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Publiekssamenvatting 

Rapportage pilot surveillance Shigella spp. op basis van whole 
genome sequencing 
 
Shigellose, ook wel bacillaire dysenterie genoemd, wordt veroorzaakt 
door een infectie van de darmen met de bacterie Shigella. De ziekte 
begint met koorts, buikkrampen en waterige diarree. Daarna volgt 
slijmerige diarree, waarin vaak ook bloed zit. Mensen kunnen met de 
bacterie besmet raken door contact met ontlasting. Dit gebeurt vaak bij 
reizigers in landen buiten Europa waar de hygiëne minder goed is. Ook 
door seksuele handelingen kunnen mensen in contact komen met 
ontlasting en besmet raken. Dit gebeurt vooral bij mannen die seks 
hebben met mannen (MSM).  
 
De laatste twintig jaar is het aantal shigellose-patiënten onder MSM 
sterk gestegen. Ook blijkt de Shigella bacterie bij veel patiënten 
resistent tegen verschillende soorten antibiotica. Antibiotica kunnen 
nodig zijn als de infectie ernstig verloopt, bijvoorbeeld bij mensen die 
een andere ernstige ziekte hebben. Het is daarom belangrijk te weten 
welke antibiotica werken. 
 
Het RIVM heeft in een pilot met de GGD Amsterdam uitgezocht hoe de 
bacterie zich verspreidt, en bij hoeveel patiënten de bacterie resistent is 
tegen verschillende soorten antibiotica. Dit is gedaan van februari 2019 
tot en met oktober 2021. Om te begrijpen hoe de bacterie zich 
verspreidt, is het nodig te weten of twee of meer patiënten met dezelfde 
Shigella-stam zijn besmet. Als dat zo is, dan heet dat een cluster.  
 
Uit de pilot blijkt dat meer dan de helft van de 109 patiënten in de regio 
Amsterdam tot een cluster behoorde. In totaal waren er 14 clusters, 
waarvan de grootte verschilde van 2 tot en met 15 patiënten. Tien van 
de clusters was te vinden onder MSM. Bijna de helft van de Shigella-
stammen binnen de clusters bij MSM is ook in het buitenland gevonden. 
Verder bleek de bacterie bij veel shigellose-patiënten resistent tegen 
een of meer soorten antibiotica. Dit was vaker het geval bij MSM dan bij 
niet-MSM.  
 
Met informatie over clusters kan de GGD de bron van de besmetting 
achterhalen, en bepalen of maatregelen nodig zijn. Naar aanleiding van 
deze pilot wordt de Shigella-bacterie van een deel van de patiënten in 
heel Nederland voortaan onderzocht bij het RIVM op clustering en 
resistentie tegen antibiotica. 
 
Kernwoorden: maag-darminfecties, shigellose, bacillaire dysenterie 
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Synopsis 

Report on pilot Shigella spp. monitoring based on whole genome 
sequencing 2022-0062 
 
Shigellosis, also known as bacillary dysentery, is caused by infection of 
the intestines with the Shigella bacteria. The disease starts with a fever, 
abdominal cramps and watery diarrhoea. These symptoms are then 
followed by more slimy diarrhoea, often bloody. People can become 
infected with the bacteria through contact with faecal matter. This is 
common in travellers to countries outside of Europe where hygiene 
levels are not quite as good. Sexual activity could also bring people into 
contact with faecal matter and lead to them becoming infected. This is 
most common among men who have sex with men (MSM).  
 
The number of patients among MSM has risen sharply over the past 20 
years. Lots of patients are also proving unresponsive to different kinds 
of antibiotic. Antibiotics can be necessary in serious cases of the 
infection, which is more likely in people with another serious illness, for 
instance. Hence it is important to know which antibiotics will work. 
 
For that reason, RIVM ran a pilot in conjunction with Amsterdam’s 
Municipal Public Health Service (GGD) to study how the bacteria spread 
and how many patients do not respond to various kinds of antibiotic. In 
order to understand how the bacteria spread, it is necessary to know 
whether two or more patients are infected with the same strain of 
Shigella. If they are, then that is referred to as a cluster.  
 
The pilot revealed that in excess of half of the 109 patients in the 
Amsterdam region belonged to a cluster. There were 14 clusters in total, 
the sizes of which varied from 2 to 15 patients. Ten of these clusters 
were among MSM. Almost half of the Shigella strains within clusters 
among MSM was also found abroad. Moreover, lots of Shigella patients 
proved unresponsive to treatment with one or more kinds of antibiotic, 
particularly among MSM.  
 
Information on clusters will enable the GGD to identify the source of 
infection and to decide whether measures are required. Following on 
from this pilot, the Shigella bacteria from a proportion of patients 
throughout the Netherlands will henceforth be studied at RIVM for 
clustering and resistance to antibiotics. 
 
Keywords: gastrointestinal infections, shigellosis, bacillary dysentery 
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Samenvatting 

Het aandeel van mannen die seks hebben met mannen (MSM) onder 
shigellose-gevallen is in de afgelopen twintig jaar sterk gestegen. In de 
afgelopen decennia ging het bij meer dan de helft van de mannen die 
shigellose opliepen in Nederland om MSM.  
 
Om te kunnen beoordelen in hoeverre shigellose-gevallen - met name 
onder de MSM-populatie – bij een Nederlands of internationaal cluster 
horen, is een pilot begonnen waarbij whole genome sequencing (WGS) 
werd uitgevoerd op Shigella-isolaten van patiënten die in de GGD-regio 
Amsterdam wonen.  
 
In de periode van februari 2019 tot oktober 2021 is WGS uitgevoerd op 
isolaten van 109 patiënten. Op basis van WGS bleek meer dan de helft 
gerelateerd aan tenminste één andere shigellose-patiënt. Er werden in 
totaal veertien clusters geïdentificeerd, waarbij clustergrootte varieerde 
van twee tot en met vijftien patiënten.  
 
Tien van deze clusters telden tenminste één MSM, en in acht clusters 
had tenminste één patiënt een reishistorie naar het buitenland. Bijna de 
helft van de clusters bleek verwant aan internationale MSM-gerelateerde 
clusters.  
 
Antibioticaresistentie was veel voorkomend bij zowel S. sonnei en S. 
flexneri, en werd het vaakst aangetroffen bij isolaten van MSM. 
Resistentie tegen 1e (cotrimoxazol of ciprofloxacine) en/of 2e 
(azitromycine) keuze antibiotica werd - afhankelijk van de species - 
gevonden bij ongeveer de helft van MSM-isolaten. Dit is zorgelijk voor 
de behandeling en is al eerder beschreven voor de MSM-populatie.  
 
