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Samenvatting
Doel en opzet
Ten behoeve van de volksgezondheid is het van belang om tijdig relevante microbiologische en
epidemiologische ontwikkelingen van respiratoire infectieziekten te signaleren en te interpreteren.
Surveillance van de meest voorkomende respiratoire ziekten, te weten influenza-achtig ziektebeeld
(IAZ) en pneumonie, en van meldingsplichtige respiratoire ziekten die potentieel een aanzienlijke
bedreiging voor de volksgezondheid vormen, is hierbij een hoeksteen. Voor deze rapportage werden
beschikbare surveillancedata van respiratoire infecties in Nederland geanalyseerd die betrekking
hebben op het respiratoir jaar 2006/2007 (1 mei 2006 tot en met 30 april 2007) of, voor gegevens die
alleen per geheel kalenderjaar verstrekt worden, op het kalenderjaar 2006.
Influenza en influenza-achtig ziektebeeld
Regulier
Afgelopen jaar was het influenzaseizoen relatief mild, passend in de trend van het laatste decennium.
De incidentie van influenza achtig ziektebeeld (IAZ) in de eerste lijn was lager dan vorig jaar, hoewel
de incidentie van griep onder mensen die participeren in de Grote Griepmeting iets hoger was dan
onder de deelnemers vorig jaar. Evenals in andere jaren kon tijdens het seizoen bij circa een derde van
de bemonsterde patienten met IAZ een influenzavirus worden aangetoond; bij circa de helft van de
IAZ-patienten werd geen pathogeen geidentificeerd.
Aviair influenzavirus A (H5N1)
Het aantal humane infecties met influenzavirus A (H5N1), vaak met fatale afloop, is het afgelopen
jaar wereldwijd blijven toenemen. Daarbij blijft de dreiging van een komende influenzapandemie
reëel aanwezig. In Nederland zijn geen infecties met aviaire influenza vastgesteld. Wel is het
afgelopen jaar verdere voortgang geboekt met voorbereidingen om bij mogelijke uitbraken in
Nederland zo effectief mogelijk de bestrijding te kunnen ondersteunen met relevant epidemiologisch
en virologisch onderzoek.
Pneumonieën
Algemeen
Net als voorafgaande jaren werd pneumonie bij circa 10% van alle sterftes als doodsoorzaak
geregistreerd, wat opnieuw het grote effect van luchtweginfecties op de volksgezondheid
onderstreept. Behalve de reguliere pneumoniesterftepiek in de wintermaanden, was er ook een
pneumoniesterftepiek zichtbaar in de zomer van 2006, mogelijk geassocieerd met een gelijktijdige
hittegolf. Deze verheffing was niet zichtbaar in de huisartsenregistraties en de ziekenhuisopnames,
wat suggereert dat andere determinanten een rol spelen in mortaliteit ten opzichte van morbiditeit.
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Legionella
Een koeltoren die besmet was met Legionella pneumophila serogroep 1 leidde aan het begin van de
zomer van 2006 tot een uitbraak met 31 gediagnosticeerde patiënten, waarvan er 3 overleden zijn.
Hoewel in Nederland niet eerder een dergelijke grote uitbraak beschreven is die aan een koeltoren
gerelateerd is, is het niet onaannemelijk dat koeltorens een aanzienlijk deel van de nu nog onbekende
infectiebronnen betreft. In de tweede helft van de zomer van 2006 trad er een aanzienlijke landelijk
gespreide stijging op van het aantal patienten gediagnosticeerd met legionnellose zonder aanwijzing
voor een gemeenschappelijke bron. Een zelfde beeld werd gezien in Engeland, en is aanleiding
geweest tot nader onderzoek naar de rol van klimatologische factoren bij legionellose verheffingen.
Psittacose
In 2006/2007 werden 46 meldingen ontvangen van psittacose, waarmee de stijgende lijn van de
afgelopen drie jaar doorbroken werd. Er werd geen sterfte gerapporteerd, en eveneens geen grote
clusters.
Q-koorts
In 2006/2007 werden 13 patienten met Q-koorts gediagnosticeerd, waaronder één sterfgeval. Aan het
eind van het respiratoir jaar is echter een relatief snel groeiend regionaal cluster in het zuiden van het
land ontstaan, waarnaar verder onderzoek is ingezet.
Tuberculose
De incidentie van tuberculosis is in 2006 verder gedaald tot 6,3 per 100.000 inwoners. Met name het
aantal nieuwe patienten van niet-Nederlandse afkomst daalde. Resistentie tegen meerdere
antituberculose geneesmiddelen is nog steeds laag (1% multidrug resistentie (MDR), 0% extensive
drug resistance (XDR)). Mondiaal blijft de incidentie hoog en neemt resistentie toe. Actieve
dijkbewaking blijft essentieel.
Algemene conclusie
Respiratoire aandoeningen leiden ook afgelopen jaar tot aanzienlijke ziektelast in eerste en tweede lijn
en zijn de meest frequente doodsoorzaken van infectieziekten, waarbij de rol van onderliggende
pathogenen en specifieke risicofactoren maar ten dele bekend is. Divergerende trends tussen
respiratoire ziektebeelden in de eerste en tweede lijn, en tussen morbiditeit en mortaliteit, noodzaken
tot voortgaand multidisciplinair onderzoek naar determinanten van respiratoire ziektelast en sterfte en
effectieve interventies.
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Inleiding

Respiratoire infectieziekten zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijke morbiditeit en mortaliteit
onder de algemene bevolking (Van Gageldonk et al., 2005). Om van belangrijke respiratoire
infectieziekten tijdig de virologische en epidemiologische ontwikkelingen te kunnen signaleren en te
interpreteren, vindt actieve surveillance van deze ziekten plaats. Op basis hiervan kan zonodig
geïntervenieerd worden, en kunnen effecten van interventies op de volksgezondheid geëvalueerd
worden.
De surveillance van respiratoire infectieziekten concentreert zich op influenza-achtig ziektebeeld
(IAZ) en geassocieerde pathogenen, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan het
influenzavirus. Voor een gedetailleerde beschrijving van deze surveillance en van de betrokken
partners (Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL), en Nationaal
Influenza Centrum, locatie Erasmus MC, Rotterdam (NIC- ErasmusMC) en locatie RIVM, Bilthoven
(NIC-RIVM)) wordt verwezen naar het projectplan ‘IAZ en influenzasurveillance in Nederland’
(CIb/EPI, 2006). Een vergelijkbare geïntegreerde surveillance van pneumonie is in ontwikkeling;
daarnaast wordt specifiek aandacht besteed aan de meldingsplichtige respiratoire infectieziekten
legionellose, Q-koorts en psittacose. Deze ziekten zijn niet overdraagbaar van mens op mens, maar
kunnen via een gemeenschappelijke bron aanleiding geven tot clustering. Hierbij werkt de
projectgroep Respiratoire Infecties van de afdeling Epidemiologie en Surveillance (CIb/EPI) samen
met de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het Centrum Infectieziektebestrijding
(CIb/LCI). Op het gebied van surveillance van legionellose wordt tevens samengewerkt met de
Bemonsterings Eenheid Legionella-pneumonie van het CIb (CIb/BEL) die gevestigd is bij het
Streeklaboratorium in Haarlem en specifiek verantwoordelijk is voor de bemonstering van mogelijke
besmettingsbronnen van legionellabacteriën. Ook besteedt het CIb aandacht aan de surveillance van
tuberculose. Deze surveillance vindt plaats onder verantwoordelijkheid van KNCV Tuberculosefonds,
in samenwerking met GGD’en en het CIb. De respiratoire surveillance van het CIb wordt aangevuld
met de surveillance van diagnostische laboratoriumuitslagen van diverse pathogenen. In Europees
verband participeert de projectgroep Respiratoire Infecties van het CIb samen met NIVEL en het
ErasmusMC in de vertegenwoordiging van Nederland voor de surveillance van influenzavirus via het
European Influenzavirus Surveillance Scheme (EISS) (EISS, 2006). Daarnaast vertegenwoordigt de
projectgroep Nederland voor de surveillance van Legionella via de European Working Group for
Legionella Infections (EWGLI).
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Leeswijzer:
In het volgende hoofdstuk ‘methoden algemeen’ wordt kort de aanpak beschreven, voorzover deze
van toepassing is op de gehele rapportage. In de daarop volgende hoofdstukken worden per klinisch
beeld de methoden van data-analyse kort beschreven, gevolgd door de resultaten. Daarbij wordt de
volgende indeling gehanteerd:
-

IAZ (en andere acute bovenste luchtweginfecties)
Waarbij tevens specifieke aandacht wordt besteed aan influenzavirus en de dreiging van een
pandemie door een aviair of nieuw humaan influenzavirus, in het bijzonder influenzavirus A
(H5N1).

