressively after intro
duetion of a Hib conjugate vaccine. The conjugate 
approach is also followed against serogroup A and 
C meningococci, and up to 11 seratypes of pneu
mococci. As the conjugate approach is unsucces

sful against serogroup B meningacocci an altema
tive route in vaccine development is followed by 
RIVM and others. Outer membrane proteins, espe

cially class 1 protein or Porin A. are used as main 
vaccine antigens. As group B meningacocci are he
terogeneous these vaccines need to be multivalent. 
RIVM has developed a hexavalent vaccine which is 
found safe and moderately immunogenic in child-
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ren. The vaccine is being developed further to im
prove immunogenicity. A monovalent variant of 
this vaccine will possibly be used in New Zealand 
to cambat an epidemie caused prodominantly by 

Inleiding 

Er zijn drie belangrijke verwekkers van bacteriële 
meningitis: de meningokok, de pneumokok en Hae

mophilus influenzae, zoals elders in dit nummer uiteen 
wordt gezet.1 Ter bescherming tegen zijn inmiddels 
verschillende vaccins beschikbaar. Al deze vaccins 
zijn conjugaatvaccins, waarin het polysaccharide (PS) 
kapsel van H. influenzae type b, het enige echt belang
rijke H. influenzae type, chemisch is gekoppeld aan 
een eiwit. Het vaccin dat in Nederland toegepast 
wordt in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) heeft 
als eiwit tetanus toxoïd. De covalente koppeling heeft 
tot gevolg dat het vaccin immunologisch geheugen 
induceert, dus T-helper cellen laat ontstaan. Deze be
nadering blijkt een groot succes, omdat H. influenzae 

type b infecties vrijwel verdwenen zijn.1•2 

Pneumokokken 

Om pneumokokken meningitis te voorkomen kan 
in principe dezelfde benadering worden gekozen. 
Pneumokokken zijn ook bacteriën met een laag van 
kapselpolysacchariden (KPS) om zich heen. Antistof
fen tegen het kapsel geven bescherming zowel in 
proefdieren als in mensen. Ook voor pneumokokken 
geldt dat het KPS alleen niet goed in staat is een T-eel 
afhankelijke antistofrespons te induceren. Net als 
met H. influenzae type b PS blijkt het mogelijk 'geheu
gen' T-helper cellen te induceren door vaccins waar
bij PS van pneumokokken zijn geconjugeerd aan een 
eiwit.3•4 Toch is de benadering voor pneumokokken 
aanzienlijk gecompliceerder. Het grootste probleem 
is dat er 90 verschillende seratypen van pneumokok
ken bestaan. Deze seratypen worden onderscheiden 
door hun verschillende KPS. Het koppelen kan niet 
voor alle PS op dezelfde eenvoudige manier worden 
verricht.4 Een groot aantal instellingen, voornamelijk 
industrieën is bezig om combinaties verschillende PS
conjugaten te maken (dus tegen meerdere serotypen), 
en die te testen in klinische studies. Het RNM maakt 
een tetravalent vaccin bestaande uit conjugaten van 
type 6B, 14, 19Fen 23F. Deze combinatie zou voldoen
de kunnen zijn om 54% van alle meningitis door 
pneumokokken bij kinderen van 0-4 jaar te voor
komen. Het grootste aantal PS in conjugaatvaccins 
verwerkt is 11. Het 9-voudig vaccin wordt in klinische 

the B:4:P1.4 meningococcal serosubtype. Hopeful
ly, the results will show that the protein approach 
for this vaccin is succesful, and induces a high de

gree ofprotection. lnf Bull 1998; 9(6): 150-153 

efficacy studies getest. Hiermee kan in Nederland in 
theorie 78% van alle pneumokokken meningitis 
gevallen bij kinderen van 0-4 jaar voorkomen kunnen 
worden. Deze vaccins kunnen daarom een belangrijke 
bijdrage leveren aan het RVP. Naar verwachting wordt 
ook bescherming opgewekt tegen andere door pneu
mokokken veroorzaakte ziekten: bacteriëmiefsepsis, 
pneumonie en otitis media. 

Ondertussen wordt ook gewerkt aan eiwitten van 
de pneumokok als vaccin, omdat deze een nuttige 
aanvulling kunnen zijn op PS-eiwit conjugaat vaccins, 
met name om verschuivingen in de seratypeverdeling 
van isolaten van patiënten op te kunnen vangen. Een 
van de eiwitten, pneumolysine, is niet variabel en 
komt bij alle pneumokokken voor. Het toxine is ver
antwoordelijk voor epitheelschade. Een pneumalysine 
vaccin zou die schade kunnen voorkomen en dan 
tevens een bijdrage aan de bescherming tegen slijm
vliesinfecties kunnen leveren, zoals pneumonie en oti
tis media. Om dit te kunnen vaststellen is echter een 
aan tal jaren onderzoek nodig. 

Meningokokken 

In Nederland is momenteel de meningokok de 
meest frequent geïsoleerde verwekker van bacteriële 
meningitis. Groep B meningokokken komen verreweg 
het meeste voor (90%), en groep C ongeveer 10% in 
1996, terwijl groep A al enige jaren praktisch verdwe
nen is.1 De aanwezigheid van bactericide antistoffen 
in bloed is gecorreleerd met bescherming tegen me
ningokokken.5 Een bactericide antistofrespons tegen 
groep A en C meningokokken ziekten kan waarschijn
lijk het beste worden bereikt door vaccinatie met con
jugaatvaccins, waarin het PS is gekoppeld aan een dra
gereiwit. Voor groep B meningokokken zijn PS bevat
tende vaccins als eerste keus niet bruikbaar: groep B 
PS is weinig immunogeen6 en vertoont structurele 
overeenkomst met neuraal weefseF·8 Er moest daar
om voor groep B meningokokken een andere benade
ring worden gekozen om beschermende immuniteit 
op te wekken. In het verleden is in het RNM gekozen 
voor het PorA eiwit, ook klasse 1 eiwit genoemd, als 
belangrijkste component voor een meningokokken 
vaccin.9 Dit is op meningokokken het meest immu
nogene eiwit dat bactericide antistoffen induceert in 
mensen en proefdieren. ParA specifieke antistoffen 
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zijn bovendien beschermend tegen experimentele in