Met deze pilot is meer inzicht verkregen in (internationale) clustering 
van patiënten. Begin 2022 is een sentinel surveillance opgezet, waarbij 
laboratoria zijn gevraagd om Shigella isolaten op te sturen naar het 
RIVM voor typering middels WGS. Hiermee kan het vóórkomen van 
clusters op een nationaal en internationaal niveau beter worden 
gemonitord. 
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1 Inleiding 

1.1 Inleiding 
Shigellose, ook wel bacillaire dysenterie genoemd, wordt veroorzaakt 
door een gastro-intestinale infectie met Gramnegatieve bacteriën van 
het genus Shigella. Er zijn vier species Shigella te onderscheiden, die 
allemaal ziekte bij de mens kunnen veroorzaken: S. sonnei, S. flexneri, 
S. boydii en S. dysenteriae. In Nederland worden S. sonnei en S. 
flexneri het vaakst aangetoond [1, 2].  
 
De infectie begint met waterige diarree, mogelijk met koorts en 
buikkrampen, vaak gevolgd door bloederige diarree. Braken wordt in 
mindere mate gezien [3, 4]. De incubatieperiode kan 1 tot 7 dagen zijn, 
maar is meestal 1 tot 3 dagen. De infectie kan ook asymptomatisch 
verlopen. Het prikkelbare darm syndroom, reactieve artritis en het 
haemolytisch-uremisch syndroom (HUS) zijn zeldzame postinfectieuze 
complicaties.  
 
De gebruikelijke transmissieroute van Shigella is fecaal-oraal. Dit 
gebeurt direct van persoon op persoon, of indirect via besmet voedsel of 
water, al komt dit laatste in Nederland weinig voor. Mensen zijn het 
enige natuurlijke reservoir van Shigella. De bacterie is één van de meest 
besmettelijke darmbacteriën [5]. Regelmatig treedt secundaire 
transmissie op binnen gezinnen of reisgezelschappen [1]. Zonder 
antibiotische therapie kunnen Shigellae nog tot vier weken (en soms 
zelfs langer) na de acute fase worden gekweekt [3].  
 
In de periode 1988-2015 werden in Nederland 10.945 patiënten met 
shigellose gemeld [6]. Dit zijn gemiddeld 391 patiënten per jaar 
(spreiding: 244-598 patiënten). De hoogste incidentie van shigellose 
werd gezien onder 1- tot 4-jarige kinderen en de 20 tot 39-jarigen. Het 
merendeel van de infecties (73%) werd in het buitenland opgelopen, 
voornamelijk in Marokko, India, Egypte, Indonesië en Turkije [6]. 
Tussen 2006 en 2010 was een stijgende trend te zien van het aantal 
patiënten dat in Nederland besmet raakte, terwijl het aantal patiënten 
dat de infectie opliep in het buitenland gelijk bleef. Na 2010 bleef dit 
aantal verhoogd, maar nam het niet verder toe. De sterkste stijging in 
incidentie werd gezien onder 30- tot 65-jarigen, voornamelijk onder 
mannen.  
 

1.2 Noodzaak 
De toename in autochtone shigellose-gevallen lijkt volledig toe te 
schrijven aan shigellose onder mannen die seks hebben met mannen 
(MSM). Dat komt vaker voor in de leeftijdsgroep van 30 tot 65 jaar. In 
de periode 2005-2015 was 55% van de volwassen mannen die 
shigellose opliep in Nederland MSM [6]. Onder mannen die in het 
buitenland besmet raakten was dit 7%. Tot 2010 steeg het percentage 
MSM onder 18+ mannen die in Nederland besmet waren. Daarna bleef 
het stabiel. Sindsdien was het aandeel van MSM hoger onder mannen in 
de leeftijdsgroepen van 30 tot 39 jaar (57%), 40 tot 49 jaar (69%) en 
50 tot 59 jaar (65%), dan bij 20 tot 29-jarigen (43%). Omdat er door 
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de coronamaatregelen veel minder werd gereisd, nam het aantal 
meldingen van Shigellose onder reizigers in 2020 sterk af. Daardoor 
betrof de meerderheid van het aantal meldingen met een mogelijke 
bekende oorzaak in dat jaar zelfs MSM. 
 
Ook in Engeland werd in dezelfde periode een toename gerapporteerd 
van shigellose door seksueel contact tussen mannen die niet in het 
buitenland waren geweest [7]. De toename van shigellose viel daar 
samen met een toename van andere seksueel overdraagbare 
aandoeningen (soa), zoals gonorroea, lymphogranuloma venereum 
(LGV) en syfilis.  
 
In Nederland steeg het percentage MSM dat positief werd bevonden 
voor gonorroea in de afgelopen jaren, evenals het aantal MSM met 
syfilis [8, 9]. Hetzelfde geldt voor het aantal LGV-besmettingen onder 
MSM. Deze soa stegen echter ná 2010, terwijl shigellose onder MSM 
toenam in de periode 2006-2010, en daarna stabiliseerde. Het is 
daarom niet duidelijk of de toename van shigellose onder MSM net als in 
Engeland het gevolg is van een toename van seksueel contact in deze 
groep. 
 
Engeland is het enige Europese land dat routinematig WGS uitvoert voor 
Shigella-surveillance [7, 10-12]. Er is daar de afgelopen jaren meerdere 
malen melding gedaan van clusters of uitbraken van shigellose, vaak 
met resistente Shigella-stammen, voornamelijk onder MSM-populaties 
[10-13]. Daarbij werd gezien dat er naast snelle nationale verspreiding 
ook continentale verspreiding plaatsvindt [11, 13]. Zwitserland 
rapporteerde recent drie multiresistente Shigella-stammen onder MSM, 
die verwant waren aan de Shigella-stammen die onder MSM in Engeland 
circuleren [14]. Alle drie de mannen hadden de infectie opgelopen 
buiten Zwitserland, maar binnen Europa. Dat duidt op circulatie van 
Shigella binnen Europa. 
 
Omdat in Nederland niet routinematig WGS voor Shigella wordt 
uitgevoerd, is niet te zeggen of deze verspreiding ook in Nederland 
speelt. Determinatie op species niveau of typering op serotype niveau 
geeft een te lage resolutie. Dat komt doordat de meest voorkomende 
species S. sonnei en serotypen van S. flexneri dusdanig vaak 
voorkomen dat een uitbraak of cluster niet of nauwelijks opvalt, zolang 
de totale aantallen binnen de verwachting blijven.  
 