-

Pneumonieën (en andere acute onderste luchtweginfecties)
o

Pneumonieën (en andere onderste luchtweginfecties algemeen)

o

Meldingsplichtige respiratoire infectieziekten die kunnen leiden tot pneumonie:
Legionellose
Psittacose
Q-koorts
Tuberculose

-

Data over microbacteriële verwekkers van respiratoire infectieziekten zonder klinische
gegevens

Omwille van de leesbaarheid en bondigheid van deze rapportage verwijzen we regelmatig naar onze
jaarrapportage respiratoire infectieziekten 2005/2006 (Dijkstra et al.,2006), die we kortweg aanduiden
met ‘jaarrapportage 2005/2006’.
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Methoden algemeen

Voor deze jaarrapportage werden surveillancedata over respiratoire infectieziekten in Nederland
geanalyseerd. De bronnen waar deze data uit afkomstig zijn, staan vermeld in appendix 1. In deze
appendix wordt tevens per databron een overzicht gegeven van respiratoire infectieziekten en
pathogenen die we betrokken hebben in de analyses. De gegevens in deze jaarrapportage hebben
betrekking op het respiratoire jaar 2006/2007 (gedefinieerd als de periode van 1 mei 2006 tot en met
30 april 2007) of, voor gegevens die alleen per geheel kalenderjaar geëxtraheerd worden (data van het
Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) en de Landelijke Medische Registratie (LMR)
van Prismant), op het kalenderjaar 2006. Gegevens van het afgelopen (respiratoir) jaar werden
vergeleken met die van voorgaande (respiratoire) jaren, waarbij het aantal jaren waarover
vergelijkbare data beschikbaar waren wisselde per ziektebeeld en pathogeen. In 2006 was de
dekkingsgraad van de LMR niet optimaal (voor 9,7% van de dagopnames en 8,7% van de klinische
opnames was geen aanvullende informatie beschikbaar), waardoor de gegevens niet direct
vergelijkbaar zijn met voorgaande jaren. Voor de data-analyse werd gebruik gemaakt van Microsoft
Excel 2000 en SAS versie 9.1.
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3.

IAZ (en andere acute bovenste luchtweginfecties)

3.1

Influenza(-achtig ziektebeeld) algemeen

3.1.1 Methoden
Incidentie van IAZ in de eerste lijn
CMR peilstations
De incidentie van IAZ bij huisartspatiënten werd berekend op basis van door het NIVEL
geaggregeerd gerapporteerde data over het aantal huisartsconsulten (eerste contacten) wegens IAZ die
prospectief verzameld werd door de Continue Morbiditeits Registratie (CMR)-peilstations1 (zie ook
Donker, 2007).
LINH
De incidentie van IAZ bij huisartspatiënten werd daarnaast berekend op basis van de registratie van
huisartsconsulten voor influenzavirus infectie International Classificatoin of Primary Care (ICPC)code R80) door LINH.2 Data waren beschikbaar voor de kalenderjaren 2001 t/m 2006, voor circa 60
praktijken per jaar. In de huidige jaarrapportage is de incidentie berekend voor de volgende
leeftijdsgroepen: 0-4, 5-14, 15-24, 25-44, 45-64, 65-74 en 75 jaar en ouder.
Grote Griepmeting (zelfgerapporteerde griep)
De definitie die Grote Griepmeting (GGM) hanteerde voor IAZ werd het afgelopen seizoen
gewijzigd. Bij de volgende klinisch symptomen werd een deelnemer als IAZ-patiënt gerapporteerd:
(1) hoest en/of keelpijn en/of pijn op de borst, (2) spierpijn (3) minimaal 38 graden koorts en (4) snel
opkomen van de koorts (allen door de deelnemers zelf te rapporteren).3
Aantal acute bovenste luchtweginfecties en influenza in de tweede lijn
Om inzicht te krijgen in het aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van acute bovenste
luchtweginfecties en influenza werd gebruik gemaakt van data uit de Landelijke Medische Registratie
(LMR). Via deze registratie worden ontslaggegevens van patiënten die in een Nederlands ziekenhuis
zijn opgenomen vastgelegd.

1

2

3

Deze data werd op dezelfde manier geanalyseerd als beschreven in de jaarrapportage 2005/2006, sectie
3.1.1, paragraaf ‘Incidentie van IAZ in de eerste lijn - NIVEL’.
Voor een beschrijving van de analyse van deze data wordt verwezen naar jaarrapportage 2005/2006, sectie
3.3.1, paragraaf ‘LINH’.
Voor een beschrijving van de analyses van zelfgerapporteerde griep uit de Grote Griepmeting wordt
verwezen naar jaarrapportage 2005/2006, sectie 3.3.1 paragraaf ‘zelfgerapporteerde griep’.
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Voor deze analyse werden patiënten geselecteerd met een acute bovenste luchtweginfectie
(International Classification of Diseases versie 9 (ICD-9) code 460-465) of influenza (ICD-9 code
487) als hoofddiagnose bij ontslag, waarbij de ontslagdatum in de periode 1 januari 1999 tot en met
31 december 2006 lag. De uitkomsten worden weergegeven naar jaar van opname. De data voor 2006
zijn nog niet compleet: het aantal patiënten opgenomen in 2006 maar ontslagen in 2007 is nog niet
bekend. In de jaren 1999 t/m 2005 werd 1,8% van de patiënten met hoofddiagnose acute bovenste
luchtweginfectie en 3,6% van de patiënten met hoofddiagnose influenza ontslagen in het jaar volgend
op het jaar van opname. Vanwege de niet optimale dekkingsgraad in 2006 (zie hoofdstuk 2) zijn de
gegevens niet direct vergelijkbaar met gegevens uit voorgaande jaren. Voor de bevolkingsopbouw is
gebruik gemaakt van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Sterfte
Voor een beschrijving van de analyse van CBS-data over sterfte ten gevolge van influenzavirus (data
beschikbaar voor de respiratoire jaren 2002/2003 t/m 2006/2007) wordt verwezen naar jaarrapportage
2005/2006, sectie 3.3.1, paragraaf ‘sterfte’.
Voorkomen van influenzavirus en andere respiratoire pathogenen
CMR peilstations
De continue selectieve bemonstering door CMR peilstationartsen (zie jaarrapportage 2005/2006,
bijlage 2) geeft inzicht in de pathogenen tijdens een episode met IAZ of een andere acute respiratoire
infectie (ARI). In de analyses van de laboratoriumresultaten van de CMR peilstationmonsters werden
alle pathogenen betrokken waarop het Laboratorium voor Infectieziekten en Screening (CIb/LIS)
stadaard of op indicatie door middel van kweek en/of Polymerase Chain Reaction (PCR) test
(appendix 2). De data-analyse werd, gestratificeerd voor patiënten geregistreerd met IAZ en patiënten
gediagnosticeerd met andere acute bovenste luchtweginfecties (ABLI).4 Tot de ABLI werden
gerekend: alle ARI-patiënten waarbij geen sprake was van acute bronchiolitis of pneumonie (en door
de wijze van registratie tot 1 oktober 2006 ook alle ARI-patiënten waarbij geen sprake was van
bronchitis).
Naast de virologische data van de CMR peilstationmonsters, werden ook data betrokken over het
aantal influenzavirus-isolaten dat in het respiratoire jaar 2006/2007 voor karakterisering werd
ontvangen door het Nationale Influenzavirus Centrum voor de World Health Organisation (WHO),
locatie afdeling Virologie van het Erasmus MC te Rotterdam (NIC-Erasmus MC) (zie jaarrapportage
2005/2006, bijlage 6). Per influenzavirus(sub)typering werd per week het aantal ontvangen isolaten
berekend over het respiratoir jaar 2006/2007.