fecties in ratten. 
Van het PorA eiwit komen verschillende typen 

voor, waartegen een type specifieke immuunrespons 

wordt opgewekt. Daarom zal een vaccin tegen groep B 
meningokokken multivalent van samenstelling moe

ten zijn. Gegevens over het voorkomen van de ver
schillende typen PorA eiwitten zijn beschikbaar 
omdat de PorA eiwitten onderdeel van het typerings
systeem zijn. Sommige typen PorA eiwitten die bij 
groep B meningokokken voorkomen worden eveneens 
bij groep C meningokokken gevonden. Een PorA vac
cin zal daarom zowel tegen groep B als C meningo

kokken bescherming kunnen bieden. 
Het RIVM heeft in de internationale ontwikkeling 

van PorA vaccins een vooraanstaande plaats. Een 

hexavalent vaccin bestaande uit buitenmembraan ve
sicles (OMVs) van twee stammen met ieder 3 subty
pen, werd ontwikkeld.9 In het vaccin zijn de volgende 

subtypen vertegenwoordigd: 

Stam 1: P1.7,16 
P1.5,2 
P1.19,15 

Stam 2: P1.5c,10 
P1.12,13 
P1.7h,4 

De subtypen P1.4, P1.16 en P1.10 komen het vaakst 
voor bij meningokokken groep B isolaten. Andere sub
typen, zoals P1.5,2, komen vooral op groep C voor. Het 

hexavalente vaccin dekt ca. 80% van de totaal 1455 in 
1993, -94 en -95 voorkomende meningokokken groep 
B infecties, en ca. 77% van de 224 geconstateerde 
groep C infecties. Bij de laatste wordt de dekking voor
al gekregen door P1.5,2 (55%); P1.5,2 dekt maar 6% 
van meningokokken groep B. 

Het hexavalente vaccin is goed gedefinieerd en be
staat voor 95% uit PorA eiwit. Storende eiwitten wor
den niet tot expressie gebracht (klasse 2/3 en 4), of 
zijn slechts in minimale hoeveelheden aanwezig (klas
se 5), terwijl B-polysaccharide en lipo-polysaccharide 
met bloedgroep epitopen ontbreken.10 

Klinische studies 
Het hexavalente vaccin bleek in fase 1 en 2 studies 

veilig, en werd goed verdragen.1H 4 In een laag percen

tage werden lokale reacties en wat algemene ver
schijnselen waargenomen. Na vier vaccinaties bij En
gelse zuigelingen (3+1 schema) werd bij nagenoeg alle 
kinderen een bactericide antistof respons waargeno
men tegen bacteriestammen die de in het vaccin voor
komende PorA's op hun buitenmembraan hadden. 
Wel viel op dat de titers laag waren.12 Bij oudere kin

deren (kleuters en schoolkinderen) onderzocht in Rot
terdam volgens een 3 doses schema (2+1) bleek de re-

spons lager dan bij de engelse zuigelingen.13·14 Dit 
verschil kan echter zijn veroorzaakt doordat zij een 
dosis minder kregen, maar mogelijk ook door ver

schillen in de uitvoering van de bactericidietesten in 
Engeland resp. het RIVM. Dit wordt nog nader onder
zocht. Om de immunogeniteit van het vaccin te verbe
teren wordt het verder doorontwikkeld. 

Effectiviteitsstudie 
Intussen is om het beschermend vermogen van dit 

op PorA gebaseerde vaccin nader te onderzoeken een 
monovalent vaccin geproduceerd. Ten opzichte van 

het hexavalente is dit vaccin verder ontwikkeld, en de 
productiemethode ervan geoptimaliseerd. Het zal na 
een voorbereidend onderzoek in Nederland waar

schijnlijk worden toegepast in een effectiviteitsstudie 
in Nieuw Zeeland, waar een meningokokken epide
mie heerst van grote omvang. Sinds 1991-92 is daar het 
aantal gevallen geleidelijk opgelopen tot 613 in 1997, 
met een gemiddelde incidentie van ca. 17 /100. 000 in
woners, maar in zuigelingen uit de ethnische groepen 
afkomstig van de Zuid-Pacific eilanden is deze nog 
dramatisch hoger, tot ca. 800/100.000. Er waren in 
1997 24 sterfgevallen (D.Martin, persoonlijke mede
deling 1998). Ongeveer 80% van het aantal isolaten in 
deze epidemie is van het meningokokken serasubtype 
B:4:P1.4.15 Dit type veroorzaakt overigens ook in ons 
land bijna de helft van het aantal gevallen van groep 
B meningokokkeninfecties. Het bovengenoemde mo
novalente vaccin bevat PorA van het P1.7h,4 serasub

type en zou dus tegen de Nieuw Zeelandse stam kun
nen beschermen. Naar verwachting kan grootschalige 
toepassing in Nieuw Zeeland begin 1999 starten, en 

zal een beschermend effect rond 2001 zichtbaar kun
nen zijn. Intussen wordt gewerkt aan een verbeterde 
variant van het hexavalent vaccin, waarmee in 1999 

immunogeniteitsstudies zullen worden gedaan in Ne
derland en Engeland. 

Tenslotte 

Uiteindelijk is het streven een breed anti-menin
gitisvaccin te maken dat zowel de meningokokken ei
witten tegen groep B bevat, gemengd met een C-poly

saccharide-eiwit conjugaat, een Hib-conjugaat en een 
multivalent pneumokokkenconjugaat vaccin. Voorals
nog zijn de componenten niet in deze mengvorm be

schikbaar zodat aparte injecties hiervoor nodig zijn. 
De komende 5 jaren wordt duidelijk op zo'n aldek
kend anti-meningitisvaccin een haalbare zaak is. 
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Respiratoire infecties in Nederland 

Deze maand rapporteren we over voorlopige resul

taten van de NIVEL{RIVM virologische surveillance ge
durende het afgelopen winterseizoen 1997/98. 