Resultaten van de IBESS-studie, een multicenter studie naar entero-
invasieve Escherichia coli en Shigella spp., lieten zien dat minimaal één 
op de drie shigellose-patiënten deel uitmaakt van een cluster van twee 
of meer gerelateerde patiënten. Het aantal clusters naar aanleiding van 
alleen een epidemiologische analyse onder MSM was echter kleiner dan 
wat men zou verwachten op basis van het aantal shigellose-patiënten in 
deze groep [15].  
 
Dit lijkt een reflectie van het moeilijkere contactonderzoek bij MSM in 
vergelijking met dergelijk onderzoek onder gezins- of familieleden, 
hoewel ook werd gezien dat in Nederland voornamelijk onder MSM 
clustering plaatsvond van Shigella-stammen op basis van WGS. 
Vrouwen maakten ook deel uit van MSM-clusters. Dat duidt mogelijk op 
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‘spillover’ van MSM naar niet-MSM en/of vrouwen. Spillover van MSM 
naar niet-MSM en/of vrouwen wordt bijvoorbeeld ook gezien bij 
uitbraken van hepatitis A in Nederland [16].  
 
In juni en juli 2018 werd WGS uitgevoerd op een selectie van elf 
Shigella stammen van MSM uit 2018 uit de GGD-regio Amsterdam [17]. 
Aanleiding was een signaal uit Engeland over een toename van S. 
sonnei-infecties met een multiresistente stam onder MSM in het 
Verenigd Koninkrijk. Isolaten van de uitbraak in het Verenigd Koninkrijk 
vertoonden genetische markers voor multiresistentie tegen macroliden, 
breed-spectrum penicillines, trimethoprim, sulfonamiden en 
fluorochinolonen. 
 
Met behulp van WGS op de elf isolaten uit Amsterdam werd aangetoond 
dat acht stammen direct verwant waren aan de uitbraakstam in het 
Verenigd Koninkrijk, en nagenoeg hetzelfde patroon in resistentiegenen 
hadden. Van de dragers van zes van die acht stammen was bekend dat 
zij seks hadden met mannen, wat wederom wijst op een verspreiding 
van de uitbraakstam onder MSM buiten het Verenigd Koninkrijk.  
 
Om te kunnen beoordelen in hoeverre shigellose-gevallen- met name 
onder de MSM populatie - clusteren in Nederland en met internationale 
clusters, is een pilot begonnen waarbij WGS werd uitgevoerd op 
Shigella-isolaten van patiënten woonachtig in de GGD-regio Amsterdam.  
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2 Projectbeschrijving 

2.1 Doel van het onderzoek 
Het doel was om met behulp van WGS een beter beeld te krijgen van 
clustering van shigellose-gevallen binnen Nederland, maar ook van 
patiënten in Nederland die zijn gerelateerd aan internationale clusters. 
Daarnaast wilde het onderzoek inzicht geven in de mate van spillover 
van Shigella van de MSM-populatie naar de overige bevolking, en in de 
resistentieprofielen binnen deze populaties. Na evaluatie van de 
resultaten kan worden gekeken of mogelijk aanvullende 
preventiemaatregelen nodig zijn, zoals voorlichting. Ook kan worden 
vastgesteld of er clusters van shigellose gevallen worden geïdentificeerd 
die niet worden gevonden met traditioneel contactonderzoek. Naar 
aanleiding hiervan kan worden gekeken worden of het routinematig 
uitvoeren van WGS voor Shigella - in de GGD-regio Amsterdam of 
landelijk - voldoende meerwaarde biedt.  
 

2.2 Meldingsplicht 
Onder de Wet Publieke Gezondheid (Wpg) (2008) is shigellose 
meldingsplichtig (groep B2) wanneer Shigella door middel van een 
feceskweek is geïsoleerd. Medische microbiologische laboratoria en 
artsen dienen elke positieve kweek te melden aan de regionale GGD. 
 
Ook personen met klachten passend bij shigellose, die kort tevoren 
(minder dan twee weken) contact hebben gehad met iemand bij wie de 
infectie met kweek is bevestigd, moeten worden gemeld. De GGD 
verricht vervolgens contactonderzoek en neemt een vragenlijst door met 
de patiënt over onder meer klinische verschijnselen, meest 
waarschijnlijke besmettingsbron en het land waar de infectie is 
opgelopen. De gegevens worden geanonimiseerd geregistreerd in de 
webapplicatie Osiris van het RIVM. 
 

2.3 Studieontwerp en populatie 
Dit onderzoek richtte zich op shigellose-patiënten in de GGD-regio 
Amsterdam. De pilot zou initieel een looptijd hebben van twee jaar 
(maart 2019 t/m maart 2021), maar door een laag aantal inclusies 
tijdens de COVID-19 pandemie is ervoor gekozen de pilot door te laten 
lopen tot en met oktober 2021.  
 
Er is gekozen voor de GGD-regio Amsterdam, omdat die de meeste 
meldingen doet van shigellose onder MSM, de groep waarin 
internationaal gezien het overgrote deel van de clusters wordt 
gerapporteerd. Het aantal door de GGD Amsterdam gemelde shigellose-
patiënten was in de periode 2015-2017 jaarlijks gemiddeld 103 
(spreiding: 99–109 patiënten), van wie gemiddeld 35 MSM waren 
(34%). Gedurende de tweejarige studieperiode verwachtten we 
ongeveer 200 shigellose-patiënten te includeren, van wie 70 MSM. De 
volgende in- en exclusiecriteria werden gehanteerd:  
 
Inclusiecriteria: shigellose-patiënten die in het kader van de 
meldingsplicht werden gemeld aan de GGD Amsterdam en van wie de 
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laboratoriumdiagnostiek was verricht door het Onze Lieve Vrouwe 
Gasthuis (OLVG), streeklaboratorium GGD Amsterdam of Amsterdam 
UMC locatie AMC. Passanten (zoals toeristen) werden ook geïncludeerd, 
omdat zij kunnen zorgen voor introductie van een buitenlandse Shigella-
stam.  
 
