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Inzending van kopij 
Het Infectieziekten Bulletin ontvangt graag kopij 

uit de kring van zijn lezers. Auteurs worden verzocht 

rekening te houden met de volgende richtlijnen: 

Artikelen dienen beknopt, helder en ter zake te 
zijn en geschreven volgens de voorkeurspelling. Houd 

de titel bondig en vermijd te lange zinnen. Bij litera
tuurverwijzingen wordt gebruik gemaakt van num
mering in de tekst. De literatuurlijst wordt toege

voegd aan het eind van het manuscript en bevat 
volgens het Vaneauver-systeem voor elke verwijzing 
achtereenvolgens: nummer, namen en voorletters, de 
volledige titel van het artikel, de naam van het tijd
schrift (volgens officiële afkorting), het jaartal, het 
jaargangnummer (bij tijdschriften die niet doorge
nummerd zijn het desbetreffende tijdschriftnummer) 
en de eerste en laatste bladzijde van het artikel. Bij 
meer dan zes auteurs volgt na de derde 'et al.'. 1 Bij 
boeken dient tevens de plaats van uitgifte, de uitgever 
en indien van toepassing de (eind)redactie, vermeld te 
worden. 2 

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

derlandse en Engelse samenvatting. Bij een case-re
port dient men zich zoveel mogelijk te beperken tot 
relevante informatie. Het artikel dient inzicht te 

geven in de aanleiding van een actie, de aanpak, en 
wie erbij waren betrokken. Het moet duidelijk zijn in 
welk kader het beschreven praktijkgeval moet worden 
geplaatst en wat de relevantie ervan is. 

De redactie kan een manuscript ter beoordeling 
voorleggen aan externe adviseurs. Graag een diskette 
met de tekst meezenden onder vermelding van het ge
bruikte tekstverwerkings-programma. 

Uitgebreide richtlijnen zijn op het redactiesecreta
riaat verkrijgbaar. Tevens is het secretariaat graag be

schikbaar voor meer informatie en advies. 
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Leptospirose veroorzaakt door Pomona 

). T.A. te Gussinklo0
, R. Venkerb, A.D. Bode', j.L. Schuurmand, D. van der Werf", S.j. Th. van Kuijk•, P.j. Wensveen•, 

W.j. Terpstra~ R.A. Hartskeerl~ H. v.d. Kempf 

Abstract 

Leptospirosis in a seriously ill patient with Po
mona antiboclies induced an investigation into 
possible infection sources. In a combined investi
gation with another later Pomona case using 
mainly serology with its limited value, we did not 
find evidence of Pomona infections in pigs, cattle, 
pygmy goats and ducks. However, out of a total of 
45 house shrews (Crocidura russula) 21x leptospi
res were isolated that belonged to seravar mozdok 
subseravar 3 serogroup Pomona and 4x seravar poi 
serogroup Javanica; mozdok 3 was isolated 1x out 
of 42 mice (Mus musculus) and lx out of 5 cats. 
The first patient has wounded his hand when he 
demolished a shed on his premises where there 
were plenty trails of shrews. The hand wound 
could easily have been the portal of en try. Without 
excluding other animals such as cats we mainly 
suspect the house shrews to have been the infec
tion sources. lnf Bull 1998; 9(7): 165-168 

Inleiding 

Leptospirose komt wereldwijd voor in uiteenlopen
de prevalenties. Er zijn inmiddels ruim 200 varianten, 
serotypen, van pathogene leptospiren beschreven, die 
op grond van antigene gelijkenis in 23 seragroepen in
gedeeld zijn. In Nederland wordt de ziekte in het me
rendeel van de gevallen veroorzaakt door de seratypen 
icterohaemorrhagiae en het nauw verwante copenhageni, 
meestal overgebracht door ratten, door seratype grippo-

a) Streekziekenhuis Coevorden-Hardenberg, Hardenberg. JTA te 
Gussinklo, internist. 

b) Veterinaire Inspectie van de Volksgezondheid voor Groningen, Fries-
land, Drenthe en R Venker, dierenarts. 

c) Ministerie van Ordening en Milieube-
heer, Hoofdinspectie van Dierpla-

ge~;~:~~~~Î~~~j Bode, milieuhygiënisch rne<iew.erke•r. 
d) A """'uulm<iu, bi.ote<:bnicus. 
e) GGD, ver,ple<~gkllnd.ige; 

Dvan 
kllndige. 

fj Koninklijk Instituut voor de Tropen, Afdeling Biomedisch Onderzoek, 
Amsterdam. WJ Ter:pstra, medisch microbioloog; RA Hartskeerl, bio
chemicus; H v.d. Kemp, analist. 

Samenvatting 

Een geval van leptospirose bij een ernstige 
zieke patiënt met Pornona-antistoffen leidde tot 
brononderzoek Gekoppeld aan een ander, later 
Pomona-geval, werd bij varkens, runderen, dwerg
geiten en eenden, meestal met behulp van serolo
gie met zijn beperkte waarde, geen aanknopings
punt gevonden voor Pomona-infecties. Echter uit 
in totaal 45 huisspitsmuizen (Crocidura russula) 
werden 21 x leptospiren van het serotype mozdok 
subtype 3 van de Pornonagroep en 4x poi van de 
Javanicagroep gekweekt. Uit één van 42 huismui
zen (Mus musculus) en één van 5 katten werd moz
dok 3 geïsoleerd. De besmettingsweg bij de eerste 
patiënt was mogelijk een handwond, opgelopen 
tijdens de afbraak van een schuurtje op een erf 
met sporen van de huisspitsmuizen. Zonder ande
re diersoorten, waaronder katten, uit te sluiten 
verdenken wij vooral de huisspitsmuizen ervan de 
infectiebron te zijn geweest. lnf Bull 1998; 9(7): 
165-168 

typhosa, meestal overgebracht door veldmuizen en 
door serotype hardjo overgebracht door runderen.1•2 

Sinds 1985 zagen we bij de mens 24 gevallen veroor
zaakt door serotypen uit de serogroep Pomona, waar
bij de infectiebron vaak niet duidelijk was. 

Wilde zwijnen en varkens, sommige soorten 
knaagdieren, insekteneters en soms ook runderen en 
katten kunnen serotypen uit de Pornonagroep dra
gen.3.4·5 Het is zowel voor de volksgezondheid als voor 
diergezondheid (Pomona-infecties bij vee) nuttig de 
infectiebronnen te kennen in verband met preventie 
en bestrijding. 

Hier volgt een beschrijving van de bronopsporing 
bij twee patiënten (patiënten A en B), bij wie op grond 
van serologische bevindingen een Pornona-infectie 
werd vastgesteld en een ziektegeschiedenis, kort
heidshalve, van één van de patiënten (patiënt A). 
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Patiënten, materiaal en methoden 

Ziektegeschiedenis van patient A. Een 58-jarige 

man werd op 3 mei 1995 opgenomen wegens sinds 
een week bestaande klachten van spierpijn, malaise, 
dorst en collapsneiging. 

Bij onderzoek werd een zieke, adequaat reageren

de man gezien, die licht icterisch en wat uitgedroogd 
bleek. De lichaamstemperatuur liep op tot maximaal 
38,8°C., de pols was irregulair en inequaal, de bloed

druk (bij de huisarts nog 85/50 mm Hg.) had zich licht 
hersteld en bedroeg nu 135/60 mm Hg. Aanwijzingen 
voor een hemorragische diathese waren er niet, hoe

wel het aantal trombocyten slechts 27 x 109 /1 (nor
maal waarde (n.w.) 15()..400 x 109/1) bleek te bedragen. 
Verdere uitslagen van het laboratoriumonderzoek 

waren onder meer: BSE 77mm, Hb 7,2 mmolfl (n.w. 
8,2-10,8 mmol/1), leucocyten 14,4 x 109/1 (n.w. 4-10 x 
109/1). De nierfunctie bleek aanzienlijk gestoord (kre
atinine 507 1-Jmol/1, n.w. 6ü-110 1-Jmol/1), evenals diverse 
leverfuncties (biliburine 112 1-Jmolfl (n.w. <20 1-Jmol/1) , 
ASAT 42 mufl (n.w. <25 mufl), LDH 306 mu/1 (n.w. 15ü-
300 mufl) en gamma-GT 101 mufl (n.w. <45 mu/1)). De 
spierenzymen waren verhoogd (aldolase 6,2 mufl (n.w. 
1-5 mu/1) en CK 426 mu/1 (n.w. <110 mufl)). Fibrinemo
nomeren waren niet aantoonbaar. Het haptoglobine 
was niet verlaagd. Bloedkweken waren negatief. Ver
der bleek de glucose 23,6 mmol/1 (n.w. 3,3-5,5 mmolfl). 
In de urine werden hyaline- en korrelcylinders gezien. 
Er bleek een lichte metabole acidose te bestaan. Het 
ECG toonde atriumfibrilleren met een ventrikelre
spons van 120 slagen per minuut. 

Differentiaal diagnostisch werd van meet af aan de 
mogelijkheid van het syndroom van Weil overwogen. 

De diagnose leptospirose werd serologisch beves

tigd door een seraconversie resp. titerstijging in op
eenvolgende serummonsters in de Microscopische Ag

glutinatiereactie (MAT) met als antigenen leptospiren 
uit de Pornonagroep (tabel1). 

Het ziektebeeld werd gecompliceerd door een he
patorenaal syndroom, paroxysmaal atriumfibrilleren 
en een diabetes mellitus, die tevoren niet bekend was. 
De behandeling bestond uit vochttoediening per in
fuus, toediening van insuline, inotropica en antibioti
ca in de vorm van Penicilline 12 miljoen eenheden 
daags. In de loop van enkele dagen verbeterde de kli

nische situatie, hoewel de patiënt nog langdurig subf
ebriel bleef. Drie weken na opname vond ontslag 
plaats. Bij poliklinische controle, drie weken later, 
bleek de patiënt volledig hersteld, met name was de 
nierfunctie normaal en geen diabetes mellitus meer 
aanwezig. 

Besmettingsomstandigheden. Van de tweede pa
tiënt, patiënt B (ziektegeschiedenis niet vermeld), was 
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Tabel 1. Serologische resultaten bij patiënt A. tij
dens achtereenvolgende ziektedagen. De Microsco
pische Agglutinatiereactie werd uitgevoerd met 
enige referentiestammen van serotypen uit de Po
monagroep en met een leptospirenisolaat uit een 
huisspitsmuis gevangen op het erfvan patiënt A. 

serotype titer isolaat titer 

dag 4 proechimys geen mozdok 3 1:40 
mozdok geen 
pomona geen 

dag 14 proechimys 1:640 mozdok 3 1:20480 
mozdok 1:160 
porno na geen 

dag 30 proechimys 1:160 mozdok 3 1:20480 
mozdok 1:320 
porno na 1:80 

dag 37 proechimys 1:40 mozdok 3 1 :5120 
mozdok 1:20 
porno na 1:20 

alleen bekend, dat hij vaak in zijn tuin werkte. Patiënt 
A had zijn hand verwond bij het afbreken van een 
schuurtje op zijn erf. Een paar dagen later had hij een 
waterslang gehanteerd op een aangrenzend weiland, 
waarop gier uit de varkensstal van de buurman was 
verspreid. 

Laboratoriumdiagnostiek.l.2 De MAT wordt uitge
voerd met referentiestammen die een serogroep verte
genwoordigen. De MAT kan een indicatie geven in 
welke serogroep de verwekker gezocht kan worden. 

De ELISA wordt uitgevoerd met een breedkruis
reagerend antigeen. Anti-Leptospira IgM in het bloed 

van de patiëntwijst op een actuele ofrecente infectie. 
Een kweek, bij mensen meestal uit bloed, kan ingezet 

worden. Leptospiren groeien traag. De kweek kan na 

weken tot maanden resultaat opleveren. Isolatie is bewijs 
van infectie en typering geeft aan welke het serotype is. 
Seratypering gebeurt met monodonale antistoffen? 

Bronopsporing. Een inventarisatie werd gemaakt 
van de huisdieren, de nutsdieren en wilde dieren, 
waarmee de twee patiënten direct of indirect in con
tact konden zijn gekomen. Waar mogelijk werden 
bloed, urine of nierweefsel verzameld voor serologie 
of kweek. Inspectie ter plekke wekte het vermoeden, 

dat er spitsmuizen voorkwamen. 
Bij de buurman van patiënt A werd bloed van 32 

varkens verzameld. Bij de patiënt werd bloed verza
meld van drie katten, twee dwerggeiten en vier een
den (vogels staan overigens niet bekend als (belangrij-
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ke) infectiebronnen voor de mens).6 Met behulp van 
vallen werden 42 huismuizen (Mus musculus) gevan
gen, vooral in de varkensstallen van de buurman, één 
bosmuis (Apodemus sylvaticus) en, vooral op het erf van 
de patiënt, 18 huisspitsmuizen (Crocidura russula}. Bij 
patiënt B werd bloed verzameld van een hond, vier 
runderen en bloed en urine van vijf katten. Er werden 
27 huisspitsmuizen, 9 bosmuizen en 2 rosse woelmui
zen (Clethrionomys glareolus) gevangen. 

Resultaat 

Laboratoriumdiagnostiek. Patiënt A (zie tabel) ont
wikkelde in de MAT de hoogste titers tegen de stam 
mozdok 3 (zie hieronder bij brononderzoek), die na
derhand aan de reeks antigenen van de Pomonasero
groep werd toegevoegd. Patiënt B ontwikkelde de 
hoogste titer tegen het serotype proechimys. Kruisre
acties met verschillende serotypen en zelfs paradoxale 
reacties, d.w.z. een hogere titer tegen een heteroloog 
serotype dan tegen het homologe serotype, ziet men 
vrij vaak bij leptospiroseserologie in de eerste weken 
na de besmetting. Men kan hooguit zeggen, dat de an
tistoffen bij beide patiënten tegen serotypen uit de Po
monaserogroep erop duiden, dat de ziekteverwekker 
waarschijnlijk in deze serogroep gevonden kan wor
den. Uit het bloed van de twee patiënten werden geen 
leptespiren geïsoleerd. 

Brononderzoek. Wat patiënt A aangaat leverde sero
logisch onderzoek bij de varkens, de dwerggeiten, de 
katten en de eenden geen aanknopingspunt op. Uit de 
nieren van één huismuis werden leptespiren geïsoleerd 
die getypeerd werden als behorend tot het serotype 
mozdok, subtype 3, van de Pomonaserogroep. Deze 
huismuis werd gevangen op het erf van de patiënt. De 
overige huismuizen werden gevangen in de varkens
stallen van de buurman. Uit drie huisspitsmuizen werd 
mozdok 3 en uit nog eens drie huisspitsmuizen werden 
leptospiren geïsoleerd die behoorden tot het serotype 
poi van de Javanicaserogroep. Deze huisspitsmuizen 
werden alle op het erfvan de patiënt gevangen. 

Uit een achteraf uitgevoerde MAT met de geisoleer
de stammen bleek, bij de drie katten, dat ze lage riters 
(1:20{40) hadden tegen mozdok 3 en dat één kat bo
vendien een matig hoge titer (1:320) had tegen poi. 