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

het aantal patiënten dat hen consulteert wegens een 
influenza-achtig ziektebeeld (IAZ). De populatie van 
de 43 peilstation-praktijken omvat 1% van de Neder

landse bevolking en is representatief wat betreft leef
tijd, geslacht, regio en urbanisatiegraad.1 De huisart
sen van ca. 75% van de peilstations (30 in 1997/98) 

nemen sinds het seizoen 1992/93 neus- en keelwatten 
af bij een deel van hun patiënten met een viraal aan-

doende acute bovenste luchtweginfectie. Deze mon
sters worden op het RIVM-LIS geregistreerd naar 
datum van monstername en onderzocht m.b.v. kweek 
op influenza-, rhino-, entero-, adeno-, parainfluenza-, 

respiratoir syncytieel (RS) en herpes simplex virussen, 
en m.b.v. PCR op RS-, rhino- en enterovirussen, Myco

plasma pneumoniae en Chlamydia pneumoniae. 

In de periode week 36 (september) van 1997 tot en 
met week 21 (mei) van 1998 (38 weken) zijn er 361 
monsters ontvangen (in voorgaande seizoenen vari

eerde het aantal monsters van 298 tot 596). In 189 
van deze monsters is tenminste één ziekteverwekker 
aangetoond (52%; in voorgaande seizoenen varieerde 
dit van 32% tot 53% (62% in het seizoen waarin ook 
bacteriologisch onderzoek is verricht))2 . In 17 mon-
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sters (5%) werd een dubbelinfectie aangetoond. Influ
enzavirussen werden uit 23% van de monsters geïso
leerd en rhinovirussen werden in 20% van de mon

sters aangetoond (figuur 1, tabell). Rhinovirussen kwa
men vooral voor in monsters van eind 1997, en influ
enzavirussen in monsters van begin 1998 (figuur 2): 
het eerste influenzavirus afkomstig van een peilsta
tion betrof een influenza B-virus in week 3, het laatste 
influenzavirus werd gevonden in een monster van 
week 19. In totaal zijn 83 influenzavirussen geïso
leerd, 76 van het H3N2-type, 1 H1N1 en 6 influenza B 
virussen. De registratie van IAZ en de isolatie van inf
luenzavirussen komen goed met elkaar overeen (figuur 

3) zoals ook in eerdere seizoenen.2 Echter, het verloop 
van dit influenzaseizoen is ongebruikelijk3: er was 
een verhoogde !AZ-activiteit gedurende circa 8 weken 

op ongeveer hetzelfde, relatief lage, niveau. Gebrui
kelijk is dat zich in circa vier weken een duidelijke 
piek van !AZ-activiteit ontwikkelt, die vervolgens weer 

afneemt tot het basisniveau. Ook het feit dat de ver
hoogde activiteit tot in april aanhield, is ongebrui
kelijk.3 

Eind 1998 zal een RNM-rapport verschijnen met 
de definitieve en volledige resultaten van de 
NNEL/RNM virologische surveillance seizoen 1997/98 
en een vergelijking met voorgaande seizoenen. 

Met dank aan de NNEL-peilstationartsen voor 

monstername, aan dhr. ALM. Bartelds en mevr. M. 
Heshusius-van Valen van het NNEL voor registratie 
van influenza-achtige ziektebeelden, aan dhr. K. Bijis

ma en dhr. C. Verweij voor de virusisolaties en aan 
dhr. H. Boswijk en dhr. H. van der Nat voor de PCR-ana
lyses. 

geen m.o. aanptoond -

Figuur 1. Procentuele verdeling van de micro-organismen 

aangetoond in 361 keelneuswatten van huisartspatiënten 

met een viraal aandoende acute bovenste luchtweginfec

tie, seizoen 1997/98 
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Figuur 2. Percentage influenzavirussen, rhinovirus en ove

rige micro-organismen aangetoond in 361 keelneuswatten 

van huisartspatiënten met een viraal aandoende acute 

bovenste luchtweginfectie, per 4-weekse periode in sei

zoen 1997/98 

Tabel 1. Ziekteverwekkers aangetoond in monsters van huisartspatiënten met een viraal aandoende acute boven
ste luchtweg infectie, seizoen 1997/98 

Micro-organisme Aantal Percentage van totaal Percentage van totaal 
aantal ingezonden monsters aantal aangetoonde m.o. 

Influenzavirussen 83 23% 40% 

Rhinovirus 74 20% 36% 

Enterovirussen 16 4% 8% 

Mycoplasma pneumoniae 16 4% 8% 

Respiratoir syncytieel virus 7 2% 3% 

Herpes simplex virussen• 5 1% 2% 

Adenovirussen 2 0,6% 1% 

Parainfluenzavirussen 2 0,6% 1% 

Chlamydia pneumoniae 1 0,3% 0.5% 

Totaal 206 52%b 100% 

a) Bij 3 van de 5 monsters waaruit een herpes simplex virus werd geïsoleerd, werd nog een andere ziekteverwekker gevonden. Het herpes simplex virus 
veroorzaakt waarschijnlijk geen respiratoire symptomen bij immuuncompetente personen. 

b) Als de afzonderlijke percentages opgeteld worden, is het totaal> 51% vanwege 17 dubbelinfecties. 
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Figuur 3. Aantal influenza-achtige ziektebeelden (IAZ) per 
10.000 inwoners en aantal geïsoleerde influenzavirussen 
per week, seizoen 1997/98, gebaseerd op NIVEL-peilstation 
huisartspraktijken 

Monstername door huisartsen 
netwerk en analyse op het RIVM·LIS 
NNEL= Nederlands Instituut voor Onderzoek van de 
Gezondheidszorg f LIS Laboratorium voor Infectieziekten· 
diagnostiek en Screening 

RIVM Werkgroep Respiratoire Infecties; MLA 
Heijnen (CIE), JW Dorigo-Zetsma (LIS), B Wilbrink 
(LIS), AS de Boer (CIE), TG Kimman (LIO) en MJW 
Sprenger (CIE) 
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Reactie op: Bosman A, Reintjes R. Hepatitis A explosie in Rotterdam; voorname
lijk homomannen. In( Bull 1998; 9(4): 98-99. 