4

Op dezelfde wijze uitgevoerd als beschreven in jaarrapportage 2005/2006, sectie 3.1.1, paragraaf
‘voorkomen van influenzavirus en andere respiratoire pathogenen’.
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Tenslotte werd het aantal gerapporteerde diagnoses van influenzavirus A en B in de virologische
weekstaten van de Nederlandse Werkgroep voor Klinische Virologie (zie jaarrapportage 2005/2006,
bijlage 7) geanalyseerd. Zowel voor influenzavirus A als influenzavirus B werd het aantal diagnoses
per week gerapporteerd over de periode 1 januari 1998 tot en met 30 april 2007.
Verpleeghuizen
In samenwerking met het VU medisch centrum verpleeghuis is in aansluiting op een vandaar
startende studie naar de uitkomst van pneumonie bij verpleeghuisbewoners, een pilot-studie
influenza/IAZ opgezet. Twaalf verpleeghuizen (één per provincie) zijn benaderd om deel te nemen,
waarvan 8 daadwerkelijk hebben meegedaan. De deelnemende verpleeghuizen werden gevraagd in de
periode 30 januari t/m half mei 2007 een keel- en een neuswat af te nemen bij patiënten met IAZ of
een andere acute respiratoire infectie (ARI). Algemene gegevens over het monster en de patiënt
werden verzameld via een inzendformulier dat samen met de monsters naar CIb/LIS werd gestuurd.
Bij CIb/LIS werden de monsters met behulp van PCR getest op influenzavirus en respiratoir
syncytieel virus (RSV). In deze jaarrapportage worden de resultaten gerapporteerd van de monsters
die zijn ontvangen in de periode t/m 30 april 2007. Gestratificeerd voor IAZ- en ARI-patiënten werd
het percentage monsters berekend dat positief was voor RSV en influenzavirus.
Antivirale gevoeligheid influenzavirussen
In 2006 en 2007 is de bepaling van de antivirale gevoeligheid van de influenza virus isolaten
verkregen uit de peilstationsurveillance opgezet en zijn virusisolaten uit het 2005/2006 seizoen
geanalyseerd. De antivirale gevoeligheid voor de M2 inhibitors (M2I) amantadine (Symmetrel®) en
rimantadine (Flumadine®) en voor de neuraminidase inhibitors (NAI) zanamivir (Relenza®) en
oseltamivir (Tamiflu®) zijn bepaald met sequencing (gensegmenten voor M2 ion kanaal,
neuraminidase, en hemagglutinine) en met een phenotypische test om de 50% inhiberende
concentratie (IC50) te bepalen (cell-ELISA voor M2I en enzymatische neuraminidase inhibitie assay
(NIA). Basis gevoeligheid en uitbijters voor NAI werden bepaald met box-plot analyse (Massart et
al., 2005).
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3.1.2 Resultaten
Incidentie van IAZ in de eerste lijn
CMR peilstations
In het respiratoire jaar 2006/2007 werden 1235 huisartsconsulten (eerste contacten) wegens IAZ
gerapporteerd door de CMR peilstations. De praktijkpopulatie van de registerende peilstations betrof
gemiddeld 97.696personen. De ‘respiratoire jaar incidentie’ van het aantal consulten wegens IAZ was
daarmee 126 per 10.000 personen. Deze incidentie was lager dan in 2004/2005 (incidentie 208 per
10.000) en in 2005/2006 (incidentie 165 per 10.000), maar lag wel in de range van incidenties sinds
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Figuur 3.1 Incidentie van huisartsconsulten wegens IAZ over de respiratoire jaren 1997/1998 tot en met
2006/2007 (bron: CMR peilstations, NIVEL).

In het respiratoire jaar 2006/2007 steeg de consultatieratio van de CMR peilstations vanaf week 3 van
2007 boven het afgesproken basisniveau van 3 patiënten per 10.000 inwoners uit en werd
influenzavirus gedetecteerd in de ingezonde peilstation monsters (figuur 3.2). De piek werd bereikt in
week 9 met een incidentie van 7,6 per 10.000 inwoners, een aanzienlijk lagere piek dan in de
2004/2005-en 2005/2006-seizoenen, toen de piekincidenties respectievelijk 22,9 en 14,5 per 10.000
inwoners waren. In week 15 was de consultatieratio weer terug onder het basisniveau.
Influenzavirussen in IAZ-monsters afkomstig uit de CMR peilstationsurveillance werden gevonden in
week 2 t/m 17. Het merendeel van deze virussen betrof influenzavirus A (H3). Met name in de tweede
helft van de influenza-epidemie, vanaf week 10, werden ook A (H1) influenzavirussen gevonden.
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Figuur 3.2 Incidentie van huisartsconsulten wegens IAZ over de respiratoire jaren 2004/2005 tot en met
2006/2007 (bron: CMR peilstations, NIVEL) en aantal influenza-postieve IAZ-monsters in seizoen 2006/2007
afkomstig uit de CMR peilstationsurveillance.

In de CMR peilstationsurveillance werden in 2006/2007 geen grote regionale verschillen in
influenzavirus-activiteit gezien. In de plattelandspraktijken was de incidentie in de periode buiten de
influenza-epidemie over het algemeen hoger dan in de stedelijke praktijken. Tijdens de influenzaepidemie (week 3 tot en met 14) was er echter geen verschil in incidentie tussen plattelandspraktijken
en praktijken in stedelijk gebied. De hoogste incidentie werd gemeten in het zuiden van het land in
week 9 (13 consulten per 10.000 inwoners). Verder waren, evenals in voorgaande jaren, de incidenties
bij kinderen jonger dan vijf jaar het hoogst. Er waren bij deze leeftijdsgroep twee pieken in de
incidentie zichtbaar, de eerste in week 8 met een incidentie van 22,5 per 10.000 personen en de
tweede van 32,1in week 14 (figuur 3.3).
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Figuur 3.3. Incidentie van huisartsconsulten wegens IAZ per leeftijdsgroep over het respiratoire jaar 2006/2007
(bron: CMR peilstations, NIVEL).

LINH
In 2006 waren data van 60 praktijken beschikbaar. De totale incidentie van influenza was 21,9
episodes per 10.000 personen. De incidentie was aanzienlijk lager dan die in 2005 (60.7 per 10.000
personen), maar hoger dan die in 2004 (14,0 episodes per 10.000 personen; figuur 3.4).
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Figuur 3.4 Incidentie van het aantal episodes van influenza per 10.000 personen per jaar, 2001-2006 (bron:
LINH).