Exclusiecriteria: personen die wel aan de meldingsplicht voldeden, maar 
van wie geen Shigella-isolaat was verkregen. Dit kan zijn omdat geen 
feceskweek was verricht (gerelateerd ziektegeval op basis van 
klachten), of omdat de feceskweek negatief was.  
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3 Data-analyse 

3.1 WGS-data en analyse 
WGS van Shigella-isolaten werd wekelijks uitgevoerd bij RIVM-IDS met 
behulp van Illumina-technologie. In de WGS-pipeline werd ruwe data 
getrimd, gecontroleerd op kwaliteit en contaminatie en geassembleerd. 
Uit de WGS-data volgde tevens informatie over aanwezigheid van 
resistentiegenen, in silico serotypering van het E. coli O en H-type en 
het Shigella-serotype en clustering ten opzichte van andere isolaten, 
met behulp van core genome multi locus sequence typing (cgMLST) 
gebaseerd op 2.513 genen. WGS-gegevens werden weergegeven met 
behulp van minimum spanning trees en neighbour joining trees om 
clustering van isolaten inzichtelijk te maken, en isolaten werden als van 
hetzelfde cluster beschouwd als ze ≤5 allelen verschil hadden.  

 
3.2 Internationaal 

Om te bepalen of patiënten deel uitmaakten van internationale clusters, 
is er gebruik gemaakt van MSM-geassocieerde referentiesequenties, die 
beschikbaar zijn gemaakt met enkele internationale peer reviewed 
artikelen. In totaal is gebruik gemaakt van 21 referentiesequenties, 
waarvan 9 uit het Verenigd Koninkrijk, 5 uit België, 4 uit Australië, en 3 
uit Spanje. Verwantschap met één van de internationale 
referentiesequenties wordt benoemd met een afkapwaarde van ≤20 
allelen. Daarnaast werd in het geval van berichten in het European 
surveillance portal for infectious diseases (EpiPulse) over clusters van 
shigellosepatiënten gekeken naar verwantschap met patiënten in deze 
pilot. EpiPulse is een online portaal van het European Centre for Disease 
Control (ECDC) voor het delen van signalen op het gebied van 
infectieziekten met andere nationale volksgezondheidsautoriteiten 
binnen de Europese Unie, maar ook met internationale partners.  
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Tabel 1 Gebruikte referentiegenomen  
Accession Species Land Clade Referentie 
ERR1364142 flexneri VK Major MSM clade Baker et al., 2018, Sci Reports 

8:7389 
ERR1364049 flexneri VK Minor MSM clade Baker et al., 2018, Sci Reports 

8:7389 

ERR449052 
flexneri VK MSM sublineage A Baker et al., 2015, Lancet Infect 

Dis 15:913-921 

ERR449035 
flexneri VK MSM sublineage B Baker et al., 2015, Lancet Infect 

Dis 15:913-921 

ERR449031 
flexneri VK MSM sublineage C Baker et al., 2015, Lancet Infect 

Dis 15:913-921 

SRR7886360 
flexneri Australië BAPS 1 Ingle et al., 2019, Clin Infect Dis 

15:69(9):1535-1544 

SRR7886355 
flexneri Australië BAPS 2 Ingle et al., 2019, Clin Infect Dis 

15:69(9):1535-1544 
SRR7885967 flexneri Australië BAPS 3 Ingle et al., 2019, Clin Infect Dis 

15:69(9):1535-1544 
SRR12358830 flexneri Spanje Clade 4 Moreno-Mingorance et al., 2021, 

Int J Antimic Ag 58:106378 
SRR12358845 flexneri Spanje Clade 5 Moreno-Mingorance et al., 2021, 

Int J Antimic Ag 58:106378 
ERR1364265 sonnei VK MSM clade 1 Baker et al., 2018, Nature comm 

9:1462 
SRR3530638 sonnei VK MSM clade 2 Baker et al., 2018, Nature comm 

9:1462 
ERR1364214 sonnei VK MSM clade 3 Baker et al., 2018, Nature comm 

9:1462 
SRR3531882 sonnei VK MSM clade 4 Baker et al., 2018, Nature comm 

9:1462 
SRR7886086 sonnei Australië BAPS 3 Ingle et al., 2019, Clin Infect Dis 

15:69(9):1535-1544 
SRR12358868 sonnei Spanje Clade 1 Moreno-Mingorance et al., 2021, 

Int J Antimic Ag 58:106378 
ERR5708993 sonnei België BEL-I Fischer et al., 2021, J Antimic 

Chem 10.1093 
ERR5708976 sonnei België BEL-II Fischer et al., 2021, J Antimic 

Chem 10.1093 
ERR5708864 sonnei België BEL-III Fischer et al., 2021, J Antimic 

Chem 10.1093 
ERR5708851 sonnei België BEL-IV Fischer et al., 2021, J Antimic 

Chem 10.1093 
ERR5708876 sonnei België BEL-V Fischer et al., 2021, J Antimic 

Chem 10.1093 
VK: Verenigd Koninkrijk 
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4 Resultaten 

4.1 Beschrijving isolaten 
In de periode van februari 2019 t/m oktober 2021 zijn in totaal 117 
isolaten van 115 patiënten door het RIVM ontvangen. Bij elke patiënt 
werd WGS verricht op maximaal één isolaat. Op basis van de WGS-
criteria was dit succesvol voor isolaten van 110 patiënten. Eén isolaat 
bleek geen Shigella spp. te zijn, zodat WGS-gegevens beschikbaar 
waren voor 109 patiënten.  

 
Van deze 109 patiënten kon bij 93 een corresponderende melding in 
OSIRIS worden gevonden. Het ging in totaal om 66 mannen (61%) en 
27 vrouwen (25%). Van 16 patiënten (15%) was het geslacht 
onbekend. Het merendeel van de mannen betrof MSM (n=48, 73%) 
(Tabel 2). Van één man was onbekend of hij MSM was. In totaal hadden 
48 patiënten de infectie opgelopen in Nederland (44%) en 42 (39%) in 
het buitenland.  
 
Isolaten die clusterden met tenminste één ander isolaat betroffen vaker 
MSM dan isolaten die niet clusterden. Ook waren het vaker isolaten van 
patiënten die de besmetting in Nederland hadden opgelopen. Bij 19 
patiënten (17%) was het land van besmetting onbekend. In totaal 
waren 55 (50%) isolaten S. sonnei, 52 S. flexneri (48%), 1 S. boydii 
(1%) en 1 S. dysenteriae (1%), gebaseerd op genetische kenmerken 
(Tabel 3). Onder MSM werd verhoudingsgewijs meer S. flexneri 
gevonden, namelijk 29 (60%), ten opzichte van 19 (40%) S. sonnei.  