Achterafvoerden wij de MAT met de verse mozdok
en poi-isolaten ook uit op sera van de 32 varkens. 
Twee ervan agglutineerden poi tot titers van 
1:160/320. Die riters zouden op een infectie kunnen 
wijzen. Transmissie tussen varkens en huisspitsmui
zen is niet uit te sluiten. De varkensgier werd op het 
land verspreid en de huisspitsmuizen hadden toegang 
tot de open varkensstallen. 

Er werden geen antistoffen tegen Pomona-serotypen, 
ook niet tegen de recente mozdok 3-isolaten, aange
troffen in het bloedo van de runderen van patiënt B. 
Wel werden uit 27 huisspitsmuizen alweer mozdok 3 
(18x) en poi (lx) gekweekt. Mozdok 3 werd gekweekt 
uit de urine van één van vijf katten die ook een matig 
hoge antistoftiter van 1:320 had tegen mozdok 3. 

Bespreking 

Aetiologie en verspreiding. Voor de eerste maal 
werden in Nederland het serotype mozdok subtype 3 
geïsoleerd uit huisspitsmuizen, huismuizen en een 
kat en het serotype poi uit huisspitsmuizen. 

Mozdok werd voor het eerst beschreven bij knaag
dieren in Ossetië 8 en werd later, ook in de voormalige 
Sovjet Unie, geïsoleerd uit de mens, runderen en veld
muizen.9 

Poi is oorspronkelijk in Italië uit een patiënt geïso
leerd.10 In Europa is dit serotype bij insekteneters, 
zoals spitsmuizen, en bij andere diersoorten, waaron
der muizen, aangetroffen. Antistoffen tegen poi zijn 
elders in Europa al eerder beschreven bij de mens en 
bij allerlei diersoorten waaronder varkens en katten. 

Na een infectie met leptespiren kunnen katten 
ziek worden.6• 11 Ze kunnen verschillende serotypen 
van leptospiren dragen 12, waaronder het serotype po
mona behorend tot de Pomonagroep.5 

Infectiebron. Bij het afbreken van het schuurtje 
kan patiënt A. heel goed in contact gekomen zijn met 
besmette urine van huisspitsmuizen, waarbij de wond 
aan zijn hand de besmettingsweg kan zijn geweest. De 
ruimschootse aanwezigheid van huisspitsmuizen op 
het erf van de patiënt, het dragerschap van mozdok 3 
bij deze dieren en, in zekere mate, de antistoffen 
tegen dit subtype bij de patiënt suggereren, dat de 
huisspitsmuizen de infectiebron vormden. 

Uitgaande van besmetting tijdens de afbraak van 
het schuurtje schatten wij de incubatietijd op om
streeks 18 dagen. 

Bij patiënt B werd de hoogste titer gevonden met 
het serotype proechimys van de Pomonaserogroep en 
niet met mozdok 3. Serotype proechimys is echter uit 
een rat (Proechimys semispinosus) in Panama geïsoleerd 
en is in Nederland tot dusver niet aangetoond. Een in
fectie met dit serotype is dus niet waarschijnlijk. Mo
gelijk was er bij patiënt B sprake van een paradoxale 
reactie in de MAT. 

Hij kan besmet zijn tijdens werken in de tuin, 
waar eveneens veel huisspitsmuizen voorkwamen en 
dus de kans op een mozdok 3-infectie groot lijkt. Het 
viel niet uit te sluiten, dat zijn kat met leptospiren in 
de urine een infectiebron kon zijn. Voor alle zeker-
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heid is de kat gedurende een week behandeld met am
oxycilline, waarschijnlijk met succes, want de controle
kweken van de urine op leptospiren vier weken en zes 
maanden na de behandeling waren negatief. 

Over een rol van varkens en runderen bij de over
dracht van Pornona-infecties valt op grond van serolo
gie geen stellige uitspraak te doen. Ook al kunnen 
geen antistoffen aangetoond worden met de MAT, een 
dier kan toch drager zijn van leptospiren.6 

Preventie. Dit onderzoek heeft laten zien, dat huis
spitsmuizen bronnen van infectie met leptospiren 
van vooral het subtype mozdok 3 kunnen zijn. Huis
spitsmuizen komen wijdverbreid voor in Nederland 
en er lijkt zelfs sprake te zijn van een sterke uitbrei
ding van het verspreidingsgebied.13· 14 Volgens Hoek
stra13 lijkt de expansie van het areaal in zeeklei- en 

laagveengebieden een algemeen verschijnsel te zijn. 
Deze expansie is waarschijnlijk toe te schrijven aan de 
toegenomen verstedelijking van het platteland, de 
grootschalige verlaging van de grondwaterstand en 
de aanleg van zandlichamen voor autowegen. 

Verdelgingsmiddelen tegen knaagdieren zijn niet 
toegelaten ter bestrijding van huisspitsmuizen. 'Be
strijding' van huisspitsmuizen door ze te vangen 
helpt waarschijnlijk maar tijdelijk, omdat vrijgeko
men territoria vrij snel weer worden bezet. Beter is 
het de leefomgeving ongeschikt te maken voor deze 
dieren door het erf netjes opgeruimd en schoon te 
houden en eventueel aanwezige ondergroei van lage 
struiken en planten (bodembedekkers) te verwijderen. 
Wering uit gebouwen vindt plaats door ervoor te zor
gen, dat zich in muren geen openingen bevinden die 
groter zijn dan 0,5 cm. 

Dankwoord 

Wij danken Dr. S. Smits, arts, Koninklijk Instituut 
voor de Tropen (KIT) voor het kritisch lezen van het 
manuscript en zijn waardevolle suggesties. 
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Pfiesteria piscicida, een probleem in Nederland: 
Mythe of realiteit? 

E.j. T.M. Leenen* 

Inleiding 

!1ïesteria piscicida, een toxine-producerende alg (di
noflagelaat) met een zeer complexe levenscyclus, 
heeft de afgelopen jaren gezorgd voor massale vis

sterfte in de riviermondingen van Noord-Carolina (VS) 
en delen van Mexico.1•2 Tevens kunnen deze algen of 
hun toxines grote effecten hebben op de gezondheid 
van mensen.3 Mede hierdoor is er grote belangstelling 
vanuit de media voor deze 'dracula-alg'.7,s.to 

Pfiesteria piscicida is een eencellige alg met verschei
dene verschijningsvormen (minimaal24, ziefiguur 1) en 
hij is in staat om in korte tijd van de ene naar de andere 
vorm te transformeren, wat detectie van deze alg be

moeilijkt.4 Hij komt waarschijnlijk al langere tijd voor 
in wateren. Vermoedelijk heeft hij onder invloed van 
eutrofiëring van kustwateren een agressievere levens
stijl aangenomen of zijn de omstandigheden voor zijn 
groei verbeterd.5 In tijden van massale bloei worden 
rode drijflagen ('rode vloed') gevormd en verschillende 
toxines geproduceerd. Deze toxines kunnen ingedeeld 
worden in 2 categorieën: vetoplosbaar of wateroplos
baar. De vetoplosbare toxines kunnen laesies (in vis of 
in huid van b.v. mensen) veroorzaken en enkele water
oplosbare toxines tasten het zenuwstelsel aan (zie ver
der). Momenteel zijn echter pas enkele toxines gekarak
teriseerd.5 Onderzoek naar deze 'dracula-alg' en zijn 
toxines heeft in de Verenigde Staten een hoge prioriteit 
en is in volle gang.11•12 

Figuur 1. Een aantal voorbeelden van verschijnings· 
vormen van Pliesteria pisddda 

') Microbiologisch Laboratorium voor Gezondheidsbescherming (MGB), 
RIVM, Bihhoven. ir EJTM Leenen 

Effecten op vissen 

I1iesteria piscicida produceert een wateroplosbaar 
neurotoxine dat vissen verdooft. Hierdoor zwemt de 
vis niet meer weg en kan het vetoplosbare toxine zijn 
werk doen. Dit zorgt voor verwonding van de visse
huid, waardoor de interne zoutbalans van de vis ver
stoord wordt en open zweren ontstaan. De uitgescheiden 
stoffen (epidermaal weefsel, bloed en afbraakprodukten) 
worden dan door de alg geconsumeerd.2 

Effecten op andere dieren en/of 
planten 

Het is niet duidelijk of !1ïesteria piscicida ook effect 
heeft op andere organismen, zoals planten en andere 
dieren, in zijn leefomgeving. Ophoping van de toxi
nes in weefsels enfof aantasting van de huid of het ze
nuwstelsel van andere organismen lijkt aannemelijk. 
Hierover is in de literatuur nog niets gemeld. 

Effecten op de mens 

Een scala van klachten wordt in verband gebracht 
met Pftesteria piscicida; echter slechts enkele relaties 
zijn goed onderbouwd. Lopend epidemiologisch en 
toxicologisch onderzoek zal hier meer inzicht in moe
ten geven. De geclaimde klachten zijn ook in te delen 
naar de twee toxine-groepen: 
• klachten waarschijnlijk veroorzaakt door vetoplos

haar toxine: o.a. huiduitslag, branderige huid en 
oogirritaties. 

• klachten waarschijnlijk veroorzaakt door waterop
losbaar neurotoxine: o.a. spraakproblemen, leer
stoornissen, concentratieverlies, kortademigheid, 
geheugenverlies, hoofdpijn en spierkrampen. 
De laatste groep is duidelijk de belangrijkste en ge

vaarlijkste voor de mens. De eerste onderzoekers, 
welke gemiddeld gedurende 5 weken 1 tot 2 uur per 
dag Pftesteria piscicida onderzochten, kregen o.a. geheu
genverlies, concentratieproblemen, rode ogen, hoofd
pijn en zweren op de huid. Dit werd vooral veroor
zaakt doordat de toxines zich in de aërosolen, die 
gevormd werden door het kweken in geroerde fermen
toren, bevonden en ingeademd werden (N.B. aangeno
men werd dat de toxines ook via de airconditioning 
verspreid werden).3•5 De meeste van de acute ver-

1.6g 



170 

schijnselen waren reversibel indien de 'zieke' perso

nen niet meer bij de algencultures in de buurt kwa
men. Enkele van de symptomen kwamen echter terug 
na inspannende bezigheden, zelfs tot 6 jaar na bloot

stelling. Momenteel wordt door onderzoekers met 
kapjes en handschoenen gewerkt in 'clean rooms' . 

Onderzoek wijst uit dat blootstelling aan Ifiesteria 
piscicida enfof zijn toxines inderdaad effecten kan heb
ben op huid en zenuwstelsel van organismen. Injectie 
van de 'ruwe' toxines in laboratoriumratten had ern

stige leerstoornissen en geheugenverlies tot 
resultaat.3 Echter, vissers en krabbenvangers die in 

contact gekomen zijn met wateren waarin veel Ifieste
ria piscicida voorkwam vertoonden weinig extra klach
ten ten opzichte van vissers en krabbenvangers die 
niet met zulk water in aanraking waren gekomen. 
Kwalitatief epidemiologisch onderzoek is nodig om 
duidelijk te maken in hoeverre blootstelling van mens 
enfof dier aan Ffiesteria piscicida-bevattende wateren 
grote risico's met zich meebrengt of niet. 

Bovengenoemde klachten geven wel voldoende rede
nen om voorzichtig om te gaan met deze 'dracula-alg' 

en om voorbereid te zijn voor het geval dat Ifiesteria pis
cicida opduikt in de Nederlandse kustwateren. 

Effecten von de consumptie von vissen 
en/of schelpdieren 

Tot nu toe zijn er in de getroffen gebieden geen 
meldingen geweest van vergiftiging door consumptie 
van vissen enfof schelpdieren, die blootgesteld zijn ge
weest aan Ffiesteria piscicida of zijn toxines. Ook zijn er 
(nog) geen besmette visproducten op de markten ge
signaleerd. Daarom wordt aangeraden om de normale 
voorzorgsmaatregelingen te nemen door geen vissen 
te eten welke ziekteverschijnselen vertonen of won
den hebben en de vissen enfof schelpdieren goed en 

in zijn geheel te koken of te bakken alvorens deze te 
consumeren.6 

Ecologische aspecten voor groei en 
toxineproduktie 

De groei- en toxineproduktie omstandigheden van 

Ffiesteria piscicida worden momenteel grondig onder
zocht. Duidelijk is dat groei gestimuleerd wordt door 
verhoogde concentraties aan stikstof- en fosfaatverbin
dingen, afhankelijk van 1) het seizoen en 2) de voe
dingssituatie (veelfweinig voedsel aanwezig; type 
voedsel enz.). Er zijn aanwijzingen dat huishoudelijk 

en slachthuisafValwater ook de toxineproduktie en 
groei bevorderen.3 Welke andere (voedings)stoffen lei-
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den tot toxineproductie is nog niet duidelijk. Waar
schijnlijk speelt de aanwezigheid van vissen en hun 
afscheidingsproducten ook een belangrijke rol hierin. 

Laboratorium- en veldstudies rapporteren toxiciteit 
in wateren met temperaturen tussen de 12 en 33°C en 
zoutgehaltes tussen de 2 en 35 %o , met de meeste 'out
breaks' bij 26°C en hoger in brak water (zoutgehaltes 
tussen 11 en 15 o/w). Geen aantoonbaar effect van licht
intensiteit of concentraties is gevonden.5 

Pfiesterio piscicido in de Noordzee ? 

In november 1997 werd door de BBC een program
ma uitgezonden waarin een Schotse wetenschapper 
beweerde dat Ifiesteria piscicida ook in de Noordzee ge
signaleerd was. Een overtuigend bewijs hiervoor lijkt 
niet aanwezig. Mede naar aanleiding van de grote be
langstelling voor Ffiesteria piscicida wordt door het 

Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) regelmatig on
derzoek naar de aanwezigheid van deze soort uitge
voerd. Tot nu toe zijn in geen van de water- en bodem

monsters sporen van deze alg aangetroffen. 7•8•9 Ook in 
andere delen van Europa en vooral de Noordzeelan
den is niets alarmerends aangetroffen. Dit kan twee 
oorzaken hebben: 1) Ifiesteria piscicida is niet aanwezig 
of 2) Ifiesteria piscicida wordt niet aangetoond. Detectie 
is vanwege de verscheidene verschijningsvormen 
moeilijk en wordt momenteel alleen nog met een om
gekeerde microscoop (600 x vergroting; fase-contrast) 
gedaan. Momenteel wordt er in de VS gewerkt aan 
een DNA-probe, welke reeds succesvollijkt in wateren 
waar massale vissterfte heeft plaatsgevonden. Deze 
probe moet nog gevalideerd en geoptimaliseerd wor

den en zal pas daarna wereldwijd verkrijgbaar zijn. 
De vraag blijft of het mogelijk is dat deze alg in 

onze omgeving een plaag zou kunnen worden. Een 

plaag kan alleen ontstaan als Pfiesteria piscicida op de 
een of andere manier in de Europese wateren geïntro
duceerd wordt. Ballastwater dat ingenomen wordt in 
Amerika en hier geloosd wordt zou theoretisch een 
introductieroute kunnen zijn . Het RIKZ start in 1998 
een grootschalig onderzoek naar de risico's van bal

lastwater voor de introductie van vreemde organis
men (waarin dit meegenomen wordt) en dit heeft mo

gelijk consequenties voor de internationale 
regelgeving over ballastwater. 9 De kans dat Pfiesteria 
piscicida (indien hij geïntroduceerd wordt) zich in de 
Noordzee kan ontwikkelen is vrij klein. De omstandig
heden zijn verre van optimaal: de Noordzee is te zout 
en de temperatuur van het zeewater meestal te laag. 