De incidentie van aan de huisarts gepresenteerde episodes was voor mannen iets lager dan voor
vrouwen (respectievelijk 19,9 en 24,0 per 10.000 personen). De incidentie was het hoogst in februari
en maart (respectievelijk 5,5 en 7,9 per 10.000 personen) en het laagst in de maanden juni, juli en
augustus (ongeveer 0,3 per 10.000 personen per jaar; figuur 3.5). Ook in de voorgaande jaren was een
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vergelijkbare seizoensvariatie zichtbaar: hogere incidentie aan het begin en eind van het jaar en lage
incidentie in de zomerperiode. De hoge incidentie in februari en maart 2006 wordt vooral veroorzaakt
door kinderen van 0 tot 5 jaar. Bij de andere leeftijdsgroepen is de incidentie over het algemeen het
hoogste in januari en december (figuur 3.5). In 2006 is voor zowel 0-4 jarigen als 75-plussers de
incidentie piek in december aanzienlijk hoger dan in januari. Echter, evenals in voorgaande jaren was
het seizoenspatroon in de LINH-data minder uitgesproken dan in de CMR-data.
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Figuur 3.5 Incidentie van het aantal episodes van influenza per 10.000 personen per maand in 2006 per
leeftijdsgroep (bron: LINH).

Grote Griepmeting (zelfgerapporteerde griep)
Ook de data verzameld in de GGM wezen er op dat de griepepidemie in het respiratoire jaar
2006/2007 relatief rustig verliep. De piek van zelfgerapporteerde griep in de GGM lag met ruim 700
per 10.000 deelnemers een stuk lager dan in de influenzaseizoen 2003/2004 en 2004/2005, maar
hoger dan in 2005/2006 (figuur 3.6). Dit in tegenstelling tot de piekincidentie uit de CMR
peilstationsurveillance, die in 2006/2007 juist lager lag dan in 2005/2006. De hoogste incidenties in
de GGM werden gedurende de maanden februari en maart gezien. De incidenties die door GGM
werden gerapporteerd waren ongeveer tien keer zo hoog als de incidenties gerapporteerd door de
CMR. De pieken in de incidenties van GGM en NIVEL vielen op hetzelfde moment, maar aan het
begin en aan het einde van de influenza-epidemie verschilden de incidenties van NIVEL en GGM
enigszins van elkaar (figuur 3.7).
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Figuur 3.6. IAZ-incidentie gerapporteerd door Grote Griepmeting in de influenzaseizoenen 2003/2004
tot en met 2006/2007 (registratie vindt alleen plaats gedurende de wintermaanden en een gedeelte van het vooren najaar). De stippellijn duidt de baseline aan, waarboven de activiteit als ‘groter dan normaal’ (een epidemie)
wordt beschouwd door de Grote Griepmeting. Bron: de Grote Griepmeting (www.degrotegriepmeting.nl).

Figuur 3.7 IAZ-incidentie gerapporteerd door Griepmeting en door CMR-peilstations van het NIVEL in
influenzaseizoenen 2006/2007 (registratie vindt alleen plaats gedurende de wintermaanden en een gedeelte van
het voor- en najaar). De stippellijn duidt de baseline aan, waarboven de activiteit als ‘groter dan normaal’ (een
epidemie) wordt beschouwd door de Grote Griepmeting. De baseline van de CMR-peilstations van NIVEL ligt
op 300/100.000 (niet weergegeven in de figuur). Bron: de Grote Griepmeting (www.degrotegriepmeting.nl).
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Influenza in de tweede lijn
In de periode 1 januari t/m 31 december 2006 werden 219 personen in het ziekenhuis opgenomen met
influenza als hoofddiagnose.5 Op basis van het voorlopige aantal opnames was het aantal
ziekenhuisopnames ten gevolge van influenza in 2006 1,3 per 100.000 personen. In figuur 3.8 wordt
het aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van influenza per 100.000 personen in de afgelopen jaren
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Figuur 3.8 Aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van influenza per 100.000 personen per jaar, 1999-2006
(bron: LMR; in 2006 was de dekkingsgraad niet optimaal).

Het aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van influenza per 100.000 personen was in 2006 (net als in
voorgaande jaren) onder mannen (1,5 per 100.000 personen in 2006) iets hoger dan onder vrouwen
(1,2 per 100.000 personen in 2006) en het hoogst in de leeftijdsgroepen 0 tot 5 jaar (6,3 per 100.000
personen in 2006) en 65 jaar en ouder (3,1 per 100.000 personen in 2006). De helft van de
ziekenhuisopnames ten gevolge van influenza in 2006 vond plaats in de maanden januari tot en met
maart 2006 (figuur 3.9). De mediane opnameduur voor patiënten opgenomen ten gevolge van
influenza in 2006 was 4 dagen (Inter Quartile Range (IQR) 1-8).

5

Dit aantal kan nog iets toenemen omdat nog niet bekend is hoeveel patiënten werden opgenomen in 2006
maar ontslagen in 2007 (naar schatting 3,6%).
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Figuur 3.9 Aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van influenza per 100.000 personen naar maand van opname
in 2006 per leeftijdsgroep (bron: LMR; in 2006 was de dekkingsgraad niet optimaal).

Acute bovenste luchtweg infecties in de tweede lijn
In de periode 1 januari t/m 31 december 2006 werden 7.751 personen in het ziekenhuis opgenomen
met een acute bovenste luchtweginfectie als hoofddiagnose.6 Op basis van het voorlopige aantal
opnames was de incidentie in 2006 4,7 per 10.000 personen. In figuur 3.10 wordt de incidentie in de
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Figuur 3.10 Aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van acute bovenste luchtweginfecties per 10.000 personen
per jaar, 1999-2006 (bron: LMR; in 2006 was de dekkingsgraad niet optimaal).

6

Dit aantal kan nog iets toenemen omdat patiënten werden opgenomen in 2006 maar ontslagen in 2007 (naar
schatting 1,8%).
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Het aantal ziekenhuisopnames was in 2006 (net als in voorgaande jaren) onder mannen (5,4 per
10.000 personen in 2006) iets hoger dan onder vrouwen (4,1 per 10.000 personen in 2006) en het
hoogst in de leeftijdsgroep 0 tot 5 jaar (42,6 per 10.000 personen in 2006). Het aantal opnames was in
2006 het hoogst in de maand maart en het laagst in de maand augustus (figuur 3.11). De mediane
opnameduur voor patiënten opgenomen ten gevolge van een acute bovenste luchtweginfectie in 2006
was 2 dagen (IQR 1-5).
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Figuur 3.11 Aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van acute bovenste luchtweginfecties per 10.000 personen
naar maand van opname in 2006 per leeftijdsgroep (bron: LMR; in 2006 was de dekkingsgraad niet optimaal).

Bij driekwart van de ziekenhuisopnames ten gevolge van acute bovenste luchtweginfecties in 2006
was de lokalisatie niet gespecificeerd (ICD-code 465.9) (figuur 3.12).
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Figuur 3.12 Lokalisatie (ICD-9 code) van acute bovenste luchtweginfecties in 2006 (bron: LMR; in 2006 was
de dekkingsgraad niet optimaal).
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Sterfte
Het aantal door het CBS geregistreerde sterfgevallen met influenzavirus als oorzaak in het respiratoire
jaar 2006/2007 was 93 (bij 75 personen werd influenzavirus als primaire doodsoorzaak vermeld en bij
18 secundaire doodsoorzaak). Dit aantal is lager dan in de jaren 2001/2002 tot en met 2004/2005,
maar komt overeen met het vorige seizoen. Slechts in zeven van de 93 overlijdensgevallen waarbij
influenzavirus als doodsoorzaak was geregistreerd werd een influenzavirus geïdentificeerd. In
2006/2007 was er een piek in het aantal sterfgevallen in maart (38 gevallen) (figuur 3.13). Ook in de
voorgaande respiratoire jaren werd rond februari/maart een piek gezien, hoewel in 2003/2004 een
piek optrad in december en januari. Het totale aantal sterfgevallen aan influenzavirus was voor
vrouwen ongeveer 1,7 keer zo hoog als voor mannen (gemiddeld over de jaren 2002/2003 tot en met
2006/2007).
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Figuur 3.13 Totaal aantal geregistreerde sterfgevallen voor influenza (zowel primaire als secundaire
doodsoorzaak) per maand in de respiratoire jaren 2002/2003 tot en met 2006/2007 (bron: CBS
Doodsoorzakenstatistiek).