 
In de periode vóór de COVID-19 pandemie (februari 2019 t/m februari 
2020) waren isolaten iets minder vaker afkomstig van MSM dan isolaten 
afgenomen gedurende de pandemie (maart 2020 t/m oktober 2021): 
41% tegenover 53%. Ze waren vóór COVID-19 ook vaker 
reisgerelateerd: 46% tegenover 20%. 
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Tabel 2 Patiëntkarakteristieken van ontvangen Shigella-isolaten die gesequenced 
zijn, onderverdeeld naar patiënten die clusteren met ten minste één andere 
patiënt en patiënten die niet clusteren. Februari 2019 t/m oktober 2021 

 Patiënten  
 

n=109 

Clusterta 

 
n=51 

Clustert niet  
 

n=58 

Pre-COVID-19c 

n=79 
Tijdens 

COVID-19d 

n=30 
 N % N % N % N % N % 
Geslacht 
 Man 
 Vrouw 
 Onbekend 

 
66 
27 
16 

 
61 
25 
15 

 
39 
6 
6 

 
76 
12 
12 

 
27 
21 
10 

 
47 
36 
17 

 
46 
21 
12 

 
58 
27 
15 

 
20 
6 
4 

 
67 
20 
13 

MSM (onder mannen) 
 Ja 
 Nee 
 Onbekend 

 
48 
17 
1 

 
44 
16 
1 

 
29 
9 
1 

 
57 
18 
2 

 
19 
8 
0 

 
33 
14 
0 

 
32 
14 
0 

 
41 
18 
0 

 
16 
3 
1 

 
53 
10 
3 

Land van besmetting 
 Nederland 
 Buitenland 
 Onbekend 

 
48 
42 
19 

 
44 
39 
17 

 
30 
15 
6 

 
59 
29 
12 

 
17 
29 
12 

 
29 
50 
21 

 
29 
36 
14 

 
37 
46 
18 

 
19 
6 
5 

 
63 
20 
17 

aClustert met tenminste één andere patiënt op basis van whole genome 
sequencing. 
bClustert niet met een andere patiënt op basis van whole genome sequencing. 
cFebruari 2019 t/m februari 2020. 
dMaart 2020 t/m oktober 2021. 

 
Tabel 3 Species o.b.v. WGS van 109 patiënten voor wie WGS-data beschikbaar 
is, februari 2019 t/m oktober 2021.  
 Totaal 

(n=109) 
Buitenland 

(n=42) 
MSM (n=48) 

 N % N % N % 
Species  
    S. sonnei 
    S. flexneri 
    S. boydii 
    S. dysenteriae 

 
55 
52 
1 
1 

 
50 
48 
1 
1 

 
24 
16 
1 
1 

 
57 
38 
2 
2 

 
19 
29 
0 
0 

 
40 
60 
0 
0 

 
4.2 Clustering binnen het onderzoek 

In totaal behoorden 51 patiënten (49%) tot één van de 14 
geïdentificeerde clusters, met een mediane clustergrootte van 2,5 
patiënten (spreiding: 2 – 15 patiënten) (Figuur 1). In Tabel 4 is per 
cluster het aantal patiënten, de man/vrouw verdeling, het aandeel MSM, 
de reishistorie en de verwantschap aan internationale MSM-referenties 
beschreven.  
 
Acht van de veertien clusters betroffen S. sonnei en zes clusters S. 
flexneri, met de serotypen 2a (n=2), 3a (n=3) en 1b (n=1). Tien van de 
veertien clusters bestonden uit tenminste één MSM gerelateerd isolaat, 
en acht van de veertien clusters bestonden uit tenminste één isolaat van 
een patiënt met een reishistorie naar het buitenland. Twee clusters 
waren volledig reisgerelateerd (Ghana en Sri Lanka), en bij de andere 
zes clusters waarbij reishistorie werd genoemd had een deel van de 
patiënten de infectie opgelopen in Nederland. Het grootste cluster 
bestond uit vijftien patiënten, van wie twaalf man en drie met onbekend 
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geslacht. Van de mannen betrof het tien MSM en twee geen MSM. Geen 
van hen had een reishistorie naar het buitenland.  
 
Opvallend was een cluster van vijf patiënten met zowel MSM, mannen 
zonder homoseksueel contact en vrouwen. Het betrof twee mannen, van 
wie één MSM, twee vrouwen en één patiënt met onbekend geslacht. Eén 
van hen had een reishistorie naar Marokko, een tweede naar 
Griekenland, en de andere twee voor wie data beschikbaar was hadden 
de infectie opgelopen in Nederland.  
 

4.3 Clustering internationaal 
Het grootste deel (6/10, 60%) van de hier gedetecteerde MSM-
geassocieerde clusters (tenminste één MSM gerelateerd isolaat) lijkt een 
verwantschap te hebben met internationaal beschreven clades (Figuur 2 
en 3). Van de tien clusters die zijn geassocieerd met MSM-contacten, 
hebben twee clusters (cluster 8 en 14) een relatie met Spaanse 
referentiesequenties van MSM-clusters, beschreven in andere landen 
binnen de clustergrens van 5 allel verschillen (AD). Cluster 12 is 
gerelateerd aan cluster 6 en aan een Belgische MSM-
referentiesequentie.  
 
Drie clusters (cluster 5, 7 en 10) hebben een verwantschap met 10-20 
allel verschillen met referentiesequenties uit het Verenigd Koninkrijk en 
Australië, en ook de referentiesequenties uit deze landen lijken aan 
elkaar verwant te zijn. De vier overgebleven clusters (cluster 1, 2, 3 en 
11) met tenminste één MSM-gerelateerd isolaat lijken geen 
verwantschappen met de beschreven internationale clades te hebben. 
 
Tijdens de studieperiode zijn in EpiPulse twee berichten geplaatst 
(december 2019 en september 2020) over een cluster van S. sonnei, 
waarvan referentiesequenties zijn vergeleken met isolaten binnen deze 
pilot. Bij beiden werd geen verwantschap gevonden met Nederlandse 
isolaten.  
 
Ook werd in december 2021 door het Verenigd Koninkrijk melding 
gedaan van een toename van multiresistente S. sonnei onder MSM. 
Isolaten die behoren tot deze stam vertonen genetische markers van 
multidrugresistentie tegen macroliden, chinolonen, aminoglycosiden, 
trimethoprim, sulfonamiden en tetracycline. Op basis van WGS bleken 
vijftien patiëntenisolaten in de WGS-pilot gerelateerd te zijn aan de 
Engelse stam: negen uit 2019, vier uit 2020 en twee uit 2021 (juni en 
juli).  
 