Theoretisch is de kans op overleving van Pfiesteria pisci· 
cida in de riviermondingen groter, omdat daar over 
het algemeen de zoutconcentratie lager is en de tem-
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peratuur in de zomer hoger kan oplopen.7•9 In Europa 
is de afgelopen decennia de aanvoer van fosfaat en 
stikstof echter gereduceerd, zodat de kans op algen
bloei verlaagd wordt. 

Geconcludeerd mag dan ook worden dat er voorlo
pig geen reden tot paniek is, maar dat analyse op f1ies
teria pisdcida wel in het bemonsteringsprogramma 
van de Noordzee meegenomen moet blijven worden 
om een vinger aan de pols te houden. 

Hoe verder ? 

Onderzoek naar 'gebieds-vreemde' soorten, waar
onder f1iesteria piscidda, wordt al binnen verscheidene 
internationale kaders uitgevoerd en meer specifiek 
wordt in Nederland gekeken naar de risico's van bal
lastwater. Routinematig worden de kustwateren be
monsterd door het RIKZ en in deze monsters wordt 
ook gekeken naar f1iesteria piscicida. Indien in de VS 
vooruitgang geboekt wordt met de detectiemethode 
voor deze 'dracula-alg' is het aan te bevelen om dezelf
de methode ook in Nederland te hanteren. Bij het be
monsteren van de kustwateren en riviermondingen 
zal goed opgelet moeten worden of er scholen dode 
vissen met open wonden worden gesignaleerd. Nader 
onderzoek is dan nodig om te bekijken of dat dan ver
oorzaakt wordt door f1iesteria piscicida. Goede infor
matievoorziening tussen de Europese waterkwaliteits
beheerders (van de kustwateren) is hierbij natuurlijk 
van groot belang. Verder is het zaak om de voortgang 
van onderzoek in vooral de VS te blijven volgen, zodat 
nieuwe ontwikkelingen en problemen snel gesignal
eerd kunnen worden en indien er een 'outbreak' van 
f1iesteria piscidda in Nederland of Europa komt men 
meteen weet hoe en of er gehandeld moet worden. 

Malaria Uit Oost Afrika 

H. Schilthuis* 

In de Eurosurveillance Weekly van 14 mei 1998 
(http:ffwww.eurosurv.orgf1998{980514.htm) werd mel
ding gemaakt van een toename van malaria veroor
zaakt door Plasmodium falciparum in het Verenigd Ko
ninkrijk (v.K.) bij reizigers uit Oost Afrika.1 In het eerste 

') National Coordination Centre tbr Traveners Health. H. Schilthuis, arts 
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kwartaal van 1998 werden 154 gevallen van malaria uit 
Oost Afrika aangegeven in plaats van gemiddeld 29 in 
het eerste kwartaal in de voorafgaande vier jaar. 

Er worden twee oorzaken voor deze toename ge
noemd: enerzijds is er een duidelijke toename van de 
transmissie van malaria in Oost Afrika als gevolg van 
de zware regenval ontstaan door het El Niiio feno
meen2, anderzijds wordt gedacht aan de recent veran-



172 

derde richtlijnen in Engeland als verklaring voor de 
toename van de malaria. Aan reizigers die voor korte 
tijd (< 2 weken) naar Oost Afrika gaan, wordt nu in 

principe de minder effectieve combinatie chloroquine 

en proguanil (C en P) in plaats van mefloquine voorge
schreven.3 

Ook in Nederland zijn de malariaprofYlaxe richtlij
nen recentelijk (oktober 1997) veranderd. Chloroquine 
en proguanil is eerste keus chemoprotylaxe voor reizi
gers naar Oost Afrika die één week of korter blijven. 
De vraag doet zich dan ook voor of bij reizigers vanuit 
Nederland naar Oost Afrika een verandering van het 

patroon van malaria-infecties gezien wordt. 

In tabel 1 is aangegeven dat er respectievelijk 3, 5 

en 7 gevallen van P. falciparum malaria uit Oost Afri
ka werden gemeld in de eerste 20 weken van het jaar 
1996, 1997 en 1998.4 In geen één geval is er een door

braak van P. falciparum gemeld bij juist gebruik van 
de combinatie chloroquine en proguanil. Het aantal 
aangegeven gevallen van P. falciparum malaria is in 
1998 iets hoger dan in de voorgaande jaren. maar 
staat niet in vergelijking met de toename zoals deze 
in het V.K. wordt gevonden. 

Er is een aantal verklaringen te bedenken voor de ge
vonden verschillen tussen de Nederlandse en de Engelse 
situatie met betrekking tot de toename van import van 
malaria tropica uit Oost Afrika. 

Er is mogelijk een afuame van het aantal reizigers 

naar Oost Afrika in het begin van 1998 als gevolg van 

Tabel 1. Aangiften van gevallen van malaria bij 
IGZ. week 1-20, 1996-1998. 

Jaartal 
1996 1997 1998 

Plaats van herkomst Malaria 
Afkomstig uit hele Wereld 94 75 90 
Afkomstig uit Oost Afrika 4 6 10 
P.falciparum infecties uit 

Oost Afrika 3 5 7 
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de overstroming en de Rift Valley Fever epidemie. Als 
er dan een relatieve toename van geïmporteerde mala
ria zou zijn in deze periode, is dat een gevolg van een 

hogere transmissie. 
Er zou ook werkelijk een verschil kunnen zitten in 

het aantal gevallen van malaria tropica uit Oost Afrika 
tussen de beide landen. Nederlanders wordt mefloquine 
als profYlaxe geadviseerd als ze langer dan een week naar 
Oost Afrika gaan; bij de Engelsen is deze grens op 2 

weken gesteld. Dat betekent dat Nederlanders korter wor

den blootgesteld aan malaria terwijl ze chloroquine en 
proguanil gebruiken dan Engelsen. Deze kortere exposi
tieduur brengt mogelijk ook een lager risico met zich 

mee. Een verschil in reisgedrag tussen Engelsen en Ne
derlanders naar Oost Afrika speelt mogelijk ook een rol. 

Er zijn geen aanwijzingen dat de geringe toename 
in malaria die wordt waargenomen in de eerste 20 

weken van 1998 in Nederland, toe te schrijven is aan 
de wijziging in profYlaxe-adviezen van oktober 1997. 

Er zijn namelijk geen doorbraken aangegeven op de 
combinatie chloroquine en proguanil. De Engelse cij
fers worden niet door Nederlandse gegevens gestaafd. 
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Toenome porvovirus 

J.E.. van Steenbergen* 

Vijfde ziekte 

De afgelopen maand werd het bureau van de LCI 
vaker dan voorheen benaderd met vragen uit de prak· 
tijk rond kinderen met de vijfde ziekte. Uit de regis· 
tratie van de virologische laboratoria blijkt dat in de 
eerste 24 weken van 1998 vaker positieve uitslagen 
voor parvovirusinfecties werden gemeld dan in verge
lijkbare perioden van voorgaande jaren (1998: 159; 
1997: 79; 1996: 28).1 Uit beperkte registratiegegevens 
is bekend dat het normale epidemiologische patroon 
van infecties met parvovirus B19 cyclisch verloopt. In 
Engeland volgen twee jaren met hogere incidentie op 
drie met incidentie.2 In andere gebieden 
zijn deze perioden soms langer.3 In een overzicht van 
de van virologische laboratoria van 1992 

figuur) valt een dergelijk patroon in Ne
derland ook te herkennen. De uitvoering en registra· 
tie van de diagnostiek is in het verloop van deze pe
riode echter ook veranderd. Meer laboratoria zijn zelf 
de bepalingen gaan verrichten, waardoor de diagnos
tiek en dus ook het aantal positieve meldingen is toe
genomen. 

In dit bulletin is in het verleden al een enkele 
maal aandacht besteed aan parvovirusinfec:ties.4•5 Re· 
cent is er een helder kort overzicht voor de praktijk 
verschenen6 en is de stand van de wetenschap nog 
eens goed samengevat in een proefschrift.7 Uit beide 
publicaties wordt duidelijk dat, hoewel er steeds meer 
bekend wordt over de infectie en de gevolgen voor de 
vrucht in geval van intra-uteriefectie, er nog steeds 
onvoldoende bekend is om zinnige maatregelen te 
kunnen opstellen. In de praktijk blijkt het moeilijk 
een advies te geven aan zwangeren die vrezen te zijn 
blootgesteld of die weten dat de infectie zich bij een 
kind heeft voorgedaan en contact willen vermijden. 
Bij het bureau van de LCI is daarom een protocol ery
thema infectiosum in voorbereiding. 

Voorlopig beleid 

Altijd eerst de diagnose bevestigen 
Ondanks het feit dat erythema infectiosum ken

merkende verschijnselen heeft, kunnen andere ver
wekkers sterk overeenkomstige ziektebeelden veroor-

') Coördinatiestructuur Infectieziekten (LCI), Rijswijk. JE van 
Ste<onbtorgen, arts 

zaken. Alvorens maatregelen worden geadviseerd, is 
het essentieel eerst te weten of het werkelijk om een 
parvovirusinfectie gaat (bloedafuame voor een serolo
gische bepaling van specifieke antistoffen). 

Altijd te loot 
Geïnfecteerden zijn vooral besmettelijk (aerogeen 

via druppels uit de neus-keelholte) in de week vooraf· 
gaande aan de symptomen. Als de vijfde ziekte ver
moed wordt, heeft overdracht naar anderen derhalve 
meestal reeds plaatsgevonden. Secundaire versprei
ding vindt veel plaats zowel in het (50%) als in 
instellingen (10-60%). Van de volwassen bevolking 
heeft dan ook reeds 60.70% antistoffen, Dit betekent 
gelukkig ook dat slechts een derde deel van de zwan
geren nog vatbaar is. 

Beperkt risico 
Bij bewezen infectie blijkt 85-90% van de zwanger

schappen ongestoord te verlopen en zal het kind zon· 
der afwijkingen geboren worden.Het risico op ernstige 
aneamie resulterend in hydrops fuetalis of intra-uterie
ne vruchtdood is het groter bij een infectie in het twee
de trimester van de zwangerschap. Infectie in het eer
ste trimester kan leiden tot spontane abortus. 

Serologisch onderzoek 
Aan zwangeren die mogelijk contact hebben 

gehad met geïnfecteerden kan ter geruststelling sero
logisch onderzoek aangeboden worden. Alvorens sero
logisch onderzoek te adviseren moet een zorgvuldige 
afweging gemaakt worden over voor- en nadelen van 
testen (bij voorkeur in overleg met de zwangere zelf). 

Figuur: Parvovirus, 1992-1998 (Bron: Registratie Virologi
sche Laboratoria van de werkgroep Klinische Virologie, 
NVMM). 
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Aan niet-immune zwangeren kan immers zelden een 
ander advies gegeven worden dan af te wachten of 
zich ziekteverschijnselen gaan voordoen. In het alge

meen is de periode met de grootste kans op over
dracht al verstreken op het moment dat de diagnose 
gesteld wordt. De kans op een ongunstig beloop van 
de zwangerschap is dermate klein dat er onvoldoende 

reden is om een zwangerschapsonderbreking in over
weging te geven. 

Een enkele keer kan serologisch onderzoek aange

wezen zijn, bijvoorbeeld in de werksituatie. Als er vijf
de ziekte heerst op de werkplek (kinderdagverblijf of 
ziekenhuis) verdient het aanbeveling niet-immune 

zwangere werkneemsters tijdelijk elders te werk te 
stellen. Het is raadzaam om in voorkomende gevallen 
eerst met het laboratorium te overleggen wat de loka

le diagnostische mogelijkheden zijn en eventueel afte 
stemmen met het bureau van de LCI om het beleid in 
Nederland zoveel mogelijk te uniformeren. 
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Een explosie van E.. coli 0 I 57-infectie binnen een gezin 

A.E. Heuvelink", ).).H.C. Tilburg", R.G. Herbesb, W.J. van Leeuwen<, M. 0/ijs/agerd, M.K.E. Noh/mans•, J.D. van Gooi~ 
U. Vechtb 

Aanleiding 

In april van dit jaar brak in een boerengezin op de 
Veluwe diarree uit. Eén van de ouders en vier van de 
zes kinderen maakten een episode door met diarree. 
Vader en één kind hadden kortdurend diarree zonder 

bloedbijmenging, drie andere kinderen hadden bloe
derige diarree, allen na elkaar. Het tweede kind in de 
rij van zieken, 1 jaar oud, had profuse diarree met 

vers bloed en werd opgenomen op de kinderafdeling 
van het Radboud Ziekenhuis te Nijmegen. Bij hem is 
als eerste verocytotoxine-producerende Escherichia coli 
0157 (0157 VTEC) uit de faeces geïsoleerd. De eerste in 
de rij, vier jaar oud, werd na een klachtenvrij interval 
van 2 weken opgenomen op de kinderafdeling van het 

Ziekenhuis Gelderse Vallei, met opnieuw heftige 
krampende bloederige diarree, en ontwikkelde bin

nen 24 uur hemolytische anemie, thrombopenie en 
acute nierinsufficiëntie: acuut hemolytisch uremisch 
syndroom (HUS). In het Wilhelmina Kinderziekenhuis 

a) Microbiologisch laboratorium voor Gezondheidsbescherming. RIVM 
b) Veterinaire Inspectie van de Volksgezondheid 
c) Laboratorium voor Infectieziektendiagnostiek en Screening. RIVM 
d) GGD West-Veluwe{Vallei 
e) Streeklaboratorium Arnhem 
f) Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht 

(WKZ) te Utrecht werd de nierinsufficiëntie geduren
de 7 dagen behandeld met peritoneaaldialyse. Hemo
lyse en thrombopenie verdwenen na 3 weken, de nier

functie kwam weer op gang en na de vierde week van 
opname volgde ontslag naar huis. Drie maanden na 
het ontwikkelen van HUS heeft dit 4-jarig jongetje 

nog steeds een licht beperkte glomerulaire filtratie, 
hypertensie en een tubulaire acidose. 