Voorkomen van influenzavirus en andere respiratoire pathogenen
CMR peilstation surveillance
In het respiratoire jaar 2006/2007 zijn door CMR peilstationartsen 312 IAZ-patiënten en 264 ABLIpatiënten bemonsterd. De kenmerken van de patiënten worden vermeld in tabel 3.1 en de geografische
verdeling van de IAZ- en patiënten met ABLI acute onderste luchtweginfecties (AOLI) wordt
weergegeven in figuur 3.14.
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Tabel 3.1. Kenmerken van IAZ- en ABLI-patiënten die in het respiratoire jaar 2006/2007 bemonsterd werden
in het kader van de CMR peilstationsurveillance.
Kenmerken

IAZ-patiënten
n/N (%)a

Leeftijd in jaren:
0 - 4 jaar
35/312 (11,2%)
5 – 14 jaar
38/312 (12,2%
15 – 44 jaar
128/312 (41,0%)
88/312 (28,2%)
45 – 64 jaar
65 jaar en ouder
23/312 (7,4%)
Geslacht (= man)
150/310 (48,4%)
Gevaccineerd (=ja)b
49/311 (15,8%)
Respiratoire allergie (= ja)
15/311 (4,8%)
Immunosuppressie (= ja)
3/108 (2,8%)
Chronische ziekte (= ja)
32/309 (10,4%)
Vertraging in monsterafname in dagenc
3 (2-4)
(mediaan en 1e en 3e kwartiel)
a. Tenzij anders vermeld
b. Influenzavaccinatie ontvangen voor het respiratoire jaar 2006/2007
c. Aantal dagen tussen eerste ziektedag en datum van monsterafname

ABLI-patiënten
n/N (%)a
35/264 (13,3%)
23/264 (8,7%)
120/262 (45,5%)
61/264 (23,1%)
25/264 (9,5%)
116/262 (44,3%)
42/264 (15,9%)
26/263 (9,9%)
2/264 (0,8%)
33/264 (12,5%)
3 (2-5)

Figuur 3.14 Aantal ingezonden monsters van patiënten met IAZ (links) en met ABLI of AOLI (rechts) per
provincie in het respiratoir jaar 2006/2007.

Van 308 van de 312 bemonsterde patiënten met IAZ (98,7%) was voldoende monstermateriaal
aanwezig om een viruskweek uit te voeren. Voor ABLI-patiënten was dit bij 260 van de 264 patiënten
(98,5%) het geval. Tabel 3.2 geeft een overzicht van de positieve uitslagen die met kweek of PCR
gevonden zijn. Bij IAZ-patiënten kon in 165 van de 312 (54,8%) monsters tenminste één pathogeen
worden aangetoond, wat 10,5% hoger was dan bij ABLI-patiënten (p>0,05). Bij IAZ-patiënten was
influenzavirus A het meest gevonden pathogeen (22,4%), gevolgd door rhinovirus (18,6%). Bij
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ABLI-patiënten was rhinovirus het meest voorkomende pathogeen (23,5%). Van de 12 IAZ monsters
waarin respiratoir syncytieel virus (RSV) werd aangetroffen, betrof het bij 3 (25,0%) RSV A en bij 9
(75,0%) RSV B. Van de RSV-positieve monsters van ABLI-patiënten werden 4 monsters (30,8%)
getypeerd als RSV A en 9 (69,2%) als RSV B. Bij 14 van 312 (4,5%) patiënten met IAZ werden twee
pathogenen aangetroffen, en bij 6 van 264 (2,3%) ABLI-patiënten.
Tabel 3.2 Percentage positieve diagnoses in kweek en/of PCR per pathogeen bij IAZ- en ABLI-patiënten die in
het respiratoire jaar 2006/2007 bemonsterd werden in het kader van de CMR peilstationsurveillance.
Uitslag kweek en/of PCR
Influenzavirus type A
Rhinovirus
Enterovirus
Respiratoir syncytieel virus (RSV)
Coronavirus (types 229e, OC43 en NL63)
Mycoplasma pneumoniae
Adenovirus
Influenzavirus type B
Para-influenzavirus
Humaan metapneumovirus (hMPV)
Chlamydophila pneumoniae
Minimaal 1 pathogeen aangetroffen

IAZ-patiënten
n/N (%)
70/312 (22,4%)
58/312 (18,6%)
15/312 (4,8%)
12/312 (3,8%)
6/312 (1,9%)
6/312 (1,9%)
6/312 (1,9%)
2/312 (0,6%)
2/308 (0,6%)
0/312 (0%)
0/312 (0%)
171/312 (54,8%)

ABLI-patiënten
n/N (%)
20/264 (7,6%)
62/264 (23,5%)
11/264 (4,2%)
13/264 (4,9%)
5/264 (1,9%)
3/263 (1,1%)
2/264 (0,8%)
0/264 (0%)
1/260 (0,4%)
2/264 (0,8%)
0/263 (0%)
117/264 (44,3%)

Opmerking: bij 14 patiënten met IAZ en 6 patiënten met ABLI werden twee pathogenen gevonden.

Verpleeghuizen
Door de verpleeghuizen die deelnamen aan de pilot influenza surveillance werden 23 monsters van
IAZ-patiënten ingestuurd en 13 monsters van patiënten met een acute respiratoire infectie (ARI).
Deze monsters waren afkomstig van 6 van de 8 deelnemende verpleeghuizen. Bij 8 van de 23 IAZpatiënten (34,8%) werd een influenzavirus gevonden (waarvan 6 keer influenzavirus A ongetypeerd, 1
keer influenza A (H3) en 1 keer influenzavirus A (H3N2)) en bij 1 van de 23 werd RSV gevonden
(4,3%). Bij de ARI-patiënten werd in 4 van de 13 monsters (30,8%) een influenzavirus aangetroffen
(waarvan 3 keer influenzavirus A ongetypeerd en influenzavirus A (H3N2)). RSV werd niet gevonden
bij ARI-patiënten.
Influenzavirus
Over het gehele respiratoir jaar werd bij 72 van de 312 (23,0%) zie tabel van de patiënten met IAZ
een influenzavirus (70 keer A, 2 keer B) gevonden. In de weken waarin de consultatieratio van de
CMR peilstations boven het basisniveau lag (week 3 tot en met 14), werd bij 68 van de 200 (34,0%)
van de patiënten een influenzavirus aangetoond en tijdens de piek van consulten wegens IAZ (week 9)
zelfs bij 12 van de 29 IAZ-patiënten (42,9%). Deze percentages zijn conform andere jaren. Het eerste
influenzavirus positieve monster in de CMR peilstationsurveillance in het respiratoire jaar 2006/2007
betrof een monster van een IAZ-patiënt uit week 2 waarin influenzavirus A (H1) werd
aangetoond.Van alle 90 influenzavirus A positieve monsters van IAZ en ABLI- patiënten werden er

pag. 22 van 81

Jaarrapportage respiratoire infectieziekten 2006/2007

86 (96%) gesubtypeerd door het CIb/LIS. De overige 4 monsters zijn niet gesubtypeerd. 73 werden
gesubtypeerd als influenzavirus A (H3) en 13 als influenzavirus A (H1). Alle isolaten werden
doorgestuurd naar het NIC-Erasmus MC voor nadere karakterisering. Voor een grafisch overzicht van
de influenza-positieve IAZ-monsters per subtype over het respiratoire jaar wordt verwezen naar figuur
3.2.
In de virologische weekstaten werden in het respiratoire jaar 2006/2007 409 diagnoses van
influenzavirus A en 17 diagnoses van influenzavirus B gerapporteerd (virusdetectie- en serologiedata
gecombineerd). Vergeleken met voorgaande respiratoire jaren was het aantal diagnoses van
influenzavirus B opvallend laag (figuur 3.15). De piek in het aantal diagnoses van influenzavirus A
was met 50 diagnoses (week 10) in het respiratoire jaar 2006/2007 ook vergelijkbaar met die van
voorgaande respiratoire jaren.
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Figuur 3.15 Wekelijks aantal diagnoses van influenzavirus A (linker y-as) en influenzavirus B (rechter y-as)
gerapporteerd in de virologische weekstaten over de periode van week 1 1998 tot en met week 17 2007.