Dertien patiënten waren man en bij twee patiënten was het geslacht 
onbekend. Van de mannen waren er tien MSM, twee niet-MSM en bij één 
was dit onbekend. Van dertien patiënten van wie de reishistorie bekend 
was, hadden er drie een reis gemaakt naar Spanje. 
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Tabel 4 Clusters geïdentificeerd op basis van cgMLST met een afkapwaarde van ≤5 allelen.  
ID Aantal Species Man/vrouw MSM* 

Ja/nee 
Reishistorie Gerelateerd aan internationale MSM 

referenties 

1 15a flexneri 12/0a 10/2 Geen Nee 
2 5b sonnei 2/2b 1/1 1x Marokko,  

1x Griekenland 
Nee 

3 4 sonnei 4/0 4/0 Geen Nee 
4 4 flexneri 2/2 0/2 4x Ghana Nee 
5 3 flexneri 3/0 3/0 Geen UK_Major MSMclade (10 AD); 

Australia_flexneri_BAPS2 (15 AD) 
6 3b sonnei 2/0b 0/1b 1x Spanje BEL_I (8 AD) 
7 3 flexneri 3/0 3/0 Geen UK_MSM sublineageA (13 AD); 

Australia_flexneri_BAPS3 (18 AD) 
8 2 flexneri 2/0 2/0 1x Spanje Spain_flexneri_clade5 (1 AD) 
9 2 sonnei 1/1 0/1 1x Marokko Nee 
10 2 flexneri 2/0 2/0 1x Spanje UK_MSM sublineageA (15 AD); 

Australia_flexneri_BAPS3 (20 AD) 
11 2 sonnei 2/0 1/1 1x Peru Nee 
12 2 sonnei 2/0 2/0 Geen BEL_I (11 AD) 
13 2 sonnei 1/1 0/1 2x Sri Lanka Nee 
14 2b sonnei 1/0b 1/0 Geen BEL_II (4 AD); Spain_sonnei_clade1 (5 AD) 

*onder mannen 
aVan 3 patiënten geen data m.b.t. geslacht, MSM status of reishistorie bekend 
bVan 1 patiënt geen data m.b.t. geslacht, MSM status of reishistorie bekend 
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Figuur 1 Minimum spanning tree van de gesequencete Shigella-isolaten 
(n=109), feb 2019 t/m maart 2021. De getallen geven de afstand in genen 
tussen de isolaten weer. De grijze gebieden verbinden de isolaten die binnen 
een afstand van ≤5 genen verschil van elkaar liggen.  
 

4.4 Antibioticaresistentie 
Milde Shigella-infecties hoeven in de regel niet te worden behandeld. Bij 
kwetsbare groepen of in het geval van ernstige infecties wordt in de 
Nederlandse richtlijnen (Acute infectieuze diarree - Algemene informatie 
| SWAB) in eerste instantie cotrimoxazol of ciprofloxacine en in tweede 
instantie azithromycine geadviseerd. In deze studie werd onder niet-
MSM (mannen zonder homoseksueel contact en vrouwen) bij 33 

https://swab.nl/nl/acute-infectieuze-diarree
https://swab.nl/nl/acute-infectieuze-diarree
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patiënten (92%) S. sonnei isolaten, bij 9 (38%) S. flexneri isolaten en 
bij 1 (100%) S. boydii isolaat minimaal één dfrA en één sul gen in 
combinatie gedetecteerd, voorspellend voor resistentie tegen 
cotrimoxazol (Tabel 5). Bij MSM werd het veel frequenter aangetroffen, 
namelijk bij alle 19 S. sonnei isolaten (100%) en 7 S. flexneri isolaten 
(25%).  
 
Daarnaast hebben onder niet-MSM in totaal 8 (22%) van S. sonnei 
isolaten en 1 (4%) van de S. flexneri isolaten minimaal 3 chromosomale 
puntmutaties, geassocieerd met ciprofloxacine-resistentie (Tabel 5). 
Onder MSM was dit het geval bij 15 (79%) van de S. sonnei isolaten en 
bij geen van de S. flexneri isolaten. Markers voor resistentie tegen 
azitromycine (ermB of mphA) werden onder niet-MSM gevonden bij 6 
(17%) S. sonnei isolaten en 1 (4%) S. flexneri isolaat, en onder MSM bij 
11 (58%) van de S. sonnei isolaten en 12 (43%) van de S. flexneri 
isolaten.  
 
Voorspelde resistentie tegen cotrimoxazol, ciprofloxacin én azitromycine 
werd niet gevonden bij S. flexneri isolaten, maar wel bij 5 (14%) S. 
sonnei isolaten onder niet-MSM en 11 (58%) van de S. sonnei isolaten 
onder MSM. Onder niet-MSM betrof dit twee mannen die rapporteerden 
geen homoseksueel contact te hebben gehad in de week voor ziekte, 
één man bij wie dit onbekend was, en twee patiënten met onbekend 
geslacht.  

 
Hieronder zijn per cluster de aanwezige resistentieprofielen beschreven. 
De clusternummers corresponderen met de clusternummers in tabel 4, 
Figuur 2 en figuur 3. 
 
S. flexneri clusters (tabel 4, figuur 2): 

• Cluster 1, 5, 7, 8 en 10 zijn allemaal MSM-gerelateerd en 24 van 
de in totaal 25 isolaten in deze clusters bezaten minimaal de 
genen blaOXA-1, catA1, aadA1 en tetB (Figuur 2). Deze 
combinatie van genen is aanwezig op het Shigella resistance 
locus multidrug resistance element (SRL-MDRE), eerder 
beschreven als aanwezig in de voorouderlijke stam van de MSM 
clades [13]. Eén van deze isolaten lijkt ook het pKSR100 
plasmide (ermB, mphA, blaTEM-1) en integron (dfrA17, sul1, 
aadA5) te hebben verworven, tevens eerder sterk geassocieerd 
met MSM clades van S. flexneri . 

• Cluster 4 is een reis-gerelateerd cluster. Drie van de vier isolaten 
in dit cluster bezaten de genen dfrA14, sul2, strA en strB. Deze 
combinatie van resistentiegenen is eerder beschreven in het 
pCERC-1 plasmide [13].   