Inleiding 

Een infectie met VTEC kan asymptomatisch verlo
pen, zich beperken tot milde diarree of resulteren in he
morragische colitis (HC).1 Ongeveer 2% tot 7% van de 

HC-patiënten ontwikkelt HUS, de belangrijkste oorzaak 
van acute nierinsufficiëntie bij jonge kinderen. Risico
groepen voor het ontwikkelen van HC en HUS zijn kin
deren jonger dan 5 jaar en ouderen boven de 60 jaar. 
VTEC-infecties worden dikwijls in verband gebracht met 
de consumptie van onvoldoende verhit (gemalen) rund

vlees en ongepasteuriseerde melk. Rundvee wordt dan 
ook beschouwd als een belangrijk reservoir van VTEC. 
In de regel vertonen noch volwassen runderen noch kal

veren klinische verschijnselen als gevolg van een vrEe
infectie. Tijdens een onderzoek naar het voorkomen 
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van 0157 VrEC in Nederlandse slachtrunderen en vlees· 
kalveren werd respectievelijk circa 10% en 0,5% van de 
onderzochte dieren positief bevonden (monsters rec· 
tuminhoud).3 In een onderzoek van de Inspectie Ge
zondheidsbeschermingfKeuringsdienst van Waren te 
Zutphen bleek circa 1% van het onderzochte rundvlees 
gec:orttamine<ërd met 0157 VrEC. Naast overdracht via 
consumptie van fecaal (direct of indirect) besmette le
vensmiddelen is directe overdracht van landbouwhuis· 
dieren op de mens beschreven evenals transmissie van 
mens op mens. De infectieuze dosis is niet exact be
kend, maar wordt verondersteld te zijn (<100 orga
nismen). 

Geschat wordt dat jaarlijks een 30-tal kinderen in 
Nederland een HUS doormaken. Tot nu toe zijn in Ne
derland individuele gevallen van HUS 
beschreven. Bloederige diarree bij gezinsleden van 
een RUS-patiënt komt echter meer en meer voor en 
ook het aantal kinderen met HUS boven de 5 lijkt 
toe te nemen. In Nederland is het nimmer gelukt de 
bron van de VrEC·infecties te achterhalen. Recent zijn 
nog vier Nederlandse kinderen beschreven die tegelij
kertijd een HUS ontwikkelden, waarbij zwemwater als 
vermoedelijke bron werd aangemerkt.2 Bacteriolo-

onderzoek van dat water kon deze veronderstel· 
ling echter niet bevestigen. In april van dit jaar werd 
bij een jongetje met bloederige diarree uit een 

van acht personen, op de Veluwe, een 0157 
VrEC-infectie aangetoond. Binnen 2 weken ontwikkel
de 4-jarig broertje ook bloederige diarree en een 
ernstig HUS, kreeg nog een kind diarree met bloedbij
menging en maakten vader en een ouder kind een 
milde enteritis door. 

Bronopsporing en contactonderzoek 

In verband met de 0157 VfEC·infectie in dit 
werd de GGD West-Veluwe/Vallei ingeschakeld voor 
bron- en contactonderzoek Faecesonderzoek (Streek
laboratorium Arnhem{RIVM) toonde bij vijf van de 
acht gezinsleden 0157 VrEC aan. Bij het HUS-patiën
tje, dat thuis dagenlang achtereen ernstige HC heeft 
gehad, kon achteraf géén 0157 vrnc meer in de fae
ces worden aangetoond. De faecesmonsters van de 
twee kinderen zonder diarree bleven negatief voor 
0157 VrEC. De index-familie bleek risicovolle 
producten zoals hamburgers en rauwe melk te heb
ben geconsumeerd. Opvallend is dat de gezinsleden 
niet alle tegelijk maar na elkaar ziek zijn geworden, 
hetgeen kan duiden op overdracht van mens op mens. 

Omdat het gezin op een boerderij woont waar vlees
kalveren worden gehouden is door het WKZ contact op
genomen met de Veterinaire Inspectie (VI), met de 

vraag of deze dieren niet de primaire bron van infectie 
konden zijn. De VI en het RIVM verzamelden faeces· en 
omgevingsmousters (water, voer, insecten, stof) op het 
vleeskalverenbedrijf voor bacteriologisch onderzoek op 
het RIVM naar het voorkomen van 0157 VrEC. Uit ver
schillende fitecesmonsters werden inderdaad 0157 
vrnc stammen geïsoleerd. Alle humane en dierlijke 
isolaten zullen nader worden getypeerd met behulp 
van pulsed-field gel elektroforese. De voorlopige resul
taten verkregen met een selectie van de isolaten wijzen 
op een sterke genotypische overeenkomst tussen de ver
schillende humane isolaten onderling evenals tussen 
humane en dierlijke isolaten. Dit wijst erop dat aanvan· 
keiijk overdracht van dier op mens is opgetreden, waar· 
na verspreiding binnen het gezin heeft plaatsgehad via 
secundaire transmissie. Vermeldenswaardig is dat de 
dagelijkse verzorging van de kalveren niet in handen 
was van de ouders van het gezin, maar van een b~ 
roepskracht. Deze verzorger alsmede zijn gezinsleden 
kenden klachten van diarree. 

Vervolgonderzoek op de slachterij 

Volgens de oorspronkelijke planning zouden de 
dieren in de week van monstername nog naar het 
slachthuis zijn afgevoerd. In overleg met de veevoeder· 
leverancier en slachterij werd besloten het slachten 
uit te stellen totdat de uitslag van het bacteriologisch 
onderzoek bekend was. Toen bleek dat de uitslag posi
tief was werd besloten om een aantal maatregelen te 
treffen om het risico op besmetting van vlees te beper
ken alsmede om infectie van het slachthuispersoneel te 
voorkomen. Dit betekende dat de dieren als laatste 
groep ter slachting werden aangeboden en dat verschil
lende (risicovolle) delen van de dieren ter destructie 
moesten worden afgevoerd, zoals onder andere kop, 
tong en maagdarmpakket. Bij de keuring werd er 
nauwkeurig op toegezien dat elke zichtbare faecale 
contaminatie werd uitgesneden en afgevoerd voor d~ 
structie. Het slachthuispersoneel werd verplicht hand
schoenen te dragen. Bovendien werd besloten tijdens 
het slachtproces faeces-, karkas- en omgevingsmousters 
te verzamelen voor bacteriologisch onderzoek. 

Circa 30% van de kalveren (n=260) van het bedrijf 
bleek aan de slachtlijn positief voor 0157 vrnc (mon
sters rectuminhoud). Slechts twee van de 260 karkassen 
werden uiteindelijk positief bevonden. Verder werden 
0157 vrnc stammen aangetoond in omgevings- mon
sters, bijvoorbeeld op de handschoenen van een slacht
huismedewerker en in de bak waarin de koppen van de 
kalveren werden verzameld. Bovendien bleek zelfs na 
reinigen met heet water de veewagen waarin de dieren 
waren aangevoerd toch nog positiefvoor 0157 vrEC. 

175 



Afsluitend onderzoek op de boerderij 

Na het afvoeren van de dieren naar de slachterij 

werden de kalverafdelingen op het vleeskalverenbe

drijf gereinigd en gedesinfecteerd. Ter controle van de 
reiniging en desinfectie werden opnieuw monsters op 
het bedrijf verzameld voor bacteriologisch onderzoek. 
Een aantal swabmonsters bleek positief voor 0157 
VTEC. Daarom werd besloten de afdelingen nogmaals 
te reinigen en te desinfecteren alvorens een nieuw 

koppel kalveren op te stallen. 
In de toekomst zal het bedrijf tenminste nog twee

maal worden bemonsterd: bij aankomst van het nieuwe 

koppel op het bedrijf en halverwege de mestperiode. 

Conclusies 

Er kan worden gesteld dat in de hierboven bespro
ken explosie sprake is geweest van 0157 VTEC-infectie, 
waarschijnlijk niet als gevolg van consumptie van ge
contamineerd voedsel maar primair als gevolg van 
overdracht van dier op mens secundair gevolgd door 
overdracht van mens op mens. 0157 VTEC-infectie ver
oorzaakt door direct contact met landbouwhuisdie

ren is in Nederland nog niet eerder beschreven. 
Verder tonen de onderzoeksresultaten aan hoe be

langrijk een goede hygiëne tijdens het slachtproces is, 

waarbij het voorkómen van faecale contaminatie van 
het karkas centraal staat. Het afvoeren van de koppen 
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en het maagdarmpakket van de dieren bleek een te
rechte beslissing te zijn geweest op grond van de posi
tieve microbiologische bevindingen. Tot slot is geble
ken dat grondige reiniging en desinfectie van de stal, 

de veewagen en het slachthuis noodzakelijk zijn om 
0157 VTEC kiemen af te doden en daarmee verdere 
verspreiding van de pathogenen te voorkomen. 

Het onderzoek heeft aangetoond dat met een geza
menlijke inzet en snelle consultatie van medewerkers 
van verschillende instanties uit verschillende vakge

bieden en medewerking van het bedrijfsleven (de kal
versector), bronopsporing in geval van een 0157 
VTEC-explosie lonend is. 

Literatuur 

1) Advisory committee on the microbiological safety of Jood. Re" 

port on verocytotoxin"producing Escherichia coli. London, 

HMSO, 1995. 

2) eransberg K, Kerkhof ]HCT van den, Banffer ]R], Stijnen C, 

Wemars K, Kar NCA] van de, Nauta ], Wolff ED. Four cases of 

hemolytic uremie syndrome - Souree contaminated swimming 

water? Gin Nephrol 19%; 46: 45"9. 

3) Heuvelink AE, Biggelaar FLAM van den, Boer E de, Herbes RG, 

Melchers W]G, Huis in 't Veld ]H], Monnens LAH. lsolation and 

characterization of verocytotoxin-producing Escherichia coli 

0157 strains from Dutch cattie and sheep.] Gin Microbiol 1998; 

36:878-82. 

Vrijdag 27 maart 1998 vond de 46ste wetenschappelijke vergadering van de Vereniging 
voor Infectieziekten plaats aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Hieronder volgen de 
samenvattingen van de voordrachten die op deze vergadering werden gehouden. 

Koorts uit de tropen: een terugkerend 
probleem 

S.M. Arend, J. T. van Dissel, L.G. Visser, j.F.P. Schellekens*, 

j. Thompson 

Afdeling Infectieziekten, Leids Universitair Medisch Centrum 

en *RIVM, Bilthoven 

Een 43-jarige vrouw kreeg, tien dagen na terugkeer 
van een verblijfvan een week in Gambia, aanvallen van 
hoge koorts. Zij had daarbij spierpijn en hoofdpijn. Een 

aanval duurde twee dagen, waarna patiënte vier dagen 
klachtenvrij was. Patiënte had tijdens de reis een nacht 

onder primitieve omstandigheden doorgebracht, waar
in zij veelvuldig was gestoken door 'ongedierte'. Zij had 
trouw mefloquine ingenomen. Het lichamelijk onder

zoek was niet afWijkend. De enige afWijkende laborato
riumuitslagen waren een BSE van 48 mm/h, een relatie
ve lymfocytose met geprikkelde lymfocyten bij een 
leukocytenaantal van 5,3*109/L en licht verhoogde 
serum transaminasen. Het dikke druppel-onderzoek 

was bij herhaling negatief. IgM voor cytomegalovirus 
en Epstein-Barr virus waren negatief. 

De differentiaal-diagnose van ziekten met recidive
rende koorts, die door ectoparasieten worden overge
bracht, is uitgebreid. Cyclische koorts met een interval 
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van :t 4 dagen is echter kenmerkend voor 'relapsing 
fever'. Dit is een door luizen overgebrachte infectie door 
Borrelia recurrentis of een door teken overgebrachte infec
tie, waarbij verschillende Borrelia species in het spel kun· 
nen zijn. In de pathofYsiologie speelt mogelijk een cycli
sche antigene variatie van borrelia een rol. De diagnose 
kan worden gesteld door het aantonen van de spiroche
ten in een donkerveldpreparaat of een dikke druppelpre
paraat van bloed afgenomen tijdens een koortsperio- de. 
Specifieke serologie is niet beschikbaar. Wel kunnen er 
met Borrelia burgdm:feri kruisreagerende antistoffen voor
komen. Bij onze patiënte werd met een immunoblot op 
B. burgdolj'eri antigenen een intensieve band bij 32 kD ge
vonden. Dit komt bij Lyme ziekte niet voor en past daar
om bij een 'andere borreliose'. Onze patiënte had zeer 
waarschijnlijk de door teken overgebrachte vorm van re
lapsing fever. Zij werd behandeld met doxycycline, waar
na zij geen aanvallen van koorts meer had. 

Impact van een epidemische verheffing van 
multi-resistente klebsiella pneumoniae op 
een Intensive Care. 

G.J van Asseltl, C.L. jansen 1, j.A.E.M. Mutsaers 1, W.H.F Goessens2 

1 Medische Microbiologie, Medisch Centrum Haaglanden, 

Den Haag, 

2 Medische Microbiologie en Infectieziekten, Academisch Zie

kenhuis Rotterdam - Dijkzigt, Rotterdam 

Tussen 12 mei en 4 september 1997 werd bij 21 In
tensive Care patiënten een multi-resistente Klebsiella 
pneumoniae (MRKP) geïsoleerd, extended spectrum 
beta-lactamase (ESBL~positief. ESBL is een breed-spec
trum beta-lactamase dat alle cefalosporinen in-vivo 
onwerkzaam maakt. Bij 20 van de 21 patiënten is er 
tevens resistentie voor gentamicine. 

Bovengenoemde isolaten en één elders in het zie
kenhuis geïsoleerde MRKP werden getypeerd m.b.v. di
verse technieken (o.a. RAPD, plasmide restrictie frag
ment analyse en integron PCR). Er blijkt sprake van 
een cluster van identieke isolaten bij 20 Intensive 
Care (IC) patiënten, een tweede type bij één Intensive 
Care patiënt en een derde type bij een urologische pa
tiënt zonder relatie met de IC. 

De multi-resistente Klebsiella pneumoniae veroor
zaakte infecties bij met name post-chirurgische pa
tiënten (o.a. multi-trauma, neurochirurgische en 
aneurysma aortae-ingrepen), voorts bij urologische en 
interne geneeskunde patiënten met een urosepsis of 
ernstige respiratoire insufficiëntie en pneumonie. Het 
merendeel van de patiënten werd beademd (14/20), 
met een gemiddeld langere beademingsduur vergele-

ken met beademde patiënten zonder MRKP (23 versus 
7 dagen). Bij 12 patiënten is sprake van goed behan
delbare infecties of kolonisatie, terwijl 8 patiënten 
een ernstige, gecompliceerde infectie door MRKP op
liepen. Er was een hoge mortaliteit (n=5). 

Er was sprake van falen van de selectieve (darm) 
decontaminatie (SDD) en -bij de geïnfecteerde patiën
ten- van falen van de initiële therapie bij de diverse in
fecties (pneumonie, (uro)sepsis, hersenabces, 
meningitis, geïnfecteerde vaatprothesen). Bij het cluster 
van 20 patiënten was sprake van 109 dagen therapie
falen. 

Het antibioticabeleid in algemene zin op de Inten
sive Care werd bemoeilijkt: de beta-lactams en genta
micine bleken frequent te moeten plaatsmaken voor 
een carbapenem of chinolon. Dit laatste speelde -in 
geringere mate- ook op afdelingen waar ex-IC-patiën
ten werden opgenomen. 

Door aanscherping van de bestaande hygiëne-proto
collen (inclusief de gehanteerde contactisolatie) en 
zorgvuldige voorlichting/begeleiding door de hygiënis· 
ten is verspreiding van de MRKP op de Intensive Care 
gestopt. Dankzij verpleging in contactisolatie na uit
plaatsingen vanaf de IC heeft nagenoeg geen versprei
ding buiten de IC plaatsgevonden, ook niet door tussen
tijdse overplaatsingen ivm gebrek beaderningscapa
citeit en uitplaatsingen naar andere ziekenhuizen. 