Door NIC-ErasmusMC werden het afgelopen respiratoir jaar buiten de peilstationsurveillance om in
totaal 286 isolaten van influenzavirussen ontvangen. Net als in de peilstationsurveillance betrof het
meerendeel influenzavirus A (H3), namelijk 209 van de 286 isolaten (73,1%). 30 isolaten (10,5%)
waren van het subtype A (H1N1) en 46 isolaten (16,1%) waren type A ongetypeerd. Slechts 2 isolaten
(0,7%) betroffen influenzavirus B. De piek in het aantal ingestuurde niet-peilstationisolaten lag in
week 9, overeenkomstig met de week van de piekincidentie in de IAZ-consultatieratio van de CMR
peilstations en de piek in het aantal influenza-positieve IAZ-monsters uit de CMR
peilstationsurveillance.
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Mate van overeenkomst van circulerende influenzavirussen met het influenzavaccin
Het influenzavaccin voor 2006/2007 bleek minder te goed te beschermen tegen de nieuwe variant van
de A/H1N1-stammen (A/Solomon Islands/3/06-achtige virussen) die afgelopen respiratoir jaar wereld
wijd circuleerden naast de oude variant van deze stam (A/New Caledonia/20/99). Uit de
karakterisering die NIC-ErasmusMC heeft uitgevoerd op de geïsoleerde influenzavirussen uit
Nederland bleek overigens dat alle A (H1)-stammen die tot eind februari ontvangen waren, goed
overeenkwamen met de huidige vaccinstam (www.nivel.nl/griep/pdf/NLN806-07_02.pdf). De WHO
heeft besloten voor het seizoen 2007/2008 alleen de referentiestam voor influenza A( H1) te
actualiseren (advies WHO: http://www.who.int/csr/disease/influenza/20078anorthreport.pdf).
Antivirale gevoeligheid influenzavirussen
Voor seizoen 2005/2006 werden de 39 influenza A(H3N2) en 48 influenza B virusisolaten uit de
peilstationsurveillance geanalyseerd (tabel 3.3).
Tabel 3.3 Gevoeligheid van influenza virus isolaten uit het 2005/2006 seizoen voor antivirale middelen
Antiviraal middel

M2 Inhibitors
A(H3N2) (n=39)

Basis gevoeligheid
(gemiddelde IC50 ±
SD)

Verminderd gevoelige
isolaten (gemiddelde
IC50 ± SD)

0,77 ± 0,21µM (n=3)

Zanamivir
A(H3N2) (n=39)
0,83 ± 0,18 nM (n=39)
B (n=48)
6,9 ± 1,3 nM (n=43)
Oseltamivir
A(H3N2) (n=39)
0,24 ± 0.06 nM (n=37)
B (n=48)
13,0 ± 2,7 nM (n=45)
IC50= half maximal inhibitory concentration
SD = standaard deviatie

Resistentie geassocieerde mutaties
Gen

Aminozuur mutatie en
locatie

161 ± 49 µM (n=5)

M2 ion kanaal

S31N (n=29), S31N +
A29T (n=1)

Geen
102 nM, 50,4 nM (n=2)

n.v.t.
Neuraminidase

n.v.t.
T148K (n=2)

1,1 nM (n=1)
114 nM, 46,4 nM (n=2)

Niet gedaan
Neuraminidase

T148K (n=2)

Voor de M2 Inhibitors was 74% van de A(H3N2) isolaten resistent. Deze isolaten hadden de bekende
S31N aminozuur mutatie en behoorden tot een andere lineage van A(H3N2) virussen dan de
gevoelige A(H3N2) virussen, zoals elders ook gerapporteerd (Simonsen et al., 2007). In het seizoen
2006/2007 is een nieuwe lineage van A(H3N2) virussen ontstaan die weer gevoelig is voor M2
Inhibotors (personal communication Alan Hay, WHO-CC, London). De basisgevoeligheid voor de
neuraminidase remmers komt overeen met gegevens elders in de wereld en het vinden van een laag
percentage virussen met een verlaagde gevoeligheid is niet ongewoon (Monto et al., 2006). De
resultaten van de virusisolaten van het 2006/2007 en het 2007/2008 seizoen zullen gerapporteerd
worden in de jaarrapportage 2007/2008.
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Aviair influenzavirus A (H5N1)

3.2.1 Methoden
Er is een inventarisatie gemaakt van het aantal keren dat het CIb benaderd is in verband met een
verdenking op humane infectie met aviair influenzavirus A (H5N1) en van verrichtingen hiervoor.7

3.2.2 Resultaten
Het CIb (LIS, LCI, EPI) heeft 5 keer overlegd met een GGD of behandelend arts in verband met een
verdenking op humane infectie met aviair influenzavirus A (H5N1); 3 van hen voldeden aan de
klinische en epidemiologische criteria van de actuele casusdefinitie, waarvoor dan ook zowel bij het
CIb/LIS als ErasmusMC diagnostiek is ingezet. Ook heeft het CIb/LIS één monsters van een patiënt
uit de peilstations getest voor influenzavirus A (H5N1) waarbij een verdachte buitenlandanamnese
was aangegeven. Bij geen van deze patiënten werd influenzavirus A (H5N1) of een ander aviair
influenzavirus aangetroffen. Tabel 3.2.1 geeft een overzicht van epidemiologische en klinische
kenmerken, en de diagnostische resultaten.
Daarnaast was er het afgelopen jaar twee keer een melding van een aviaire influenza uitbraak bij
gevogelte, met potentiële blootstelling van mensen. Dit betrof een uitbraak van LPAI (H7N7) op een
pluimvee boerderij in augustus 2006 en het vermoeden op H5N1 bij uiltjes in een dierentuin in
dezelfde maand. In beide gevallen heeft de locale GGD (respectievelijk Arnhem en Rotterdam e.o.) in
samenwerking met de Voedsel en waren Autoriteit (VWA) preventieve maatregelen getroffen om
mogelijke humane infecties te voorkomen en zo nodig op te volgen. Er zijn geen humane infecties
vastgesteld.