 
S. sonnei clusters (tabel 4, figuur 3) 

• Clusters 2 en 11 bevatten isolaten met MSM-associatie en 
reisassociatie. Drie van de vijf isolaten uit cluster 2 bevatten de 
genen strA, strB, sul1, sul2, dfrA1 en tetA, terwijl de overige 
twee isolaten of sul1 en sul2 of strB misten. De isolaten in cluster 
11 hadden bijna hetzelfde resistentieprofiel als de meeste 
isolaten uit cluster 2, maar bezaten dan ook nog het aadA1 gen. 

• Cluster 13 bevatte 2 isolaten van patiënten met reishistorie naar 
Sri Lanka. Beide isolaten hadden een vergelijkbaar 
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resistentieprofiel als isolaten uit cluster 2 met de genen strA, 
sul1, sul2, dfrA1 en tetA. 

• Clusters 3, 6 en 12 zijn allen MSM-gerelateerd, en alle isolaten 
bezaten puntmutaties coderend voor ciprofloxacine-resistentie, 
eerder beschreven als met name voorkomend bij clusters 
gerelateerd aan Azië of MSM [18]. Daarnaast zijn clusters 6 en 
12 genetisch gerelateerd aan elkaar, en 13 van de 16 isolaten in 
de totale clade lijken het pKSR100 plasmide (ermB, mphA, 
blaTEM-1) en integron (dfrA17, sul1, aadA5) te hebben 
verworven. 

• Cluster 9 is niet MSM-gerelateerd, en isolaten hierin hadden een 
resistentieprofiel gelijkend op de isolaten uit cluster 2, met de 
genen strA, sul1, sul2, dfrA1 en tetA. 
Cluster 14 is MSM-gerelateerd, en beide isolaten in dit cluster bevatten het ESBL 
gen blaCTX-M-27 en 1 puntmutatie coderend voor ciprofloxacine-resistentie. Isolaten 
met alleen puntmutatie gyrA S83L worden gezien als voorloper van volledig 
ciprofloxacine-resistente isolaten (Ingle et al, 2019, CID, Sadouki et al, 2015, JAC). 
Daarnaast bevatten beide isolaten aadA1, strA, strB, sul1, sul2, dfrA1 en tetA. Eén 
van de isolaten bevatte daarnaast nog de azitromycine-resistentie markers ermB 
en mphA, vaker gezien bij MSM gerelateerde isolaten (Eikmeyer et al, 2020, EID 
26:667). 

 



RIVM-rapport 2022-0062 

Pagina 26 van 35 

Tabel 5 Aanwezigheid resistentiegenen van gesequencete Shigella isolaten (n=109), feb 2019 t/m oktober 2021. 
 Geen/onbekend MSM  MSM 
 S. sonnei 

(n=36) 
S. flexneri 

(n=24) 
S. boydii 

(n=1) 
S. dysent. 

(n=1) 
 S. sonnei 

(n=19) 
S. flexneri 

(n=28) 
Quinolone 
   gyrA p.S83L1 

   gyrA p.D87G1 

   parC p.S80I1 

    qnrS12     
   ≥1 van bovenstaande 
   ≥3 van bovenstaande 

12 (33%) 
12 
8 
9 
0 
12 
8 

8 (33%) 
2 
1 
2 
6 
8 
1 

0 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 17 (89%) 
17 
15 
15 
0 
17 
15 

5 (18%) 
2 
0 
1 
4 
5 
0 

Aminoglycoside 
   aadA1 
   aadA5 
   aph(6)-Id (strB) 
   aph(3")-Ib (strA) 

35 (97%) 
11 
5 
28 
34 

19 (79%) 
13 
1 
8 
9 

1 (100%) 
1 
0 
1 
1 

1 (100%) 
1 
0 
0 
0 

 19 (100%) 
4 
10 
16 
17 

28 (100%) 
27 
3 
2 
3 

Macrolide 
   erm(B) 
   mph(A) 

6 (17%) 
6 
6 

1 (4%) 
1 
1 

0 
- 
- 

0 
- 
- 

 11 (58%) 
10 
11 

12 (43%) 
9 
11 

Sulphonamidea 

   sul1 
   sul2 

33 (92%) 
5 
33 

9 (38%) 
0 
9 

1 (100%) 
0 
1 

0 
- 
- 

 19  (100%) 
10 
18 

7 (25%) 
6 
4 

Trimethoprima 

   dfrA1 
   dfrA5 
   dfrA7 
   dfrA14 
   dfrA17 

35 (97%) 
34 
0 
0 
1 
5 

15 (63%) 
10 
0 
1 
4 
0 

1 (100%) 
1 
0 
0 
0 
0 

0 
- 
- 
- 
- 
- 

 19 (100%) 
19 
0 
0 
1 
10 

18 (64%) 
13 
2 
0 
1 
5 
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 Geen/onbekend MSM  MSM 
 S. sonnei 

(n=36) 
S. flexneri 

(n=24) 
S. boydii 

(n=1) 
S. dysent. 

(n=1) 
 S. sonnei 

(n=19) 
S. flexneri 

(n=28) 
Tetracyline 
   tet(A) 
   tet(B) 

25 (69%) 
25 
0 

19 (79%) 
6 
14 

1 (100%) 
1 
0 

1 (100%) 
0 
1 

 16 (84%) 
16 
1 

27 (96%) 
0 
27 

Beta-lactam 
   blaTEM-1B 
   blaOXA-1 
   blaCTX-M-27 

7 (19%) 
6 
0 
1 

18 (75%) 
6 
13 
0 

0 
- 
- 
- 

1 (100%) 
0 
1 
0 

 10 (53%) 
8 
0 
3 

28 (100%) 
4 
27 
1 

Phenicol  
   catA1 
   floR 

0 
- 
- 

13 (54%) 
12 
1 

0 
- 
- 

1 (100%) 
1 
0 

 0 
0 
0 

26 (93%) 
26 
0 

1Chromosomaal, 2Plasmide 
aOnder isolaten van mannen zonder homoseksueel contact en vrouwen waren er 5 S. sonnei isolaten (14%) met zowel een sul1 als drfA gen, wat 
codeert voor cotrimoxazol-resistentie. Bij andere species werd dit niet gevonden. Onder MSM werd dit aangetroffen bij 10 S. sonnei isolaten (53%) en 
6 S. flexneri isolaten (21%).  
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Figuur 2 Neighbour Joining dendrogram van Shigella flexneri isolaten, inclusief internationale referenties gebaseerd op cgMLST. De 
grijze clustergebieden verbinden de isolaten die binnen een afstand van ≤5 genen verschil van elkaar liggen.  
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Figuur 3 Neighbour Joining dendrogram van Shigella sonnei isolaten, inclusief internationale referenties gebaseerd op cgMLST. De 
grijze clustergebieden verbinden de isolaten die binnen een afstand van ≤5 genen verschil van elkaar liggen.
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5 Discussie 