De ijzeren weg naar pythiosis 

J.R. 8oeloert, H. W. Van Landuyt, B.Z. Gordts, A. Lambert, 

P. Pootrakul* 

Algemeen Ziekenhuis St-jan, Brugge; *Mahidol University, 

Bangkok, Thailand 

Vraagstelling: De diversiteit en specificiteit van sys
temen tot ijzeropname door microorganismen kan pa
thologische gevolgen hebben. Menselijke pythiosis, 
verwekt door de schimmel Pythium insidiosum, komt 
voor in Thailand en is gekenmerkt door vaatocclusie 
door schimmelgroei, met meestal amputatie van de 
onderste ledematen voor gevolg. Merkwaardigerwijs 
komt deze ziekte enkel voor bij patiënten met thalas
semie of hemoglobinopathie. Waarom deze opvallen
de specificiteit? 

Methode: In vitro onderzoek gebeurde naar de groei
kenmerken van P. insidiosum in RPMI 1640 agar (pH 7.5) 
met diverse additiva. 
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Resultaten: 1) IJzerchelatoren (uitgenomen wanneer 
gesatureerd met ijzer) remmen de groei van de schim
mel. 2) Serum, toegevoegd aan dit ijzerarm milieu 
(RPMI agar + ijzerchelator) heft deze groeiremming 
op. 3) Groeibevordering door serum neemt toe in 
functie van de ijzersaturatiegraad van transferrine 
in het serum en is dus meer uitgesproken met 
serum van thalassemie-patiënten dan met normaal 
serum. 4) Groeibevordering wordt ook teweegge
bracht door zuivere transferrine en neemt toe met 

de ijzersaturatie. 

Conclusies: 1) In tegenstelling met de meeste andere 
schimmels/gisten, kent P. insidiosum een groeibevorde
ring o.i.v. serum. 2) Deze groeibevordering door 
serum wordt nagebootst door transferrine en neemt 
toe met de graad van ijzersaturatie. 3) Uit verder on
derzoek moet blijken op welke manier deze schimmel 
ijzer opneemt vanuit transferrine. 4) Het feit dat 
serum van thalassemiekers een ideale voedingsbodem 
is voor deze schimmellegt vermoedelijk de verhoogde 
vatbaarheid van deze patiënten voor deze ernstige in
fectie uit. 

European antimicrobial resistance surveil
lance system (EARSS) 

W. Goettsch, H. de Nee/ing. P. 8ootsmo, M. Sprenger 

Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie, RIVM, Bilthoven 

Het is duidelijk dat binnen de EU grote verschillen 
met betrekking tot de resistentie tegen bv. S.pneumo
niae en MRSA optreden. Vergelijking van de resisten
tie-problematiek tussen de verschillende lidstaten is 
echter moeilijk omdat vaak verschillende antibiotica 
worden getest en verschillende test- en interpretatie 
systemen worden gebruikt. Vanuit epidemiologisch 
oogpunt zijn de data vaak niet vergelijkbaar vanwege 
verschillen in 'sampling'. Daarom heeft Nederland 
het initiatief genomen om een European Resistance 
Surveillance System (EARSS) op te bouwen, dat be
trouwbare en vergelijkbare gegevens zal verzamelen 
ten behoeve van de volksgezondheid. Uiteindelijke 
doelstelling is een bijdrage aan de vermindering van 
de resistentie-problematiek. De korte termijn doelstel
ling is een early-warning systeem te ontwikkelen, re
gionale verschillen in kaart te brengen en te analyse
ren en te relateren aan mogelijke risico-factoren. 

EARSS zal per 1 april 1998 starten met een 18 
maanden durende haalbaarheidsstudie, gebruik ma
kend van bestaande nationale surveillance systemen. 
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Alle EU-lidstaten zullen participeren. Belangrijke as
pecten zijn de standaardisatie en het validatie van de 
resultaten. MI C's zullen worden gebruikt als uitgangs
punt. Hierdoor is het mogelijk kleine verschillen te 
detecteren die zich voordoen in het gevoeligheids-tra
ject. Standaardisatie en kwaliteitscontrole zal gebeu
ren onder de vlag van de ESCMID. Voor Nederland zal 
de SWAB hierin een belangijke rol kunnen spelen. 
EARSS zal ook gekoppeld worden aan het WHo-net
werk. 

T.b.v. de haalbaarheidsstudie zullen twee pathoge
nen worden geselecteerd. Vervolgens zullen besluiten 
worden genomen tav antibiotica combinaties, test-cri
teria en data-uitwissel formaten . De ruwe MIC waar
den van de deelnemers zullen per kwartaal worden 
verzameld en na controle en interpretatie terug wor
den gekoppeld via Internet. Uit de voorlopige reacties 
blijkt dat EARSS stimulerend werkt op het tot stand 
brengen van nationale systemen en een van de be
langrijkste projecten wordt binnen het samenwer
kingsverband tussen de VS en de EU (EU-US Task Force 
on Communicable Diseases). 

Klinische toepassingen van ubiquicidine, een 
nieuw antimicrobieel peptiden, in infectie
ziekten 

1 P.H. Nibbering, 1 M. Th. von den 8orseloor, 1 A. Annemo-Paulusma, 
2M.M. Welling, 2E.K.j. Pauwels, 1P.j. van den 8roek 

Afdel ingen 11nfectieziekten en 2Nucleai re Geneeskunde, Leids 

Universitair Medisch Centrum 

Antimicrobiële peptiden spelen een belangrijke 
rol in de afweer tegen infecties. Deze peptiden perme
abiliseren de bacteriële membraan waardoor de mi
croorganismen sterven en zijn derhalve belangrijke 
kandidaten voor de ontwikkeling van nieuwe antimi
crobiële middelen voor de behandeling van infecties, 
welke moeilijk met de huidige antibiotica kunnen 
worden bestreden. Tevens zijn radioactief gemerkte 
antimicrobiële peptiden veelbelovend voor de snelle 
detectie van infecties. In een recent binnen onze labo
ratoria uitgevoerd onderzoek is een tot dusver onbe
kend antimicrobieel peptide uit muismacrofagen en 
humane luchtwegepitheelcellen geïsoleerd. Dit 6.7 kD 
kationische peptide, ubiquicidine genoemd, vertoont 
in vitro antimicrobiële activiteit ten aanzien van een 
breed scala aan microorganismen, zoals Gram-positie
ve en Gram-negatieve bacteriën, mycobacteriën, 
schimmels (Candida albicans en Cryptococcus neoformans), 
envelopevirussen en protozoën (Toxoplasma gondii, Try
panosoma cruzi). De expressie van dit peptidein macro-
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fagen/epitheelcellen kan niet worden verhoogd door 
expositie aan cytokinen enfof microorganismen. Te
vens werden enkele hiervan afgeleide peptiden (ubi
quiddine fragmenten) met in vitro antimicrobiële ac
tiviteit gesynthetiseerd. Farmacologische onderzoek 
met radioactief-gemerkte ubiquicidine fragmenten in 
muizen toonde een korte halfwaardetijd ($20 min) in 
het serum, snelle klaring via de nieren en blaas, en ac
cumulatie van het peptide in infectiehaarden, maar 
niet in steriele ontstekingsprocessen. Bovendien bleek 
een intraveneuze injectie met ubiquicidine fragmen
ten het aantal bacteriën (inclusief multidrug-resisten
te S. aureus) in geïnfecteerde organen sterk te reduce
ren. Er werden geen nadelige bijwerkingen van de 
peptiden in de proefdieren gevonden. 

Kapseltype-onafhankelijke bescherming door 
serum opgewekt tegen hydrofobe oppervlak
te eiwitten van Stref>tococcus Pneumonioe 

K. Overweg, R. de Groot, P. W.M. Hermons 

Afdeling Kindergeneeskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam 

Het doel van deze studie was de identificatie van 
bescherming door hydrofobe oppervlakte eiwitten 
van Streptococcus pneumoniae infecties door pneu
mocokken. Hydrofobe oppervlakte eiwitten werden 
geëxtraheerd uit twee S. pneumoniae stammen met re
spectievelijk kapseltype 4 en 19F. Door middel van in
directe immuno-cytometrische analyse werd aange
toond dat hyperimmuun konijnensera opgewekt 
tegen de extracten epitopen op het oppervlak van ge
kapselde pneumokken herkennen. De opsonische acti
viteit van de sera werd aangetoond middels een fago
cytose assay. Zowel herkenning van oppervlakte 
epitopen als opsonische activiteit was onafhankelijk 
van het kapseltype en het genotype van de pneumo
kok. Bovendien was de opsonische activiteit pneumo
kok-specifiek. Dit duidt erop dat species-specifieke epi
topen een rol spelen bij de opsonische activiteit van 
de sera. Passieve immunisatie studies bevestigden de 
opsonische activiteit van de sera in vivo. Intraperitone
ale injectie van de hyperimmuun sera in muizen 
waarbij virulente geopsoniseerde pneumokokken via 
de intranasale route toegediend werden resulteerde in 
een significant langere overleving dan bij controle 
muizen. Bij de controle experimenten werd gebruik 
gemaakt van sera van konijnen die geïnjecteerd 
waren met het adjuvant. De gemiddelde overleving
stijden waren > 72 uur en 46 uur voor passief geïm
muniseerde en controle muizen. Om de eiwitten uit 
de fractie te identificeren die een rol spelen in deze 

bescherming werd het eiwitextract gescheiden mid
dels 2D gel electroforese. Monospecifieke konijnense
ra werden opgewekt tegen de immunogene eiwitten 
uit het extract. Vervolgens werden de monospecifieke 
sera getest op herkenning van oppervlakte epitopen, 
in vitro opsonische activiteit, en in vivo bescherming in 
het muizen pneumonie model. Minstens één mono
specifiek sera is tot nu toe positief uit de drie experi
menten gekomen. Het eiwit waartegen dit serum ge
richt is zou een rol kunnen spelen bij de pathogenese 
van infecties veroorzaakt door de pneumokok en zou 
een interessante kandidaat kunnen zijn voor toepas
sing in een vaccin. 

Toename van invasieve pneumokokken in zes 
streeklaboratoria 

W. van Pelt1, A.J. de Neeling1, A.G.M. Buiting2, M.G.R. Hendrixl, 

C. Ho/4, E..E.J. Ligtvoet5, LJ.M. Sabbe6, A.j.A. van Griethuysen7 

1RIVM, Bilthoven en Streeklaboratoria te 2Tilburg, 3Enschede, 
4Leeuwarden, 5Haarlem, 6Goes en 7Nijmegen. 

Vraagstelling/methode: In verscheidene Europese lan
den w.o. Denemarken, is een toename waargenomen 
van in de routine verzamelde pneumokokken isolaten 
uit bloed of liquor. Om te onderzoeken of deze toena
me ook in Nederland is opgetreden, analyseerden wij 
de resultaten van het routine onderzoek in zes stree· 
klaboratoria (dekkingsgraad 18%). 

Resultaten: De incidentie in de jaren tussen 1 augus
tus 1990 en 1 augustus 1994 was 8 à 9/100.000( jaar; 
in de jaren 94/95, 95/96 en 96/97 was deze resp. 11, 15 
en 13/100.000/jaar i.e. significant hoger (p<0.01). In de 
leeftijdscategorie >60 jaar waren deze incidenties 
resp. 31 à 33, 37, 57 en 47. De toename werd gezien in 
alle deelnemende laboratoria. De incidentie van inva
sieve pneumokokken isolaten hing nauw samen met 
de buitentemperatuur (KNMI) en het aantal griep ge
vallen (NlVEL) met een vertraging van resp. 3 en 2 
weken (r2=0.41). De toename in de laatste drie jaar kan 
hier niet mee worden verklaard. Een deel van deze 
toename kwam voor rekening van een piek in de 
maanden april-mei, die niet gerelateerd was aan de 
buitentemperatuur of aan griep. Opmerkelijk was dat 
de incidentie in de hoogste leeftijdscategorie (>84 
jaar) nagenoeg gelijk was aan die tussen 60 en 84 jaar. 
In het buitenland, m.n. de Verenigde Staten, is de inci
dentie in de hoogste leeftijdscategorie veel hoger. Mo
gelijk hangt dit samen met een frequentere sampling 
van deze leeftijdsgroep in de VS. 
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Conclusie: De gevonden incidenties komen redelijk 
overeen met die van Denemarken. Een verklaring voor 
de toename van het aantal routine isolaten van invasie

ve pneumokokken in de laatste drie jaren ontbreekt. 

Incidentie en klinische presentatie van tuber· 
culose onder HIV-geïnfecteerden in de regio 
Rijnmond 

P.F.H.j. Quaedvlieg, M.E. van der Ende, H.C. Hoogsteden, W 

Hendriks, S. de Marie Erosmus 

Medisch Centrum Rotterdam, afd. Medische Microbiologie en In

fectieziekten 

Achtergrond: Tuberculose (TB) onder HW-geïnfec
teerden vormt een bedreiging voor de patiënt. de alge
mene bevolking, medepatiënten en gezondheidsme

dewerkers. Bij opgenomen patiënten met niet-tijdig 
herkende TB bestaat het gevaar van (explosieve) ver
spreiding. 

Doel: Incidentie en klinische presentatie te onderzoe

ken van TB bij HW-seropositieven in de regio Rijnmond. 

Methode: retrospectief statusonderzoek van alle vol
wassen HW-seropositieve patiënten die in periode 

1985-1996 werden behandeld in het Academisch Zie
kenhuis Rotterdam, aangevuld met TB kweekgegevens 
van de GGD Rotterdam over de periode 1985-1997. 

Resultaten: Bij 37 van de 824 HW-seropositieve pa
tiënten bleek een actieve (kweekpositieve) TB te be

staan. 68% van hen was allochtoon. In 1996 waren er 
meer gevallen van TB (n=13) dan van PCP (n=ll). 
Allochtone HW-seropositieven ontwikkelden signifi

cant vaker TB dan autochtone patiënten (9% versus 
2%, p< 0,001). Bij indeling van de nieuwe HW-seroposi
tieve patiënten in 3 cohorten (A:1985-1990, n=235; 

B:1991-1993,n=276; C:1994-1996, n=313) met een fol
low-up tot 1 jan. 1998 blijkt een toename van de cu
mulatieve incidentie van TB te bestaan: resp. 3%, 3,5% 
en 6,7% (cohort C t.o.v. A en B: p<0.02). In de laatste 
jaren bleek vaker dan voorheen reeds TB te bestaan 
ten tijde van het vaststellen van HW-seropositiviteit: 
mediane tijdsinterval eerste pos. HW-test tot diagnose 
TB in cohort A 374, B 553 en C 16 dagen. Bij presenta
tie had 24% geen pulmonale klachten. Het voorkomen 

van extrapulmonale TB was afhankelijk van het CD4+
celaantal (<200fmm3:80% versus >200/mm3:40%), dit 
gold ook voor de aard van de afWijkingen op de X-tho
rax. Van de 25 patiënten met positieve sputumkweek 
hadden 6 patiënten (6/18 met CD4<200Jmm3) geen af-
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wijkingen op de X-thorax, maar 5 van deze 6 patiën
ten hadden wel een positieve auramine of ZN kleu
ring van sputum. 