7

Dit werd op dezelfde manier gedaan als beschreven in jaarrapportage 2005/2006, sectie 3.2.1.
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Tabel 3.2.1 Overzicht van door het CIb/LIS verrichtte diagnostiek op aviair influenzavirus in zowel CMR
peilstationmonsters als in aanvragen via GGD of behandelend arts.
AfnameGeboorteEpidemiologisch risico
datum
jaar
CMR peilstationmonsters
10-4-2007 1964
Mogelijk contact kippen
Indonesië

Klinisch beeld

Uitslag
diagnostiek

Malaise
Negatief (voor
Acuut begin
Influenza A)
Hoesten
Rinorhoe
Hoofdpijn
Diarree
Dikke klier in
oksel
Aanvragen voor diagnostiek via GGD of behandelend arts (niet-CMR peilstationmonsters)
5-10-2006 1953
Op kippenmarkt in
IAZ +
Influenza A
Bombay geweest
conjunctivitus
(H1N1)

14-8-2006

1960

7-8-2006

1958

Mogelijk contact
besmette vogels
Indonesië
Contact watervogels in
Nederland

IAZ

Influenza A
(H3N2)

Verslechterd na
paar antibiotica
kuren

Negatief

Opmerkingen

Aanvraag
diagnostiek
kwam binnen
nadat uitslag
Influenza A
positief was in
het UMC St.
Radboud
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Pneumonieën (en andere acute onderste

luchtweginfecties)
4.1

Algemeen

4.1.1 Methoden
Pneumonieën in de eerste lijn
CMR peilstations
Sinds januari 2007 rapporteren de huisartsen van de CMR peilstations van het NIVEL dagelijks het
aantal huisartsconsulten wegens pneumonie. De incidentie van pneumonie bij huisartspatiënten werd
berekend op basis van deze geaggregeerde data (per week per peilstation per leeftijdscategorie).8
Voor de CMR peilstations die gedurende de gehele registratieperiode digitaal rapporteerden, is het
percentage patiënten bepaald waarbij een sputumkweek of röntgenfoto is gedaan en het percentage
patiënten dat naar het ziekenhuis is doorverwezen.
LINH
De incidentie van pneumonie bij huisartspatiënten werd daarnaast ook berekend op basis van de
registratie van huisartsconsulten door LINH met diagnose pneumonie (ICPC-code R81). Hierbij werd
een consult binnen 90 dagen na het eerste consult tot dezelfde episode gerekend.9
Pneumonieën in de tweede lijn
Om inzicht te krijgen in het aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van pneumonie (zie bijlage 3 voor
de verschillende gehanteerde registratiecodes voor pneumonie) werd gebruik gemaakt van data uit de
Landelijke Medische Registratie (LMR).10 De data voor 2006 zijn nog niet compleet: het aantal
patiënten opgenomen in 2006 maar ontslagen in 2007 is nog niet bekend. In de jaren 1999 t/m 2005
werd 4,1% van de patiënten met hoofddiagnose pneumonie ontslagen in het jaar volgend op het jaar
van opname. Vanwege de niet optimale dekkingsgraad in 2006 (zie hoofdstuk 2) zijn de gegevens niet
direct vergelijkbaar met gegevens uit voorgaande jaren.

8

9

10

Op dezelfde manier geanalyseerd als beschreven voor IAZ in jaarrapportage 2005/2006, sectie 3.1.1,
paragraaf ‘Incidentie van IAZ in de eerste lijn - NIVEL’.
Verder werd de data-analyse op dezelfde manier uitgevoerd als beschreven in paragraaf ‘IAZ en
influenzavirus in de eerste lijn – LINH’ van sectie 3.1.1.
Zie paragraaf 3.1.1 ‘Incidentie van acute bovenste luchtweg infecties en influenza in de tweede lijn’.
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Sterfte
Voor de analyse van sterfte ten gevolge van pneumonieën werd gebruik gemaakt van data met
betrekking tot primaire en secundaire doodsoorzaken afkomstig van het CBS uit de periode 1 januari
2006 tot en met 30 april 2007.11
Voorkomen van respiratoire pathogenen
Pneumonieën kunnen veroorzaakt worden door een scala aan micro-organismen. Er bestaat echter
vooralsnog geen gestructureerde surveillance voor deze pathogenen bij pneumoniepatiënten in de
eerste of de tweede lijn. Er zijn enkel data beschikbaar van virale pathogenen in de CMR-peilstations.
Uit de laboratoriumsurveillance (hoofdstuk 5) is wel enige informatie beschikbaar over trends in
pathogenen die kunnen leiden tot pneumonie. Pneumonie veroorzaakt door pathogenen waarvoor in
het RVP gevaccineerd wordt (kinkhoest, mazelen, pneumokokken) worden hier buiten beschouwing
gelaten omdat deze reeds worden behandelend in de RVP-rapportages.
Voor de data-analyse van de virale pathogenen in de CMR-peilstations werden tot AOLI-patiënten
gerekend: alle ARI-patiënten die gediagnosticeerd waren met acute bronchiolitis of pneumonie (en
door de wijze van registratie tot 1 oktober 2006 ook bronchitis). 12

4.1.2 Resultaten
Pneumonieën in de eerste lijn
CMR peilstations
In de periode van 1 januari tot 30 april 2007 werden door de CMR peilstations 238 huisartsconsulten
(eerste contacten) wegens pneumonie gerapporteerd. De praktijkpopulatie van de registerende
peilstations betrof gemiddeld 108837 personen. De incidentie van het aantal consulten wegens
pneumonie in de eerste 17 weken van 2007 was daarmee 22 per 10.000 personen.
De incidentie was het hoogst bij patiënten van 65 jaar en ouder (64 consulten per 10.000 personen). In
patiënten jonger dan 65 jaar was de incidentie het hoogst in de groep van 0 tot 5 jaar (43 consulten per
10.000 personen – figuur 4.1). De periode waarin deze data verzameld zijn, is te beperkt om inzicht te
geven in seizoenstrends, geografische variatie binnen Nederland en tussen plattelandspraktijken en
praktijken in verstedelijkt gebied.
11

12

De data-analyse werd op dezelfde manier uitgevoerd als beschreven in de paragraaf ‘sterfte’ van sectie 4.1.1
van de jaarrapportage 2005/2006.
De analyse van data van CMR peilstationmonsters van patiënten met acute onderste luchtweginfecties
(AOLI) werd op dezelfde manier uitgevoerd als beschreven in de jaarrapportage 2005/2006, sectie 4.1.1,
paragraaf ‘Voorkomen van influenzavirus en andere respiratoire pathogenen’.

Incidentie per week
(aantal consulten per 10.000 personen)
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Figuur 4.1 Incidentie van huisartsconsulten wegens pneumonie per leeftijdsgroep over week 1 t/m week 17 in
2007 (bron: CMR peilstations, NIVEL).

De 17 CMR peilstations die gedurende de gehele registratieperiode digitaal rapporteerden, meldden
dat voor de 132 patiënten die hun huisarts consulteerden vanwege pneumonie (eerste contact), bij
11% een kweek is uitgevoerd, bij 15% een röntgenfoto is gemaakt en dat 4,5% van de patiënten is
doorverwezen naar een specialist.
LINH
In 2006 waren data van 60 praktijken beschikbaar. De totale incidentie van pneumonie was 52,3
episodes per 10.000 personen. De incidentie was aanzienlijk lager dan die in 2005 (94,2 per 10.000
personen), en ongeveer even groot als die in 2001 (54,7 per 10.000 personen; figuur 4.2).
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Incidentie per jaar
(aantal episodes per 10.000 personen)
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Figuur 4.2 Incidentie van het aantal episodes van pneumonie per 10.000 personen per jaar, 2001-2006 (bron:
LINH).

De incidentie van aan de huisarts gepresenteerde episodes was in 2006 voor mannen vrijwel gelijk aan
die voor vrouwen (respectievelijk 52,2 en 52,5 per 10.000 personen). De incidentie was het hoogst in
januari (6,6 per 10.000 personen) en het laagst in de maanden juli en augustus (2,8 per 10.000
personen per jaar; figuur 4.3) In de voorgaande jaren was een vergelijkbare seizoensvariatie zichtbaar:
hogere incidentie aan het begin en eind van het jaar en lage incidentie in de zomerperiode.
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Figuur 4.3 Incidentie van het aantal episodes van pneumonie per 10.000 personen per maand in 2006 per
leeftijdsgroep (bron: LINH).