Deze pilot laat op basis van WGS zien dat meer dan de helft van de 
shigellose-patiënten in de GGD-regio Amsterdam gerelateerd is aan 
tenminste één andere shigellose patiënt. In de periode van februari 
2019 tot oktober 2021 is WGS verricht op isolaten van 109 patiënten. Er 
werden in totaal veertien clusters geïdentificeerd, waarbij de 
clustergrootte varieerde van twee tot en met vijftien patiënten. Tien van 
deze clusters telden tenminste één MSM, en in acht clusters had 
tenminste één patiënt een reishistorie naar het buitenland.  

 
Bijna de helft van de clusters in deze pilot bleek verwant aan MSM-
gerelateerde clusters die beschreven zijn in onder meer Australië, 
België, Spanje, en het Verenigd Koninkrijk. Ook zagen we dat een deel 
van de isolaten van de internationale clusters uit verschillende landen 
aan elkaar verwant was. Dit duidt op wijdverspreide MSM-gerelateerde 
clades van Shigella spp.  
 
Ook werd een cluster gezien dat zowel uit MSM als vrouwen bestond, 
wat mogelijk duidt op spillover vanuit MSM naar de overige bevolking. 
Dit is vooral relevant omdat antibioticaresistentie vaker voorkomt onder 
MSM, waardoor resistentie zich mogelijk buiten de MSM-groep kan 
verspreiden. 

 
Genen geassocieerd met anbitiotica-resistentie waren veel voorkomend 
bij zowel S. sonnei als S. flexneri, en werden het vaakst aangetroffen bij 
isolaten van MSM. Resistentiegenen geassocieerd met resistentie tegen 
eerste (cotrimoxazol of ciprofloxacine) én tweede (azitromycine) keuze 
antibiotica, werden gevonden bij iets meer dan de helft van de S. sonnei 
isolaten onder MSM en bij geen van de S. flexneri isolaten.  
 
Dit is zorgelijk voor de behandeling, maar is reeds eerder beschreven 
voor de MSM-populatie. Uit literatuur blijkt dat ciprofloxacine-resistentie, 
veroorzaakt door drie chromosomale puntmutaties, bijna uitsluitend 
wordt gevonden bij MSM-gerelateerde isolaten of isolaten die opgelopen 
zijn in Azië, zoals eerder beschreven [18]. 
 
Ook MSM-clusters bevatten vaker resistente isolaten, en beschreven 
mobiele resistentie-elementen bij MSM gerelateerde Shigella komen ook 
voor in Nederland, zoals SRL-MDRE en het pKSR100 plasmide en 
integron [12, 13]. 

 
Deze pilot is deels uitgevoerd tijdens de COVID-19 pandemie, waarbij 
een sterke afname in het aantal shigellose-meldingen werd gezien als 
gevolg van de lockdown-maatregelen [19]. Deze afname was het sterkst 
onder reisgerelateerde shigellose, en was waarschijnlijk het resultaat 
van de lockdownmaatregelen, waarbij onder meer restricties golden 
voor internationaal reizen, maar andere landen ook inreisbeperkingen 
kenden.  
 
Dit was vooral te zien in het relatief weinig voorkomen van reis-
gerelateerde S. sonnei. De afname van shigellose onder MSM was echter 
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minder dan de afname onder vrouwen en mannen zonder homoseksueel 
contact. Mogelijk heeft dit gevolgen gehad voor het aantal clusters dat 
werd gevonden, evenals voor de samenstelling. Daarnaast is het 
belangrijk te beseffen dat de pilot werd uitgevoerd werd in de GGD-regio 
Amsterdam, aangezien het aandeel van MSM onder shigellose patiënten 
in die regio relatief veel hoger is dan in andere GGD-regio’s.  

 
Concluderend heeft deze pilot een goed inzicht gegeven in de clustering 
van shigellose-patiënten in Nederland, waarbij meer dan de helft van de 
patiënten clusterde met tenminste één andere patiënt, maar ook met 
internationale MSM clusters. Ook wordt het groeiende probleem 
bevestigd van antibioticaresistentie onder shigellose-patiënten, vooral 
onder MSM, zoals eerder gerapporteerd voor Nederland en in andere 
internationale studies.  
 
Er zijn aanwijzingen voor spillover van MSM naar de overige bevolking, 
maar om dit met zekerheid te bevestigen en te bepalen in welke mate 
dit gebeurt, is meer onderzoek nodig. Het uitvoeren van deze pilot heeft 
er niet voor gezorgd dat de GGD Amsterdam meer actie heeft 
ondernomen dan normaal. Daarom hebben de uitkomsten van deze pilot 
niet meer handelingsperspectief gebracht.  
 
Dit heeft voor een groot deel te maken met de COVID-19-pandemie, 
waardoor de handmatige koppeling tussen de shigellose-meldingen bij 
de GGD Amsterdam en de WGS-data bij het RIVM werd bemoeilijkt door 
tijdgebrek. Wel is er nu meer inzicht in (internationale) clustering van 
patiënten. Begin 2022 is een sentinel kiemsurveillance opgezet, waarbij 
een deel van de laboratoria alle gekweekte Shigella spp. isolaten naar 
het RIVM stuurt voor typering middels WGS. Hiermee wordt beter inzicht 
verkregen op het vóórkomen van (multiresistente) clusters op een 
nationaal en internationaal niveau. 
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7 Dankwoord 

Deze rapportage is tot stand gekomen door de inzet van medewerkers 
van verschillende organisaties. Wij willen hen daar graag voor 
bedanken. 

• GGD Amsterdam voor de shigellose OSIRIS-meldingen 
• Streeklaboratorium Amsterdam voor het opsturen van 

Shigella spp. isolaten 
• Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) voor het opsturen van 

Shigella spp. isolaten 
• Amsterdam UMC (locatie AMC) voor het opsturen van Shigella 

spp. isolaten  
• RIVM-IDS voor de WGS-typering van de Shigella isolaten  



 
 

 RIVM 
De zorg voor morgen begint vandaag 
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