In bovengenoemd artikel wordt door Bosman en 
Reintjes aangegeven dat in Rotterdam de hepatitis A 
verheffing in het eerste kwartaal van 1998 voor een 
belangrijk deel toe te schrijven is aan homoseksuele 
mannen. In de jaren 1995-1997 was deze risicogroep 

ondervertegenwoordigd in de aangifte vanuit de GGD 
Rotterdam, zodat de verheffing nu wijst op een afwij
kend epidemisch patroon. Onze analyse van de lande

lijke cijfers levert daarentegen geen aanwijzing op 
voor een veranderd epidemisch patroon op nationaal 
niveau, omdat de verdeling van aangiften naar leef
tijd, geslacht, nationaliteit en land van besmetting in 
het eerste kwartaal van 1998 globaal hetzelfde is als 
die in het eerste kwartaal van de jaren daarvoor.2 

Bosman en Reintjes vragen zich daarom af of de si
tuatie in Rotterdam uniek is en suggereren vervolgens 
dat de landelijke aangifte van hepatitis A te weinig ge
detailleerde informatie bevat om outbreaks te kun
nen lokaliseren. Echter, onze conclusie dat versprei
ding in één risicogroep de verheffing op landelijk ni· 

veau niet kan verklaren, is niet in tegenspraak met de 
lokale explosie onder homoseksuele mannen in Rot· 
terdam. Verder, als de door ons gepresenteerde lande

lijke aangiftecijfers onderverdeeld worden naar regio 
of GGD, dan blijkt dat vanuit Rotterdam in het eerste 

kwartaal van '98 een relatief groot aandeel gezien 
wordt van volwassen mannen (land van besmetting: 
Nederland, nationaliteit: Nederlands), terwijl het aan
deel van volwassen vrouwen (land van besmetting/ 
nationaliteit: idem) in tegenstelling tot de landelijke 

situatie nihil is. Deze scheve geslachtsverdeling zou 
kunnen duiden dat het hier niet gaat om ouders van 
jonge kinderen (die een crèche bezoeken), maar om 

bijvoorbeeld homoseksuele mannen. 
De landelijke aangifte bevat echter geen gedetail

leerde informatie met betrekking tot de bron, zodat 
een dergelijk signaal niet getoetst kan worden. Dat is 
dan ook de reden waarom in ons artikel het belang 
van surveillance op GGD-niveau onderstreept wordt, 

zodat gerichte preventieve maatregelen genomen 
kunnen worden. Wel laat dit voorbeeld zien dat de 

aangifte voldoende gegevens bevat om de versprei
ding van hepatitis A op lokaal niveau te kunnen be
oordelen en regio's met het landelijk beeld en onder
ling te vergelijken. 

F. Termorshuizen, M.J. W. van de Laar, ,Centrum voor In

fectieziekten Epidemiologie (C/E), RIVM, Bilthoven 
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IGZ 4 - weken overzicht 

Aantal aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode 20 april - I 7 mei 1998 ( week 17 - 20) in Nederland 
Number of notified cases of infectious diseases for the period of 20 April - 17 May 1998 (week 17 - 20) in the Netherlands 
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Groep A 

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

Groep B 

anthrax ............... ..... - .. .. - ... . -
botulisme ....... . ...... . . .. - .. .. - .. .. - . . .. -
brucelloses ............. . .. . - .... - . .. . - . . .. -
cholera ...... . .... . . . .... . . - .. .. - . . . . - . . . . -
diphterie ............... . .. . - .. .. - . . . . - . . .. -

E ... E 
~ " " " "'E :r: ~ "' ~ 

c: t: 
"' 0 

Cl a::: 

dysenteria bacillaris . . . . .. . . . . 2 .... - .. .. - . . . . I . . . . - . . . . - . .. . - . .. . 2 .. .. 3 . ... - . . . . I . ... 2 . .. . - . . .. I . . . . - . . . . -
febris recurrens .... ...... . .. - .... - .. . . - . . . . - .... - . . . . - . . .. - .... - .... - . ... - ... . - . ... - .... - .... - ... . - . . .. -
gele koorts/yellow fever . . . . ... - .. . . - . ... - ... . -
hepatitis A . ... . . .......... . 4 . . .. - .... - ... . 2 . . . . I . . . . 6 ... . 7 ... . 23 .. . 31 . . . I . .. . 25 . .. - . . .. 2 . . . . 14 . . . 18 . . . 8 
hepatitis B ... . .. .. .. . . . .. .. - ... . I . ... 2 . .. . 2 .... - . .. . I .... - .... 2 . ... 2 . . .. - . . .. 6 .. . . 2 . . . . . . I . ... I . . . . -
legionella pneumonie .. ... . . .. - ... . - .. . . - . . . . I .... - . ... - ... . - .... - .. .. I .... - . .. . - .. . . - .. . . - . . . . - .. . . - . . .. -