Conclusie: Er bestaat een hoge incidentie van TB, 
m.n. onder 'nieuwe' allochtone HW-seropos. patiënten 
in de regio Rijnmond. Verdenking op (long-)TB bestaat 
bij (1) een willekeurige HW-seropos. patiënt met hoes
ten, (2) bij elke (nieuwe) allochtone patiënt met consti
tutionele klachten met of zonder hoesten, ook zonder 

afwijkingen op de X-thorax. 

Koorts, wat zegt een koude rilling? 

V. Schijf, N. Vogtländer, j. T. van Dissel, 

Afdeling Infectieziekten, Leiden Universitair Medisch Centrum 

Een koude rilling wordt algemeen opgevat als een 
significante indicator van ziekte, en bij patiënten met 
infectie wordt hun optreden geassociëerd met aanwe

zigheid van micro-organismen in de bloedbaan. Wij 
onderzochten de associatie tussen koude rillingen, 
bacteriaemie, cytokinaemie en endotoxinaemie in 464 
patiënten die zich presenteerden met koorts (mediane 
leeftijd 61 jaar; 272 mannen, 192 vrouwen). Bacteriae
mie werd vastgesteld bij 90 patiënten (19%), 33 patiën

ten (7.1%) kwamen te overlijden1. Bij 399 patiënten 
(86%) werd de koorts veroorzaakt door infectie, meest
al vanuit de luchtwegen of urinewegen. Een koude ril

ling trad op bij 146 patiënten (36.6%) uit deze groep, 
maar slechts bij 8 (12.3%) van 65 patiënten met koorts 
zonder infectie. Een koude rilling werd vaker gerap
porteerd door patiënten met een Gram-negatieve in
fectie dan Gram-positieve of virale infectie (44 vs 33%). 

Afgemeten aan plasma concentraties van 1NFI. IL-
6, IL-10 en endotoxine waren patiënten met koude ril
lingen (n=154, 33.2%) ernstiger ziek dan patiënten 
zonder rilllingen in de anamnese, en ze presenteer
den zich significant vaker in shock (10.4 vs 5.1 %, 
p=0.045). Ook werd in patiënten met rillingen vaker 
een bacteriaemie vastgesteld (RR 2.5, 95% 0 1.5-4.1), 
met name in patiënten bij wie Gram-negatieve micro
organismen de infectie veroorzaakten (RR 3.6, 95% Cl 

1.7-7.9). In deze laatste groep was er ook een associatie 
van rillingen met endotoxinaemie (RR 2.2, 95% Cl 1-

4.6) en overlijden (RR 2.7, 95% Cl 0.8-9.3, p=0.06). 

De gegevens bevestigen de associatie tussen koude 
rillingen en bacteriaemie, maar tonen tevens dat een 
koude rilling niet gelijk staat met bacteriaemie: in de 
onderzochte patiënten bedroeg de sensitiviteit 55-60% 
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bij een specificiteit van 65-70%. Gegeven de prevalentie 
van bacteriaemie in pa tienten met koorts van buiten het 
ziekenhuis (circa 20%) is daarmee vooral de negatief 
voorspellende waarde relatief hoog, circa 85%. Ook al 
moet een koude rilling in de anamnese van een patiënt 
met koorts als indicator van ernst van ziekte worden op
gevat, de voorspellende waarde van dit gegeven sec is te 
laag om het klinisch handelen (afname bloedkweken, in
stellen empirische antimicrobiële therapie) te bepalen. 

1 J.T. van Dissel, P. van Langevelde, R.G.J. Westen
dorp et al. Anti-inflammatory cytokine profile and 
mortality in febrile patients. Lancet 1998; 351:950-953. 

Campylobacteriose in de pilot van ISIS, gege· 
vens uit het streeklaboratorium Arnhem 

E. Talsma 1, W.G. Gaettsch 1, M.K.E. Nahlmans2, H.L.}. Nieste2, 

P.M. Schrijnernakers 1, M.j. W. Sprenger2 

11 Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie, RIVM, Biltho

ven 21 Medische Microbiologie, Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem 

Vraagstelling: Is er de afgelopen jaren verandering 
opgetreden in de incidentie van kweek bevestigde 
campylobacteriose in de regio Arnhem? Is er verande
ring in resistentie tegen ofloxacine, erytromycine, 
tetracycline en amoxicilline \ davulaanzuur? 

Methode: Gegevens werden betrokken uit de databa
se van het Infectieziekten Surveillance en Informatie 
Systeem (ISIS) over de periode 1994 - februari 1998. 
Het verzorgingsgebied voor Campylobacter-diagnostiek 
is ca. 640.000 inwoners. Criteria zijn gehanteerd waar-

Figuur: Resistentie tegen ofloxacine, tetracycline en ery
tromycine bij Campylobacter spp.; 12 maanden lopend 
gemiddelde (gecentreerd). 

MAAND 

bij gesteld is dat herinfecties na 6 maanden kunnen 
plaatsvinden. Resistentie werd bepaald door middel 
van een disc-diffusie methode (Rosco-methode). 

Resultaten: De isolatiepercentages bleven in de sur
veillance periode constant (5,4%). De incidentie van 
kweekbevestigde campylobacteriose werd berekend op 
55 gevallen per 100.000 inwoners per jaar en dit bleef 
gedurende de surveillance periode onveranderd. Leef
tijdsspecifieke incidenties waren het hoogst op ü-4 jari
ge leeftijd en op jong volwassen leeftijd. Resistentie 
tegen ofloxacine (fluoroquinolon) nam toe van 11% in 
1994 naar 29% in 1997 (zie figuur). Resistentie tegen 
tetracycline fluctueerde tussen de 7 en 15% zonder een 
trend. Resistentie tegen erytromycine (<2%) en amoxi
cilline\clavulaanzuur (0%) bleef gering. Twee van de 
1281 geteste stammen vertoonde kruisresistentie tus
sen ofloxacine en erytromycine (0,5%). 

Conclusie: In de surveillance periode kon geen ver
andering van de incidentie worden vastgesteld van 
kweekbevestigde campylobacteriose. Overigens vanaf 
mei 1997 worden in de pluimveehouderij maatrege· 
len genomen om het besmettingspercentage met Cam
pylobacter te verminderen. Resistentie tegen fluoroqui
nolonen blijft toenemen. Dit proces zal waarschijnlijk 
alleen gekeerd kunnen worden wanneer er restrictie
ver met fluoroquinolonen wordt omgesprongen in 
zowel de intensieve veehouderij als in de humane ge
neeskunde. Voordeel van ISIS is dat ieder moment een 
overzicht kan worden verkregen van de actuele toe
stand zonder dat dit extra inspanning van het labora
torium kost. 

Het aantonen van het onderscheid tussen Enta
moeba Histolytica en E. Dispar in faeces met 
behulp van polymerase kettingreactie is klinisch 
relevant 

L.G. Visser 1, A.M. Polderman2, }.). Verweij2 

I) Afdeling Infectieziekten, Leids Universitair Medisch Cen

trum, 2) Vakgroep Parasitologie, Rijksuniversiteit Leiden 

De amoebe die vroeger werd aangeduid als Enta
moeba histolytica blijkt nu een complex van twee gene
tisch heel verschillende soorten te zijn. De invasieve 
soort wordt E. histolytica genoemd, de niet- invasieve E. 
dispar. De cystenstadia van beide soorten zijn morfolo
gisch niet van elkaar te onderscheiden. Microscopisch 
onderzoek leidt daarom meestal tot een onjuiste diag
nose. Het is sinds kort mogelijk om DNA van beide 
soorten rechtstreeks in faeces op te sporen met be-

181. 
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hulp van een polymerase kettingreactie (PCR). In deze 
bijdrage wordt de klinische toepassing van deze dia
gnostische test gedemonstreerd aan de hand van de 
ziektegeschiedenissen van 2 patiënten. 

De eerste ziektegeschiedenis betreft een 36-jarige 
zwangere Nederlandse vrouw met chronische bloede

rige diarree zonder koorts ontstaan 12 maanden na 
een vakantie in Zuid-Oost Azië. In de faeces werden 
cysten van E. histolytica fdispar en erytrofagocyterende 
leukocyten aangetroffen. De uitslag van het serolo
gisch onderzoek op amoeben was negatief Bij colosco
pie werd een niet-ulceratieve proctitis gezien. De biop
ten toonden een niet-specifiek ontstekingsreactie. 
Amoeben werden niet aangetoond. Met behulp van 
PCR werden enkel DNA van E. dispar in de faeces aan
getoond. De diagnose amoebendysenterie werd ver
worpen. Patiënte werd met goed resultaat behandeld 
met 5-ASA clysma's. 

RECTIFICATIE 
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De tweede ziektegeschiedenis betreft een 24-jarige 
Nederlandse stewardess met chronische buikpijn 
rechts onder in de buik en brijige ontlasting 3 maan

den na een barbeque in Conakri (Guinee). Er werden 

minutavormen en cysten van E. histo!ytica fdispar in de 
ontlasting aangetoond. Behandeling met diloxanide
furoaat had geen effect. Vanwege de persisterende 

klachten en de sterk positieve amoebenserologie werd 
een coloscopie verricht. Hierbij werden geen afWijkin
gen gevonden. De biopten toonden evenmin afWijkin

gen. Met behulp van PCR werden enkel DNA van E. his-
tolytica in de faeces aangetoond. De diagnose 
invasieve darmamoebiasis werd gesteld. Na behande
ling met metronidazol en diloxanidefuroaat herstelde 
patiënte volledig. 

Het aantonen van DNA van E. histolytica of E. dispar 
in de faeces m.b.v. PCR kan bijdragen in de diagnose 
en behandeling van darmamoebiasis en voorkomt on
nodige behandeling van E. dispar cysten excretie. 

In de publicatie over respiratoire infecties in Nederland in Infectieziekten Bulletin 9(5): 12Q-121, zijn in beide fi
guren de legenda bij de x-assen verschoven. Hieronder volgen de juiste figuren. 

Figuur 1: Aantal positieve bevindingen van influenza A 
en B virus per 4 weken in Nederland, januari 1990-april 
1998. 
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De virologische weekstaten omvatten gegevens zoals gemeld door de 
leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie 

Figuur 2: Aantal positieve bevindingen van parainfluen
zavirus, rhinovirus en respiratoir syncytieel virus (RS
virus) per 4 weken in Nederland, januari 1990-apri11998. 

. ..... ___...., 
-"""""""' 

~ 

' l .. _ 
De linker y-as geldt voor het parainfluenzavirus en rhinovirus; de rechter 
y-as geldt voor het RS-virus. 
De virologische weekstaten omvatten gegevens zoals gemeld door de 
leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie 
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Opleiding infectieziektenbestrijding 1998/2000 

In september gaat de opleiding Infectieziektenbe
strijding weer van start. De opleiding wordt verzorgd 
door de Netherlands School of Public Health (NSPH) en 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM) en is bedoeld voor GGD-artsen, militaire artsen, 
hygiënisten in instellingen, artsen bij ARBO-diensten 
en andere organisaties zoals de regionale inspecties en 
reizigersadviescentra. Het doel van de opleiding is de 
deelnemers op te leiden tot deskundigen in de infectie
ziektenbestrijding op regionaal (GGD) niveau. De oplei
ding bestaat uit afzonderlijk te volgen - modules. Mo
dule 1 start op 23 september 1998. 

De volgende modules zijn onderdeel van het curri
culum: 

I Methoden in de praktijk van de infectieziektenbestrijding 
(sept-dec 1998} 

II Reizigersadvisering en -immunisatie (jan-mrt 1999} 

III PubZie health aspecten van infectieziektenbestrijding (apr
jun 1999) 

W Hygiëne in instellingen (sept-dec 1999) 

V Capita selecta van de infectieziektenbestrijding (jan-mrt 
2000) 

Voor nadere informatie over de opleiding, de mo
dules en de kosten kunt u de brochure "Infectieziek
tenbestrijding 1998/2000" aanvragen bij Mw. C. Dijk
man (secretaresse) NSPH, telefoon 030-2913232 of per 
e-mail: cdijkman@NSPH.NL 

Travel & Tropical Medicine conferentie 

Op 25 september 1998 wordt de Maastricht Travel 
& Tropical Medicine conferentie georganiseerd. De 
conferentie is speciaal bedoeld voor iedereen geïnte
resseerd in of werkzaam op het gebied van reis- en 
tropische geneeskunde: artsen, specialisten, medici 
van internationale organisaties en het leger, volksge
zondheidsonderzoekers, studenten geneeskunde, ver
pleegkundigen (i.o.) en verloskundigen (i.o.). 

Voor meer informatie en inschrijvingen kunt u 
terecht bij: 

MTTM Foundation 
Postbus 1660 

6201 BR Maastricht 
Tel: 043-3560726 

Fax: 034-3560725 

Theoriecursus levensmiddelenmicrobiologie & -hygiëne 

In september 1998 start in Utrecht weer de theo
riecursus levensmiddelenmicrobiologie & -hygiëne 
van Stichting EFFL In de periode september- decem
ber wordt in tien bijeenkomsten van ca. 2,5 uur uitge
breid ingegaan op voedselvergiftigers, bederffactoren, 
eigenschappen van micro-organismen, warenwet, hy
giëne, GMP en HACCP, fermentatie, reiniging en des
infectie, etc. De kosten bedragen (inclusief cursusmap 

en examen) f 1.800,- excl. B1W. 