lepra . .. . ... . .... . .. .. . . . . . - . .. . - . . . . - . . . . - . . . . - . .. . - · . · . - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · -
leptospiroses . ........ .. .. . . - . . .. - .... - .... - . .. . - .. .. - . . .. - . . .. - .. .. - .... - . . .. - . . . . - ... . - ... . - ... . - .... -
malaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I .. . . - . . . . I . . . . I .... - .. . . 2 .... 3 .. . . 2 . . . . 17 ... - . . . . I . .. . 2 ... . - . ... 2 . . . . I .... 7 
meningococcosis • ...... . ... . 2 . .. . 2 . . . . - . ... 4 ... . I ... . 5 . ... 3 . ... - .... 6 .... I .... 5 . .. . 5 .. . . - . ... - .... I .... 2 
morbilli. .............. . . .. . - .... - · · · · - · · · · -
omithosis/Psittacosis ... . . . . . . - .... - . . . . - .. .. - .... - ... . - . . . . - . . .. - . . .. I .... - .. . . - . ... - ... . - . ... - .... - ... . -
paratyfus B .......... .. . .. .. - . . . . I .... - .... - .. .. - . . . . - .... - .. . . - . . .. - .... - ... . - . . . . - .... - .. .. - .... - . . .. -
pertussis ** . . ... . .. . ..... .. . I . . . . I . .. . 7 .... 4 . . .. 3 .... 8 .... 6 . ... I . . . . 35 ... 7 ... . 7 .... 4 .. .. - . . .. - . . . . 7 . .. . -
Q-koorts/Q-fever . . . . .. . ... .. - ... . - . . . . - . . .. -
rubella ... . . . .. . . . ......... - .. .. - .. . . - . .. . - .. . . - . . . . - .. . . - .... 3 .... - . . .. - . . .. - ... . - .. . . - ... . 3 ... . - .... -
scabies . .. . . . . . . .. . . .... .. . I 0 ... I . ... - . .. . 20 .. . I I .. . 2 . . . . 4 .... 4 . . .. 27 . .. - . ... 2 .... 2 ... . 4 . .. . 2 . . .. 8 .... 9 
tetanus .. . . . .. . ... .. ... . ... - .... - .. . . - . ... - . . .. - .. . . - ... . - . ... - ... . - . . . . - .. . . - .. . . - . .. . - ... . - . .. . - . . .. -
trichinosis ....... . . . .. . .. . . . - . . . . - .. . . - .. . . - . . . . - . ... - .... - . .. . - .. .. - .. .. - . .. . - . . . . - .... - . ... - .... - . . .. -
tuberculosis . ..... .. . . .. . . . . - . ... 2 . . . . - . . .. I . . . . - . ... 5 ... . I . ... 4 . . .. - . . .. - .... I .... 3 . . . . I . . . . - . . .. - . . . . -
tularemia ............ . .. . .. - .. .. - .. .. - .... -
tyfus exanthematicus ..... .. .. - . . .. - . . .. - .... -
voedselvergiftiging/ ..... . .. . . . - . . . . - .... - . ... - .... - .... 2 .. . . 7 .... - . ... - .... - .... - .. .. 7 .. .. - . ... - . ... - .... -
-infectie/foodborn
infections/-poisoning) 

Groep C 

gonorrhoea ... . ... .. ...... . I . . .. - .... - .. .. 6 . ... I ... . 3 . ... 4 ... . 48 . . . 12 .. . - . ... 8 ... . 3 .. .. 3 .... 42 . .. 3 .. . . 9 
syfilis. prim./sec. ... . .. . . . . . . . I . ... - .... 2 . . . . - . . . . - . . .. I . ... I .. . . 6 .... - ... . I ... . I .... - .. .. I . . . . 5 . ... - .. . . -
syfilis congenita . .. ... ... . . . . - .... - . . . . - . ... -
parotitis epidemica .... .. . . ... - . . . . - . . .. - . ... -
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Aangegeven gevallen van infectieziekten in Nederland per 4 weken, 1997 - 1998 
Notified cases of in(ections diseases in the Netherlands per 4 weeks, 1997 1998 

Groep A 

week 
09- 12 
totaal 

week 
13- 16 
totaal 

week 
17-20 
totaal 

cumulatief totaal 
tlm week 20 
1998 

cumulatief totaal 
tlm week 20 
1997 

febris typhoidea ................ -................ 2 .............. -............... 7 ............... 10 ....... . 
lassakoortS ea vormen 
van Afrik. vir. haemorrh. 
koorts ....................... -............... -................ • ................ - ................ -. · · · · · · · · · · 
pest/plaque .................... -................ -................ -.............. -................ -.......... . 
poliomyelitis ant.acuta . . . ........ -.. . . . ......... -................ -..... . . . . . ..... -................ -.......... . 
rabies ................. . . ..... ,. . . . . . . . . ....... ~. . . . . . . . . ...... -. . . ' . . . . ......................... -.......... . 

Groep B 

anthrax.. . . . . . . . . . . . . -................ -............... -................ - ................ -........ . 
botulisme ...................... -................ -................ -................ -................ -.......... . 
brucelloses .................... -................ -................ -................ I ............... - ......... . 
cholera . . . . . . . . . . . . ....... I . . . . . . . . . . . . . . . . .............. -.. . . . . . . . . .. I . . . ........... -.......... . 
diphterie... . . . ........... -................ -............... -................ -................ -.......... . 
dysenteria bacillaris . . . . . . . . . . . . . I I . • . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . I I . . . . . • . . . .... 73 . . . . . . . . . . . . . . I 17 ....... . 
febris recurrens ................ -................ -............... -............... -................ -.......... . 
gele koorts/yellow fever ........... -................ -... . . ........ -................ -................ -.......... . 
hepatitis A .................... 124 ............. 132 ........... 100 ............. 679 ............. 297 ....... . 
hepatitis B ..................... 21 .............. 22 .............. 18 .............. 100 ............. 86 ........ . 
legionella pneumonie ............. 3 . . . . . . . . . . . . . . I .............. 2 . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . . . 14 ........ . 
lepra ........................ -................ -................ -. . ........... -................ 3 ......... . 
leptospiroses ................... -................ I . . . . . . . . . .... -.... . . . ........ 2 ............... 2 ......... . 
malaria ........................ l2 .............. 14 ............ 30 ............. 95 ............. 75 ........ . 
meningococcosis ................ 44 .............. 52 .............. 34 .............. 226 ............. 256 ....... . 
morbilli. ....................... I ............... I . . . . . . . . . . . . -................ 3 ............... 6 ......... . 
ornithosis/Psittacosis ............. I ............... 2 ............... I .............. 13 . . . . . . . ...... 12 ........ . 
paratyfus B ..................... -................ 2 . . . . . . . . . . . . . I ............... 5 . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . .. . 
pertussis...... . . . . ........ 84 ............. 102 ............ 84 ............. 581 ............. 2182 ...... . 
Q-koorts/Q-fever. . ............. -. . . . . . . . . . . . . . . . I ............... -................ 2 ............... 3 ......... . 
rubella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . ....... -. . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . . . . . I 3 ........ . 
scabies ........................ 65 .............. 114 ............. 83 .............. 485 ............. 400 ....... . 
tetanus ..................... -............. -................ -................ -............... -......... . 
trichinosis ...................... -................ -............ -................ -............... -.......... . 
tuberculosis ................... 25 ............ 40 .............. 17 .............. 348 ........... 612 ...... . 
tularemia ..................... -............... -.............. -................ -............... -......... . 
tyfus exanthematicus . . . . . . . . . . . -... . . . . ....... -................ -................ -., .............. -.......... . 
voedselvergiftiging/ ............... 33 . . . . . . . . . .... 37 . . ........... 16 .............. 162 ............. I 07 . . .... . 
-infectie/foodborn-
infections/-poisoning) 

GroepC 

gonorrhoea ................... 73 .............. 89 ............. 86 ............. 450 ............ 418 ....... . 
syfilis. prim./sec . . . . . . . . . . . ..... 12 .............. 7 . . . . . . . . . . . . . 13 .............. 56 . . . . . . . . . . . . . 126 ...... . 
syfilis congenita . . . . . . . . . . ...... -.. . . . . . . . . . . . . I ............... -. . . . . . . . . . . .... I ............... -.......... . 
parotitis epidemica. . . . . . . . . . . . . I ............... 3 ............... -. . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . . . . . . . . . . . 19 ........ . 
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Overzicht van bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode 
20 april t/m 17 mei 1998 (week I 7 - 20). 

Bacillaire dysenterie werd gediagnostiseerd bij 11 

personen. De infecties werden veroorzaakt door S.son
nei (5), S.flexneri (4) en S.boydii (1). In 1 geval was het 
Shigella type onbekend. In 10 gevallen liep men de be

smetting in het buitenland op, namelijk in Afrika (4) 

en Azië (6). 

Van hepatitis A werden 100 gevallen gemeld. Het 
aantal personen dat in het buitenland was besmet be
droeg 11, te weten: 4 in Afrika, 3 in Azië en 4 in Euro

pa. 

Van hepatitis B werden 18 gevallen aangegeven. 
Vijf patiënten werden mogelijk besmet via seksueel 
contact en 1 patient vermoedelijk via het gebruik van 
verzorgingsartikelen. 

In 12 gevallen is de bron van besmetting onbe
kend. 

Er werden 2 gevallen van legionellapneumonie 
gemeld. Eén patiënt werd waarschijnlijk besmet via 
het warmwatercircuit in een verzorgingshuis en de 
andere patiënt had in verband met zijn beroep door 
verschillende landen gereisd. 

Wegens malaria werden 30 personen aangegeven. 
De patiënten werden in de volgende gebieden geïnfec
teerd: West-Afrika (7 P.falciparum en 3 P.ovale), Oost
Afrika (3 P.falciparum en 1 P.ovale), Noord-Afrika (1 
P.vivax en 1 P.ovale), centraal Afrika (1 P.falciparum en 
1 P.ovale), Zuid- en Oost-Afrika (1 P.falciparum), rond
reis door diverse Afrikaanse landen (1 P.falciparum), 
Azië (1 P.falciparum, 1 P.ovale en 6 P.vivax) en Midden 
Oosten (1 P.vivax). In 1 geval is het land van besmet

ting onbekend (1 P.vivax). 

Het aantal aangegeven patiënten met meningo

coccosis bedraagt 34. 

Er werd 1 geval gemeld van ornithosisfpsittacosis. 
De patiënt houdt vogels. 

Er werd 1 geval van paratyfus B aangegeven. Zij 
heeft de besmetting waarschijnlijk in Libanon opgelo

pen. 

Bij 84 personen werd pertussis gediagnostiseerd, 
waarvan er 14 niet of onvolledig gevaccineerd waren. 
De reden van het niet vaccineren betrof bij 9 patiën
ten de leeftijd, bij 3 patiënten de geloofsovertuiging 

en van 1 patiënt om medische redenen. In 1 geval is 
de reden van het niet vaccineren onbekend gebleven. 
Van 1 patiënt was de vaccinatiestatus niet bekend. 

Er werden 3 patiënten met rubella aangegeven. 
Geen van de patiënten was gevaccineerd. Twee patiën
ten waren om levensbeschouwelijke redenen niet ge
vaccineerd en de derde patiënt viel op grond van de 
leeftijd buiten het vaccinatieprogramma. 

Van scabies werden 83 gevallen gemeld. De ziekte 
werd vastgesteld bij 20 bewoners van verschillende 
centra voor asielzoekers. In de overige gevallen ging 
het om gezins-en solitaire besmettingen. 

Het in de vijfde vierwekenperiode van 1998 gedia
gnostiseerde aantal gevallen van tuberculose dat in 
dezelfde periode bij de IGZ werd geregistreerd be
draagt 17, waarvan 7 bij Nederlanders en 10 bij bui
tenlanders. 

Wegens voedselvergiftigingJ-infectie werden 16 
personen gemeld. Eén van de aangegeven patiënten is 
werkzaam in de verzorgende sector en 3 patiënten in 
de levensmiddelensector. Er deden zich 3 gezinsinfee
ties voor met in totaal 7 personen. 

Na een gezamenlijke diner werden 5 personen 
ziek. 

Van gonorroe werden 86 gevallen gemeld, waar
van 71 geconstateerd bij mannen en 15 bij vrouwen. 

Primaire en secundaire syfilis werd vastgesteld bij 

11 mannen en 2 vrouwen. 
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Notified cases of infectious diseases registered at the 
lnspectorate for Health Care, 20 April - 17 Mayh 1998 (week 17 -
20). Summary of the main points 

For bacillary dysentery 11 cases have been noti

fied, caused by S.sonnei (5), S.flexneri (4) and S.boydii 
(1), while in 1 case no Shigella type was mentioned. 
Ten patients had acquired the infection abroad. 

Hepatitis A was diagnosed in 100 patients, of 
whom 11 had acquired the infection abroad. 

For hepatitis B 18 cases have been reported. Five 
patients probably had been infected by sexual route 
and one patient by household transmission. In 12 
cases the souree of the infection could not be establis
hed. 

Legionnaires disease was diagnosed in 2 patients. 
One patient probably got infected abroad. 

For malaria 30 cases have been reported. The pa
tients had acquired the infection in the following ma
larious areas: West Africa (7 P.falciparum and 3 
P.ovale), East Africa (3 P.falciparum and 1 P.ovale), 
North Africa (1 P.vivax and 1 P.ovale) central Africa (1 

P.falciparum and 1 P.ovale), South- and East Africa (1 
P.falciparum), Africa tour (1 P.falciparum), Asia (1 
P.falciparum, 6 P.vivax and 1 P.ovale) and Middle East 

(1 P.vivax). 
In one case the country where the infection was 

acquired was not mentioned (Pl.vivax). 