Inlichtingen en opgave bij: 
Stichting EFFI 
Postbus 553 

6700 AN Wageningen 
TeL (0317) 422114 

Fax. (0317) 421817 
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IGZ 4 - weken overzicht 

Aantal aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode 18 mei - 14 juni 1998 ( week 21 - 24) in Nederland 
Number of notified cases of infectious diseoses for the period of 18 May - 14 June /998 (week 2/ - 24) in the Netherlands 
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van Afrik. vir. haemorrh. 
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koorts .... ..... . . ...... . . . - ... . - .. . . - . ... - .. .. - . . .. - . . . . - .. .. - .... - . . · · - · · · · - · · . · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · -
pest/plaque .. ............ . . . - . . .. - .... - . ... - ... . - .... - . ... - .... - . .. . - .. . . - .... - . . .. - ... . - ... . - . ... - ... . -
poliomyelitis ant.acuta . .. ... .. - ... . - . ... - ... . - .... - .... - . ... - .. . . - . . . . - ... . - .... - .... - .. .. - ... . - . ... - ... . -
rabies . ...... ..... . ... . .. .. - . .. . - . .. . - . . .. - .... - . . .. - . . . . - .... - . .. . - .... - . . . . - . . . . - ... . - . . .. - .... - .... -

G.-oep B 

anthrax . ......... .... ..... . - ... . - .. .. - .. .. - .... - .... - .... - .... - .. .. - .... - .... - . . .. -
botu I isme ......... .. ... .... - . .. . - .... - ... . - . ... - .. .. - . ... - .... - . . .. - .... - . ... - ... . - .. . . - .... - .... - .. . . -
brucelloses ..... . ..... . . .... - ... . - .... - .... - . .. . - .... - .. .. - .... - . ... - .... - .... - .. .. - .... - . .. . - .... - . .. . -
cholera ........ . ....... .. .. - ... . - .... - .... - ... . - .. . . - . ... - .... - . ... - .... - .... - .. .. - . .. . - . ... - .... - ... . -
diphterie .. . ....... . .. .... .. - .. . . - ... . - .... - . .. . - .. . . - . ... - .... - .... - .... - .. . . - ... . - . ... - .... - .... - .... -
dysenteria bacillans ..... . .... - . ... - .... - .... - .... - .... I .. .. 2 .... 4 . ... 4 .... I .. . . - .• .. I . ... - .... 2 .... 2 .... I 
febris recurrens ....... . . . .. . - . .. . - .. .. - . . .. - .. . . - .... - . .. . - .. . . - .... - .... - . . .. - .... - .... - .... - .... - .... -
gele koorts/yellow fever ....... - . ... - .... - .. .. - ... . - . . .. - . ... - .... - .... - .... - .... - .... - . ... - .... - .... - .... -
hepatitis A ..... . . .......... - ... . - .. . . I .... - • .. . I .... 4 . . . . 7 .. .. 29 ... I 0 . . . I . ... 18 ... 2 . . .. 2 .... 22 ... 5 .... 2 
hepatitis B . . .. . .... . .. . .... - .... - . . . . I .... - . .. . - .. . . 3 . . . . I . . . . 3 .. .. 9 .... - . ... 2 .... 2 .... - . . . . I . . . . I . ... 6 
legionella pneumonie . ........ - ... . - .... - . .. . - . ... - . . .. I . .. . - .... I .... - ... . - .... - .... I .. .. - . ... I .... - .. .. -
lepra ............. ... . . ... . - ... . - ... . - . . . . - . . .. - . . .. - .... - . ... - ... . - ... . - .... - . . . . - .... - .... - . ... - .... -
leptospiroses .... . . ......... - .... - .... - .... - . ... - .... 2 .... - .... - . ... - .... - .... - ... . - .. .. - . .. . - .... - .... -
malaria ....... ..... . ...... . 2 .... - .... - .... - .... - . . . . I .... 4 .. .. 2 .... 4 .... - ... . - . . . . I . . . . 2 ... . - . . . . I . . . . I 
meningococcosis • ......... .. 2 .... - .... - .... 2 .... - .... 5 .... 3 .... 7 . ... 6 ... . - .... 6 .... 4 .. . . - .... I .... - .... I 
morbilli. .................. . - ... . - .... - .... - .... - ... . - .. . . I . ... - .... - .... - .... I .... - .... - .... - .... - .... -
ornithosis/Psittacosis .... . . ... - ... . - .... - .... - . ... - . .. . - .. . . I . ... - .. . . - ... . - .... - .... - . . .. - .... - .... - .... -
paratyfus B .............. . . . - . .. . - .... - .... - .... - ... . - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .. . . - .... - .... -
pertussis .... ... .......... . . 2 ... . - .... 4 .... 2 . .. . 8 .. . . 8 .. . . 4 .... 5 . . .. 36 ... - .... 3 .... I . .. . - .... I . ... 9 .... I 
Q-koorts/Q-fever ...... .... . . - .... - . ... - .... - .... - . ... - . .. . - . . .. - .... - .... - .... - . .. . - .. . . - ... . - . . .. - .... -
rubella ..... ... ........... . - . ... - .... - .... - . ... - .... - .... - ... . - .... I ... . - .... - .... - . ... - .. . . - . . .. - . . .. I 
stabies . . . .. ........... . ... 2 .... - .... 3 .... 2 .... - .... 9 . . . . I . . .. 3 . . . . 15 . . . I . . .. 4 . . . . I 0 . . . I . . . . I .... 3 ... . 9 
tetanus ............ . . ... ... - ... . - . ... - .. .. -
trichinosis ............ .. . . .. - .. .. - . .. . - .... -
tuberculosis .... . .... . . ... .. - . . . . I ... . I .. • . - .. . . I .... 3 . .. . 4 .... 3 .... 3 ... . - .... 9 .... I . . .. I . .. . - .... I . . . . -
tularemia ............... . .. - . . .. - ... . - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .. .. - .... - .... - .... - .. . . -
tyfus exanthematicus ......... - .. .. - .... - .... - .... - . . .. - ... . - ... . - .... - .... - .... - . .. . - .... - .... - .. . . - .... -
voedselvergiftiging/ ..... . . ... . - .. .. - ... . - .... - .... - .... 12 .. . - .. .. - .. . . - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... -
-infectie/foodborn
infections/-poisoning) 

GroepC 

gonorrhoea ..... . . ... . . .... - . ... - . .. . - .... 4 .... - .... I 0 .. . 8 .... 29 . . . 20 ... I .... I 0 ... 4 ... . 5 .. . . 25 ... 2 . ... 17 
syfilis . prim./sec .. . .. . . . . .. . .. - . .. . - .. .. - .... I . . . . - .. . . - .... - .. . . I ... . I .. . . I . . .. I .... I .... - .... - .... - . . .. I 
syfilis congenita ............. - ... . - . .. . - . ... - .... - .... - .... - . .. . - .... - .... - . .. . - .... - .... - ... . - .... _ .. . . _ 
parotitis epidemica ... .. . .... . - .. .. - .... - ... . - .... - .. .. - ... . - .. .. - . ... - . ... - ... . - . .. . - .. . . - . . .. - .... - . . . . -
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Aangegeven gevallen van infectieziekten in Nederland per 4 weken, 1997 - 1998 
Notified cases of infections diseases in the Netherlands per 4 weeks, 1997 - 1998 

A 

week 
13- /6 
totaal 

febris typhoidea . . . . . . . . . . ...... 2 ..... . 
lassakoorts ea vormen 
van Afrik. vir. haemorrh. 

week 
17-20 
totaal 

week 
21-24 
totaal 

cumulatief totaal 
tlm week 24 
/998 

cumulatief totaal 
tlm week 24 
1997 

. ............. 7 ............... 10 ........ . 

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

B 

anthrax ........................ -. 
botulisme .......... . 
brucelloses..... . . . . . . . . . .. -. . . . . . . . . . . . . .. -..... . ......... -..... . . . . . .... I . . • . . . . . . . . .• -......•.... 
cholera ....................... -................ - ............... -............... I ............. -.......... . 
diphterie ..................... -............... -............ . .............. -............... -.......... . 
dysenteria badllaris . . . . . . . . . . . IS . . . . . . . . . . . . . I I . . . . . . . . . . . . . . 13 .............. 86 . . . . . . . . . . . . . . 154 ....... . 
febris recurrens . . . . . . . . ....... -. . . . . . . . -.. . . . . . . . . .... -.... . . . . ....... -.. . ............ -......... . 
gele koorts/yellow fever ........... -................ - ................ -................ -................ -.......... . 
hepatitis A .................. 132 ............. 100 ........... 73 .............. 752 ............. 330 ....... . 
hepatitis B ..................... 22 . . . . . . . . . . . . . 18 . . . . . . . ..... 21 . . . . . . . . . . . . . 121 . . . . . . . . . . . . . I OS ....... . 
legionella pneumonie . . . . . . . . . . . . . I ............... 2 ............... 3 . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . . 17 ........ . 
lepra.......... . ............. -.............. -................ -.............. -............... 4 ......... . 
leptospiroses ................... I . . . . . ......... -................ 2 . . . . . . . . . . . ... 4 . . . . . ......... 3 ......... . 
malaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . ...... 20 . . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . . . . . I 08 ............. 96 ....... . 
meningococcosis ................ 52 . . . . . ........ 34 .............. 35 . . . . . . . . . . . . 261 . . . . . . . . . ... 291 ....... . 
morbilli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . .......... -................ 2 . . . . . . . . . .... 5 ............... 9 . . . . . . . .. 
ornithosis/Psittacosis . . . . . . ...... 2 . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . . . . IS ........ . 
paratyfus B.......... . ......... 2 .. .. .. . . . .. .. I .. .. .. .. ...... -................ 5 .. . .. . . .. .. . .. I .. .. .. .. . 
pertussis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 02 ............. 84 .............. 73 . . . . ........ 654 ............. 2397 ...... . 
Q-koorts/Q-fever ................ I ............... -..... . . . . . . . . -................ 2 ............... 7 ......... . 
rubella . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -................ 3 . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . 15 . . . . . . . . . . . . 15 ........ . 
scabies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 114 ............. 83 . . . . . . . . . . . . . 50 .............. 535 ............. 473 ....... . 
tetanus ........................ -.... . . . ........ -................ -........ . 
trichinosis............ . ........ -................ -............... -................ -................ -.......... . 
tuberculosis . . . . . . . ............ 40 .............. 17 .............. 26 .............. 431 ............. 740 ....... . 
tularemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -..... . . . ....... - ................ -... . ........... -................ -.......... . 
tyfus exanthematicus . . . . . . . . . . . . . . .............. - ................ -. . . . . . . . . . . ... -................ -.......... . 
voedselvergiftiging/ ............... 37 . . . . . . . . . . . . . 16 .............. 12 .............. 174 . . .......... I 55 ....... . 
-infectie/foodborn-
infections/-poisoning) 

c 

gonorrhoea .................... 89 . . . .......... 86 . . . . ......... 86 .............. 536 ............. 490 ....... . 
syfilis. prim.lsec . . . . . . . ....... 7 ............... 13 . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . . 62 .............. 136 ....... . 
syfilis congenita ................. I ............... -................ -.. . . . . . . . ..... I ............... -.......... . 
parotitis epidemica ............... 3 ............... -................ -................ 17 .............. 23 . . . .... . 

* aantal gediagnostiseerd in de zesde vierweken van 1998 
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Overzicht van bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode 
18 mei t/m 14 juni 1998 (week 21 - 24). 

Bacillaire dysenterie werd gediagnostiseerd bij 13 

personen. De infecties werden veroorzaakt door S.son

nei (5), S.flexneri (6) en S.boydii (1). In 1 geval was het 
Shigella type onbekend. In 12 gevallen liep men de be
smetting in het buitenland op, namelijk in Afrika (3), 

Azië (6) en Midden- en Zuid-Amerika (3). 

Van hepatitis A werden 73 gevallen gemeld. Het 
aantal personen dat in het buitenland was besmet be
droeg 5, te weten: 2 in Afrika, 1 in Azië, 1 in Europa 
en 1 in Amerika. 

Van hepatitis B werden 21 gevallen aangegeven. 
Twaalf patiënten werden mogelijk besmet via seksueel 
contact. In 9 gevallen is de bron van besmetting onbe

kend. 

Er werden 3 gevallen van legionellapneumonie 
gemeld. Eén patiënt werd waarschijnlijk besmet in 
het buitenland, te weten in Italië. Van de overige 2 pa
tiënten is de bron van besmetting onduidelijk geble

ven. 

Leptospirose werd bij twee patiënten gediagnosti
seerd. Eén patiënt is waarschijnlijk tijdens zijn vakan
tie besmet in Maleisië. De andere patiënt werd in 

Nederland besmet met een Leptospira serogroep Po
mona. 

Er werden 14 personen aangegeven met malaria. 
De patiënten werden in de volgende gebieden genfec
teerd: West-Afrika (1 P.ovale), Oost-Afrika (2 P.falcipa

rum en 2 P.vivax en 1 P.ovale), centraal Afrika (1 P.fal
ciparum en 2 P.ovale), Azië (4 P.vivax) en 
Zuid-Amerika (1 P.falciparum). 

Het aantal aangegeven patiënten met meningo
coccosis bedraagt 35. 

Twee patiënten werden met morbilli aangegeven. 
Eén patiënt was om levensbeschouwelijke redenen 
niet gevaccineerd. 

OrnithosisfPsittacosis werd bij 1 persoon gedia

gnostiseerd. De bron van besmetting is onbekend. 

Bij 73 personen werd pertussis gediagnostiseerd, 

waarvan er 7 niet of onvolledig gevaccineerd waren. 
De reden van het niet vaccineren betrof bij 6 patiën-

ten de leeftijd en bij 1 patiënt de geloofsovertuiging. 
Van 3 personen was de vaccinatiestatus niet bekend. 

Rubella werd vastgesteld bij 1 niet gevaccineerd 
persoon. De patiënt viel vanwege de leeftijd buiten 
het vaccinatie-programma. 

Van scabies werden 50 gevallen gemeld, waarvan 5 

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

Het in de zesde vierwekenperiode van 1998 gedia
gnostiseerde aantal gevallen van tuberculose dat in 
dezelfde periode bij de IGZ werd geregistreerd be

draagt 26, waarvan 12 bij Nederlanders en 14 bij bui
tenlanders. 

Door voedselvergiftigingJ-infectie werden 12 per
sonen ziek, nadat zij in een restaurant een gezamen

lijke maaltijd hadden genuttigd. 

Van gonorroe werden 86 gevallen gemeld, waar
van 63 geconstateerd bij mannen en 23 bij vrouwen. 

Primaire en secundaire syîtlis werd vastgesteld bij 
3 mannen en 3 vrouwen. 

AANKONDIGING 

'Microbiële sporen in levens
middelen' 

Symposium sporenwerkgroep en sectie levensmid
delenmicriobiologie NVvM. Congrescentrum Reehorst 
te Ede, donderdag 8 oktober 1998. 

Sprekers van University ofSheffield, CBS, LU Wage
ningen, NIZO, TNO Voeding en Unilever Research. De 
kosten voor deelname, inclusieflunch, bedragen f 75,

voor leden en f 85,- voor niet-leden. 

Inlichtingen en opgave bij: 
Stichting EFFI 
Postbus 553 

6700 AN Wageningen 

Tel. (0317) 422114 

Fax. (0317) 421817 
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Notified cases of infectious diseases regi r d h 

lnspectorate for Health Care, 18 May · 14 Jun 1998 

(week 21 - 24). Summary of the main points 

For bacillary dysentery 13 cases have been noti
fied, caused by S.sonnei (5), S.flexneri (6) and S.boydii 
(1), while in 1 case no Shigella type was mentioned. 
Twelve patients had acquired the infection abroad. 

Hepatitis A was diagnosed in 73 patients, of 
whom 5 had acquired the infection abroad. 

For hepatitis B 21 cases have been reported. Twel
ve patients probably had been infected by sexual 
route. In 9 cases the souree of the infection could not 

be established. 

Legionnaires disease was diagnosed in 3 patients. 
One patient probably got infected abroad. 

Two persons were reported for leptospirosis. One 
patient contracted the disease in Malaysia. 

For malaria 14 cases have been reported. The pa
tients had acquired the infection in the following ma
larious areas: West Africa (1 P.ovale), East Africa (2 

P.falciparum and 2 P.vivax), North Africa (1 P.ovale) 
central Africa (1 P.falciparum and 2 P.ovale), Asia (4 

P.vivax) and South America (1 P.falciparum). 

Thirty-five patients were notified for meningococ

cosis. 