Thirty-four patients were notified for meningo
coccosis. 

Figuur: Aangifte van meningokokken 

meningitis over de periode 1947-1996 

en meningokokken sepsis over de pe

riode 1976-1996 (Bron: IGZ). 
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Ornithosis was diagnosed in 1 patient. 

For paratyphoid B fever 1 patient has been repor
ted. She probably had been infected in Lebanon. 

Pertussis was diagnosed in 84 patients, 14 afthem 
had notbeen immunized. 

Three cases of rubella were reported. All the pa
tients were not immunized. 

For scabies 83 persons were reported. 

Tuberculosis was diagnosed in 17 patients, inclu
ding 10 persons of foreign origin. 

For foodborne infections 16 persons were repor
ted. One patient is a health care worker and 3 pa
tients are foodhandlers. Three family-outbreaks were 
reported invalving 7 persons. After a diner in a restau
rant 5 persons became ill. 

For gonorrhoea 86 cases have been reported; 71 
diagnosed in men and 15 in wamen. 

Primary and secondary syphilis was diagnosed in 
11 rnales and 2 females. 

• meningitis 
• sepsis 

"' U') 

!: 
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Overzicht registratie Laboratorium Surveillance 
Infectieziekten 

Bacteriële ziekteverwekkers, week 17 - 20, 1998 
Boeterial pathogens, weeks 17 - 20, 1998 

week 
09- 12 
totaal 

week 
13- 16 
totaal 

week 
17-20 

totaal 

cumulatief totaal 

t/m week 20 
1998 

cumulatief totaal 

tlm week 20 
1997 

Salmonella •••..•....••....•. 112 •.•••••.••.• 144 •.•.•.•.•••• 114 ••.•...•..•• 600 ••.•.••.•.•• 580 .••.... 
S. Bovismorblficans .............. I ............... 2 ............... 2 ............... 9 ............... 20 ........ . 
S. Brandenburg ............ . ..... 2 . . . . . . . . . . . . . . . I ............... 3 ............... 9 ............... 5 ......... . 
S. Enteritidis ........... . ........ 37 .............. 30 .... . ......... 37 .... . .. . ...... 185 .... . .. .. .... 173 .... . .. . 
S. Enteritidis I ............. 24 .............. 26 .... • ......... 30 ........... . .. 153 ............. 146 ....... . 
S. Enteritidis 3 .... . .. . ..... - ........ . ....... -...... . .. . ...... -........... . .... I ............... 6 ......... . 
S. Enteritidis 12 ............. - ..... . .......... -...... . ......... -................ -................ 7 ........ . . 
S. Goldcoast .......... . ......... -................ -................ 2 ....... • ....... 3 ............... 13 ........ . 
S. Hadar ........ . ..... . ........ 2 .... . .. . . . ..... 4 ............... 2 . . . . . . . . . . . . . . . I 0 . . . . . . . . . . . . . . I I ........ . 
S. lnfantis ...................... 2 ............... 2 ............... 2 .......... . .... 18 ....... . ...... I I ....... . . 
S. Uvingstone ................... I ............... 2 ....... . . . ..... -..... . .. • ....... I 0 .......... • ... 13 ........ . 
S. Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I .... . .. . ....... -.......... . ..... -..... . ..... . .... S ............... 9 ......... . 
S. Paratyphi B ................... 2 ............... -................ 2 ....... . . . ..... S ...... . ........ 2 ......... . 
S. Typhi ........................ - ................ I ............... I ....... . . . ..... 3 ..... . .. . .. . ... 6 ....... . . . 
S. Typhimurium ........ . . . . . . .... 37 ... . .... . . . ... 77 ...... . ....... 40 .............. 232 .... . .... . ... 231 ... . ... . 
S. Typhimurium : 60 ............. I ........... . ... I .... . .... . ..... -..... • .... . ..... 4 ........ . ...... I I .... . ... . 
S. Typhimurium : 40 I ........ . .... 2 ............... S ............... I ......... . . . ... 17 .... • .....•... 27 .... • . . .. 
S. Typhimurium : S06 ............. 9 ... .. . .. ... • ... 11 ...... . ....... 5 .... . .......... 46 .... . .. . ...... 43 ........ . 
S. Typhimurium : SI 0 ............. 3 ............... - ............... 4 ............... IS ...... . ....... 22 ........ . 
S. Virchow ..................... I ............... I ............... I ............... 6 ............... 6 ......... . 
Overige Salmonella .............. 26 ( 18) 1 •••••• • ••• 24 ( 19) 1 •••• • ••••• 22 (IS) 1 •••• • • • ••• I OS ..... . ... . •.. 80 ...... . . . 

Shigella ••........•...•....• 19 ...•.••..•••• 18 .•...•.•..•.. 9 •..•.••...•..• 78 .••.••••.•.•• 100 ••••.•• 
Shigella boydii. .................. I ............... I ...... . . . .. . ... I ... . .. . .. . ..... 3 .... . . . . ... . ... 17 .... . ... . 
Shigella dysenteriae ... . .. . ....... -......... . . . .... -....... . . • .. . ... 2 ... . .... . ...... 6 ............... 20 ........• 
Shigelia flexneri ...... . .......... I I ......... . .... 6 ...... . ........ 4 ............... 36 ...•.......... 24 ... . .... . 
Shigella sonnei ....... . .... . ..... 6 ............... 10 ..... . ........ 2 ... . .. . . . ...... 31 ... . .. . .. . .... 38 ........ . 
Shigella spp2 . . . . . . • . . • . . • . . . . . . • I . . . . . . . . . . . . . . . I ........ • ...... -...... . ......... 2 . . . . . . . . . . . . . . . I ......... . 

Campylobacter ..•••...•..••• 127 .....••....• 147 •....••.•..• 199 ...•......•• 854 ...••.•.••.• 90 I ••••••. 

Listeria •..••...••..•••.••.•. 5 •.••....•••.•• 2 .....•••••.••• 2 ...•.....••.•• 11 ..•.......•.• 8 ....••.•. 
Listeria monocytogen es ........... 4 ............... 2 ............... 2 ............... I 0 .............. 8 ...... . . . . 
Listeriaspp2 •..•••.••........•.. 1 ....... . ....... -................ -................ 1 ...... . ........ -......... . . 

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

Bordetella •....••.•.•..•.... 3 .•.•.•..•.••.• 2 •••........•.. 5 ••.•......•... 25 ...•.•......• 130 ...•.•. 
Bordetelia pertussis .......... . ... 2 ............... 2 ....... . ....... S ....... . .. . .... 24 ..... . . .. ..... 123 ...... . . 
Bordetella parapertussis .... . ...... -................ -........ . ....... -........ . . . ..... - ...... . .. . .. . ... S ..... . ... . 
Bordetella spp2 •••••••.•••••••••• I ....... . . . ..... -............... . -........ . .... . .. I ............... 2 ......... . 

Haemophilus influenzae •••..•• I ....••••.•.•.. 3 .••••.••••.••• I .•••..•••....• 12 ............. 20 .....•.• 
type b ............................. . . .. . ... . .............. . ..... I ............... 2 ............... -.......... . 

Streptococcus pyogenes ....... 18 .•....•...•.. 17 .........•.•. 28 ....••..••.•• I OS .......•.... 141 .•.•..• 
steriel compartiment 

E.coli 0157 .•.•••............ 2 .......••.••.. - .....•.•...... 3 ............•. 6 ......•.•..•.• 9 ....•.... 

Aantal faecesmonsters ........ 8306 ••.•....•.. 7509 •....•••... 6377 .....•....• 38352 ...•••..•. 35181 •.•.. 

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

door de 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 f species •• niet nader geïdentificeerd 
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Registratie virologische laboratoria 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 17 - 20, 1998 
Positive results from laboratoria for virolagy, weeks 17- 20, 1998 

week 
09- 12 
totaal 

week 
13- 16 
totaal 

week 
17-20 
totaal 

cumulatief totaal 
t/m week 20 
1998 

cumulatief totaal 
tlm week 20 
1997 

Adenovirus ..................... 68 .............. SI .............. 54 .............. 339 . . . . . . . . . . .. 371 ....... . 
Bofvirus ....................... 3 ............... I ............... -................ 4 . . . . . . . ....... 9 ......... . 
Chlamydia psittaci ............... 7 . . . . . . . . . .. 4 ............... 3 ............... 24 .............. 48 ........ . 
Chlamydia trachomatis ............ 307 ............. 284 ............. 282 ............. 1436 ............ 1450 ...... . 

Coxiella burnetii. ................ 4 ............... 6 ............... 4 ............... 17 .............. 11 ........ . 
Enterovirus ..................... IS .............. 24 .............. 19 .............. 93 . . . . . . ....... I 17 ....... . 
Hepatitis A-virus . . . . . . . . ....... 34 . . . . . . . . . . . . . 27 .............. 27 .............. 185 ............. I 17 ....... . 
Hepatitis B-virus ................. 71 .............. 58 .............. 53 .............. 298 . . . . . . ...... 305 ....... . 
Hepatitis C-virus ................ 82 .............. 42 .............. 81 .............. 40 I ............. 275 ....... . 
Influenza A-virus ................ 149 ............. 293 ............. 169 ............. 646 ............. 369 ....... . 
Influenza B-virus ................. 6 ............... 5 .............. 3 . . . . . . . . . . . . . 24 .............. I 04 ....... . 
Influenza C-virus ................ I ............... 3 ............... 2 ............... 9 . . . ........... 9 . . . . .... . 

Mazelenvirus ................... -................ 3 ............... I ............... 8 ............... 11 ........ . 
Mycopl. pneumoniae ............. 66 .............. 58 .............. 24 .............. 288 ............. 237 ....... . 
Parainfluenza ................... 29 .............. 31 .............. 18 .............. 128 ............. 176 . . . . . . . 
Parvovîrus . . . . ............... 28 .............. 37 .............. 32 .............. 122 ............. 58 ........ . 
Rhinovirus ..................... 9 ............... I I .............. 12 .............. 52 .............. 67 ....... . 
RS-virus . . . . . . . . . . . . . . ....... 247 . . . . . . . . . . . . I 19 ............. 78 .............. 1197 ............ I 199 ...... . 
Rotavirus ...................... 232 ............. 124 ............. 44 .............. 985 ............. 374 ....... . 
R. conorii ...................... -................ -................ -................ 4 ............... 5 ......... . 
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 

Tabel. Meningokokkenziekte in verschillende Europese landen, 1996 (Bron: Surveillance ofBacterial Meningitis in 
Europe 1996. King's College School of Medicine & Dentistry) 

Aantal gevallen Incidentie % septi- %case % % % 
laboratoria) (per 10.000) caemia fatality Seragroep A Seragroep B Seragroep C 

België 210 2.1 17.5 6.4 91.0 7.0 
Denemarken 240 4.6 23.4 6.4 . 69.9 25.6 
Duitsland 271 0.3 26.6 25.0 0.4 71.4 23.7 
Engeland en Wales 1523 3.0 52.4 . 56.9 39.2 
Finland 76 1.5 28.0 . 78.7 17.3 
Frankrijk 364 0.6 17.6 16.4 0.6 72.2 18.9 
Griekenland 79 0.8 7.6 3.8 1.4 33.3 58.3 
Ierse Republiek 199 5.6 47.9 4.5 . 56.3 43.1 
Italië 164 0.3 16.8 1.4 79.5 13.7 
Nederland 583 3.8 15.5 88.3 9.4 
Noord-Ierland 44 2.7 52.4 4.5 . 65.0 32.5 
Noorwegen 138 3.2 74.6 12.3 73.6 24.8 
Oostenrijk 98 1.3 32.3 10.6 1.2 78.0 17.1 
Schotland 208 4.1 36.9 6.3 . 62.9 35.5 
Spanje 471 1.2 45.5 3.6 . 41.4 58.2 
Zweden 86 1.0 11.6 72.1 11.8 
Zwitserland 95 1.3 18.9 10.5 67.6 25.4 
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