BARO-BERICHT 

In week 24 werden 2 gevallen van leptospirose 
aangegeven bij de IGZ, waardoor de barometer in het 
rood terecht kwam (http:ffwww.isis.rivm.nlfggd_site/
baro.html). Het betreft twee volwassen mannen, waar
bij één de infectie in het buitenland heeft opgelopen 
en één in Nederland. Het totaal aantal aangegeven ge
vallen in 1998 van leptospirose komt hiermee op 4. 
Het aantal aangiften over de afgelopen jaren is gelei
delijk gedaald en wordt weergegeven in figuur 1. 

L.M. Wijgergangs, CIE (RIVM) namens het /SIS-team 

Measles was diagnosed in two p. t 1 • ts. One pa· 
tient hadnotbeen immunized. 

Ornithosis was diagnosed in 1 patient. 

Pertussis was diagnosed in 73 patients, 7 of them 
had not been immunized. 

Rubella was diagnosed in 1 patient who had not 
been immunized. 

For scabies 50 persons were reported. 

Tuberculosis was diagnosed in 26 patients, inclu
ding 14 persons offoreign origin. 

For foodborne infections 12 persons were repor
ted. They all became ill after sharing a meal in a res
taurant. 

For gonorrhoea 86 cases have been reported; 63 

diagnosed in men and 23 in women. 

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

Figuur 1. Aangifte van leptospirose, 1988-1997 (Bron: 
IGZ) 

45 

40 

35 

30 
äi 
ë 25 ., 
< 

20 

15 

10 

5 



t88 

------------------------------jaargang 9 1998 nummer 7 INFECTIEZIEKTEN BULLETIN 

Overzicht registratie Laboratorium Surveillance 

Infectieziekten 

Bacteriële ziekteverwekkers, week 21 - 24, 1998 
Boeterial pathogens, weeks 21 - 24, 1998 

week 
13 - 16 
totaal 

week 
17-20 
totaal 

week 
21- 24 
totaal 

rumulOlief totaal 
tlm week 24 
1998 

rumulOlief totaal 
tlm week 24 
1997 

Salmonella ••....••...•.....• l44 ••.•••••••.. 114 .•.•..•.•••• 157 .••.•.•••••. 757 .•••.•.••... 749 ••••••• 
S. Bovismorbificans ....... . . .. . .. 2 ............... 2 ............... 3 . . . . . . . . . . . . . . . 12 ... .. . ........ 20 ........ . 
S. Brandenburg ......... .. .... .. . I . ............•. 3 .. ...•.. •..... . 2 •.....•........ I I ... . ......•.•. 7 ..•.... •.. 
S. Enteritidis ................ .... 30 .............. 37 . . ..... .. . . .. . 59 ........ . . .... 244 .. .. . . . .. .... 256 ... . .. . . 
S. Enteritidis I .... ......... 26 . . . ........... 30 .. . . . .. ... ... . 50 . ... . ... . ..... 203 ....... .. . ... 216 ... .. .. . 
S. Enteritidis 3 ...... . . .. .. . - . . ... ... . .. . . . .. - ..... .. ......... • ... ....... • ..... I ........ . .... . . 9 ...... ... . 
S. Enteritidis 12 . .... ..... ... -... . . .... . . .. . .. -.... . . . . . . . . . .. . • .. . . . . ...... . ... •. . . . . . . . . . . . . . . . I 0 ....... . . 
S. Galdeoast ... .. . ... . .......... -..... ...... . .... 2 ....... . . ...... 2 .. .. . .......... 5 ........•.... . . I 3 . ..... .. . 
S. Hadar .. .... ....... . . .. ...... 4 ........ . .. .... 2 ....... . ....... 4 . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . . . . . . . 16 .. . . .... . 
S. lnfantis ....... ..... ....... .. . 2 ....... . ...... . 2 .... . .. . . ...... 5 . .... . ..... . ... 23 ....... .. . . ... 21 . .. ... . . . 
S. Livingstone .......... ... ...... 2 .... ... .. . . .... · .... . . .. . ....... 2 ............... 12 .... .... .. .... 13 .. . ..... . 
S. Panama ...... . .... . .. . . . .. . . . • .... . . .. ... ..... • ... .. . ........ . . - .. . ....... . ... . . 5 ........ • ...... 9 ........ . . 
S. Paratyphi B .......... .... .....•................ 2 ....... . . . .... . · .......... ... . . . 5 ........ ... .. .. 2 ...... ... . 
S. Typhi. ..................... . . I . . . ............ I ..... ... . . ..... - .. .............. 3 ............. .. 6 ......... . 
S. Typhimurium ........... . . . .... 77 .. .... . ....... 40 .. . . . . . .. ... .. 56 ....... . ...... 288 ..... . ....... 285 .... . . . . 
S. Typhimurium : 60 ..... . . . ..... I . ...... . ....... · ...... .. .... .. .. 3 ........ . ..... . 7 ... .. ..... ..... 15 ........ . 
S. Typhimurium : 40 I .. ..• ..•... .. 5 ..........•.... I .. ..•..•. • .. .. . I ........ • ...... 18 .......... .... 28 ........ . 
S. Typhimurium: 506 ............ . 11 .. .. . ......... 5 ... . . .......... 4 .... .... . ...... 50 .. .. .. . ... . ... 46 .... . ... . 
S. Typhimurium : 510 ............. 0 ....... .... .. .. 4 .. . ... . . .... .. . 8 . . . ....... .. ... 23 ...... .. ... ... 31 ........ . 
S. Virchow ..................... I ..... ... ..•.. .. I ... .. ... . •..... 6 ............. .. 12 .... ... ....... I 0 ..... . .. . 
Overige Salmonella .... ... ....... 24 (19) 1 .......... n (15) 1 .......... 18 (14) 1 .... .... .. 123 .. . . ..... ... . 91 ........ . 

Shigella ..•.•.••....•.•....• 18 ..••....••.•• 9 .•... • .......• 12 ........•..•. 90 .. • .•... •. ..• 133 •••.••• 
Shigella boydii. ........ . ..... . ... I .... . . .. .... . . . I ......... . ... .. 2 . ... ... .. . .. . . . 5 ....... • .. . . ... 19 ...... .. . 
Shigella dysenteriae . . ..... . ...... - . . ... . .... . . . ... 2 ......... . ... . . I ..... .. ... ..... 7 .... . .. ... ... . . 21 . .... .. . . 
Shigella flexneri ..... ..... . . .. ... 6 .. ............. 4 ........... . ... 2 ............... 38 .............. 30 ....... . . 
Shigella sonnei ............ . . ... . 10 ... ....... .. .. 2 . .... . . ... . .... 7 ..... . .... ..... 38 .. ...... . . .... 61 ...... . . . 
Shigella spp2 . • . • • • • . • • • • . • . . • • . . I ...... . ........ -..... ... . ... .... - ........ . ....... 2 ............... 2 ..... . ..•. 

Campylobacter •••••...••..•• 147 ••.••.•.•••• 199 ••..•.•.•••• 259 •.•.•.•••••• I liJ •.•.•..•.•• 1247 •••••• 

Listerla •.•••...•..•... • ....• 2 •....••.••.••• 2 ...•.•....•..• I •.•••••••.•... 12 ..•••.....••• 8 .••...... 
Listeria monocytogenes .... .. .. ... 2 ............... 2 . . . . . . . . . . . . . . . I . . • . . . . . . . • . . . . I I ...•.......... 8 ... .... . . . 
Lister ia spp2 ••••• ••• ••••• . • • •••• • •••.•.••.•••••.. - ••.• • •• • ••.••.• • - •• • •• . • ••.• •• • •• I ....... . ....... -... ... .... . 

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

Bordetella •••.•.••.••••••••. 2 . • •••••••••••• 5 •••...•••••••• 18 •••••••••.... 44 •..••••..•••. 155 .•••.•. 
Bordetella pertussis ........ . .... . 2 ... ............ 5 . ........ . . ... . 19 .............. 43 . . .... .. . . .... 148 ....... . 
Bordetella parapertussis ...... . .. . . -......... . ...... • ...... .. . . ...... -........ . ....... · ................ 5 ......... . 
Bordetella spp1 ............ . . .... •. . . . . . . . . . . . . . . . I .. .. ... .. .. .. .. • . . . . . . . . . . . . . . . . I . .. . . . . .... .... 2 ....... . . . 

Haemophllus lnfluenz:ae .••.••• 3 • • . • • • • . • • • • • • I .•.•.....•..•• 3 • . • • • • • • • . . . • . 15 ..•••....•••• 21 ••••.••. 
type b . ............ .. . . . .. . . ... -........ . .. . . ... I .......... . .... 2 ..... ... .. . . .. . 4 .... . .. .. .. .. .. 12 ........ . 

Streptococcus pyogenes ...•... 17 .•••••..••.•. 28 ••••.....••.. 19 •••••••.••.•• 124 • ..•.•• • •••• 170 •.••... 
steriel compartiment 

E.coll 0157 •...•. •• ...•...••• - ..••.....•••.. 3 •••••..•..••.. 3 •.•...•..••..• 9 ••....•....... 10 •....•.. 

Aantal faecesmonsters .••••••. 7509 •.•.•.••.•• 6377 ......•.... 6822 •••••••••.• 45174 ••.....••• 42635 ••.•. 

Bron: Laboratorium Sutveillance Infectieziekten (LSI) van het RNM. Dit overzicht bestaat uit: 
1. Aantal meldingen van Salmonella. ingestuurd voor typering naar het laboratorium voor Infectieziektendiagnostiek en Screening (IJS) van het RNM 

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

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

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 21 - 24, 1998 
Positive results from laboratorio for virology, weeks 21 - 2 4 1998 

week 

13- 16 
totaal 

week 
17-20 
totaal 

week 
21-24 
totaal 

cumulatief totaal 
tlm week 24 
1998 

cumulatief totaal 
tlm week 24 
1997 

Adenovirus .... . .. . ... .• . . .. .. . . SI ... .. . .. ...... S4 .... . .. ....... 24 .. . .. . .. . ..... 363 . .. . .. .. . .... 434 .... •. .. 
Bofvirus ........ . .. . . ... . .. . . .. I .... . ... . . .. .. . - .......... . . .. . . I ..... . .. . . .. .. . S . . . ... . . . . ..... 10 ...... . . . 
Chlamydia psittaci ... . ...... . . .. . 4 .... . ... ..... . . 3 . ... . .. .. .... . . 5 ....... . ... . .. . 29 . ....... .. .... 68 .. . ..... . 
Chlamydia trachomatis .. . ......... 284 . .. .. . ...... . 282 ... . . . ... . ... 319 . ...... . . . ... 17S5 .. .... . . . . .. 176S . .. . .. . 

Coxiella bumetii. .... . . .. .. . .. .. . 6 .. . . ..... ... . .. 4 .. . .. . ..... .. .. 4 . .. ... . .. .. .... 21 .. . . .. ..... . .. I I ... . . ... . 
Enterovirus . .. . .... . .. . .. . . ..... 24 .. .......... .. 19 .. ..... . . . . .. . 31 . . . . ... . ... . .. 124 . ..... . . . . . .. ISO . ... . .. . 
Hepatitis A-virus ....... .... . . ... 27 .. . .. .... ..... 27 ........... ... 19 . . . ........ . . . 204 . . . ... .. . .... 137 .. ..... . 
Hepatitis B-virus ..... ... ... . .. . .. S8 . .......... . .. 53 . . . . . .. . .... .. SI ...... .. .. . ... 349 ..... . . ... .. . 378 ....... . 
Hepatitis C-virus . . . . . .... ..... . . 42 . . .. ... . . ..... 81 . ... . .. .. . .. .. S2 . . ...... ...... 4S3 .. .. .. .. . . ... 327 . .. . . . . . 
Influenza A-virus ......... . .... . . 293 ...... ... . .. . 169 ..... . . . ..... 36 .. . ......... . . 682 ... . ... . .. . .. 370 .. . . .. • . 
Influenza B-virus ... ... .... . ...... S . . . .. .... . . . .. . 3 . ... . . ... . .... . S ........ . . ... .. 29 .. ...... .... .. I 18 . . .. ... . 
Influenza C-virus .... . .. .. . . . ... . 3 . . . . .... .. .. ... 2 . ..... .. . .. . ... I .......... . ... . 10 .. .. .. . ..... .. 9 ... .. ... . . 

Mazelenvirus . ..... . .. ... . . ... ... 3 .. .. . . . . .. . . .. . I ... . .. . ... ..... - . .. . ... . .. . . . . . . 8 ... .. .... .... .. 16 .. . .... . . 
Mycopl. pneumoniae .. . .... . .... . S8 . .. . .. . . .. .... 24 ... •.. .. . ..... 23 .... .. .. . ..... 31 I . .. . ... .... . . 279 . . .. . .. . 
Parainfluenza . . . .. . .... . ..... . . . 31 . ..... . .. . .. .. 18 .... . ... . .. .. . 33 ...... .. .. . .. . 161 .. . . ... .. . . .. 220 . . ... .. . 
Parvovirus .. . ... . .. . . .. .. .. .... 37 . .. .. . . .. . .... 32 ... . . .. . . ..... 3S .. .. . . ... . . . .. IS7 .. ..... . . .. .. 79 .... . .. . . 
Rhinovirus .. . . . . . . ... .......... I I ... ... .. . . .... 12 ... . . . .. . ..... 7 ... . ..... . ..... S9 ..... .... .. ... 7S ... . .. .. . 
RS-virus . . . . . . . .... . . . .. . .. . . .. 119 .. . . ..... .. .. 78 ...... . .. .. . .. 18 .... . . .. ...... 121S . . . ... . . .... 1203 . .. .. . . 
Rotavirus .. . ... ... ...•.. ... •.. . 124 ......... .. .. 44 ....... . ...... 24 . .. . .....• . . .. 1009 ........ . ... 426 . .. ... . . 
R. conorii . . . . ... . .... ... .... . .. - . .. .. . .. .. .... . . - .. . .... .. . .. . . . . - . .... . ..... . . . .. 4 . .. . . .. . .. . ... . S ... .. . ... . 
Rubellavirus . . . ... .... .. • .. .... . 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. RNM 030 · 2743551 

Enige weken geleden verscheen een artikel in het 
NTVG over Leptospirose in Nederland.1 Hierin worden 
de resultaten weergegeven van een inventarisatie van 
alle gevallen van leptospirose in Nederland in de pe
riode 1991-1995 die door serologische onderzoek of 
kweek werden bevestigd. Deze gegevens werden verge
leken met de gegevens uit de periode 1986-1990. Be
langrijkste conclusies zijn dat het aantal gevallen van 
leptospirose afueemt en dat er een verschuiving 
plaatsvindt van leptospirose als beroepsziekte naar 
een ziekte als gevolg van recreatieve activiteiten (zie 
figuur 1). 

1) Olszyna DP. Jaspars R. Speelman P. Elzakker E van. Korver H. 
Hartskeerl RA. Leptospirose in Nederland 1991-1995. Ned Tijd
schr Geneesk 1998; 142(22): 127Q-3 

Figuur 1. Leptospirose in Nederland. gevallen in de 
periode 1986-1990 en de periode 1991-1995 (Bron: Re
ferentielaboratorium Leptospirose, KIT Amsterdam). 
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