Pneumonieën in de tweede lijn
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In de periode 1 januari t/m 31 december 2006 werden 27.081 personen in het ziekenhuis opgenomen
met pneumonie als hoofddiagnose. Op basis van het voorlopige aantal opnames was het aantal
ziekenhuisopnames ten gevolge van pneumonie in 2006 16,6 per 10.000 personen. In de afgelopen
jaren is het aantal ziekenhuisopnames per 10.000 personen ten gevolge van pneumonie toegenomen
(figuur 4.4).

13 Dit aantal kan nog iets toenemen omdat nog niet bekend is hoeveel patiënten werden opgenomen in 2006

Incidentie per jaar
(aantal opnames per 10.000 personen)

maar ontslagen in 2007 (naar schatting 4,1%).
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(* exclusief patiënten opgenomen in 2006 en ontslagen in 2007)

Figuur 4.4 Aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van pneumonie per 10.000 personen per jaar, 1999-2006
(bron: LMR; in 2006 was de dekkingsgraad niet optimaal).

Het aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van pneumonie was in 2006 (net als in voorgaande jaren)
onder mannen (19,2 per 10.000 personen in 2006) iets hoger dan onder vrouwen (14,0 per 10.000
personen in 2006) en het hoogst in de leeftijdsgroepen 65 jaar en ouder (61,8 per 10.000 personen in
2006) en 0 tot 5 jaar (36,4 per 10.000 personen in 2006). Het aantal ziekenhuisopnames per 10.000
personen was in de meeste jaren het laagst in de maand augustus en het hoogst in de maand december.
In het jaar 2006 was dit aantal het hoogst in maart (figuur 4.5). De mediane opnameduur voor
patiënten opgenomen ten gevolge van pneumonie in 2006 was 7 dagen (IQR 4-11).
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Figuur 4.5 Incidentie van het aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van pneumonie per 10.000 personen naar
maand van opname in 2006 per leeftijdsgroep (bron: LMR; in 2006 was de dekkingsgraad niet optimaal).

Bij ruim driekwart van de ziekenhuisopnames ten gevolge van pneumonie in 2006 was de
ziekteverwekker niet bekend (ICD-code 486). Dit percentage is in de afgelopen jaren toegenomen van
66% in 1999 tot 79% in 2006.
Sterfte
In het respiratoir jaar 2006/2007 registreerde CBS in totaal 14.714 overlijdens ten gevolge van
pneumonie (tabel 4.1), voor ruim 98% hiervan is geen bekende verwekker aangegeven. De totale
sterfte (aan alle doodsoorzaken opgeteld) in Nederland lag rond de 140.000 mensen per jaar (bron:
www.cbs.nl), wat zou betekenen dat sterfte ten gevolge van pneumonie verantwoordelijk is voor
ongeveer tien procent van de totale sterfte, zoals in de afgelopen jaren ook het geval was.
Tabel 4.1 Aantal sterfgevallen voor pneumonie en in de periode van 1 mei 2006
tot en met 30 april 2007 (bron: CBS doodsoorzakenstatistiek).

Pneumonie
Verwekker
viraal
bacterieel
overig
onbekend

primaire doodsoorzaak
5342
20
78
0
5244

Aantal sterfgevallen
secundaire doodsoorzaak
9372

Totaal (% )
14714 (51.6)

8
78
48
9238

28 (60.7)
156 (60.9)
48 (62.5)
14482 (51.4)

De eerste en hoogste piek in sterfte aan pneumonie in het huidige respiratoire jaar werd gezien in juli
2006 (n=1523). Deze piek is in voorgaande jaren niet waargenomen en heeft mogelijk een relatie met
de twee hittegolven die in deze maand voorkwamen. Deze piek werd evenmin gezien in de
huisartsenregistraties of ziekenhuisopnames. Een tweede piek in sterfte aan pneumonie werd gezien in
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januari 2007 (n=1497) en een derde in maart 2007 (n=1418; figuur 4.6). In de vier voorgaande
respiratoire jaren werden pieken gezien in dezelfde twee maanden. De piek in januari in het huidige
respiratoir jaar is ongeveer gelijk aan die in de voorgaande respiratoire jaren, uitgezonderd 2003/2004,
waar de piek hoger lag. De tweede piek is lager dan in voorgaande jaren, behalve in vergelijking met
2003/2004, waar de piek nog lager lag. In 2006/2007 was het aantal sterfgevallen ten gevolge van een
pneumonie het laagst in augustus. In het voorgaande respiratoire jaar was dit ook het geval, hoewel in
de jaren daarvoor het laagste punt in september lag. Aan pneumonie gerelateerde sterfte kwam bij
mannen en vrouwen ongeveer even vaak voor (gemiddeld over de respiratoire jaren 2002/2003 tot en
met 2006/2007).
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Figuur 4.6 Totaal aantal geregistreerde sterfgevallen voor pneumonie (zowel primaire als secundaire
doodsoorzaak) per maand in de respiratoire jaren 2002/2003 tot en met 2006/2007 (bron: CBS).

Voorkomen respiratoire pathogenen
In het respiratoir jaar 2006/2007 zijn door CMR peilstationartsen 20 patiënten met AOLI bemonsterd,
waarvan bij 2 (10%) zowel bronchiolitis als pneumonie gediagnosticeerd werd, 1 (5%) had alleen
bronchiolitis en 11 (55%) hadden alleen pneumonie geregistreerd. Bij 6 van de 20 van de patiënten
(30%) was de diagnose geregistreerd als ‘bronchi(oli)tis’ en was dus onbekend of dit bronchitis of
bronchiolitis betrof. Kenmerken van deze patiënten worden samengevat in tabel 4.2.
Tabel 4.2 Kenmerken van AOLI-patiënten (n=20) die in het respiratoir jaar 2006/2007 bemonsterd werden in
het kader van de CMR peilstationsurveillance.

Leeftijd in jaren:
0 - 4 jaar

Pneumonie
N=11

Bronchiolitisc
N=3

Bronch(ioli)tis
N=6

1(9,1%)

2 (66,7%)

1 (16,7%)
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5 – 14 jaar
15 – 44 jaar
45 – 64 jaar
ouder dan 65 jaar
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1 (9,1%)
3 (27,3%)
5 (45,5%)
1 (9,1%)

Geslacht (= man)
8 (72,7%)
Gevaccineerda
1 (9,1%)
Respiratoire allergie (= ja)
1 (9,1%)
Immunosuppressie (= ja)
0 (0,0%)
Chronische ziekte (= ja)
2 (18,2%)
Vertraging in monsterafname in dagenb
5 (4 – 13)
(mediaan en 1e en 3e kwartiel)
a. Influenzavaccinatie ontvangen voor het respiratoir jaar 2006/2007
b. Aantal dagen tussen eerste ziektedag en datum van monsterafname
c. Waarvan 2 tevens pneumonie hadden.

0 (0%)
1 (33,3%)
0 (0%)
0 (0%)

0 (0%)
3 (50,0%)
0 (0%)
2 (33,3%)

3 (100,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
1 (33,3%)
4 (4 - 4)

3 (50,0%)
2 (33,3%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
2 (33,3%)
4,5 (2 – 7)

Bij alle 20 bemonsterde AOLI-patiënten was voldoende monstermateriaal aanwezig om een
viruskweek uit te voeren. Tabel 4.3 geeft een overzicht van de positieve uitslagen die met kweek of
PCR gevonden zijn bij de bemonsterde patiënten. Bij 13 van 20 (65,0%) patiënten kon een pathogeen
worden aangetoond. Rhinovirus was het meest voorkomende pathogeen, gevolgd door entrovirus. Bij
geen van de patiënten werden meerdere pathogenen aangetroffen.
Tabel 4.3 Percentage positieve diagnoses in kweek en/of PCR per
pathogeen bij AOLI-patiënten die in het respiratoire jaar 2006/2007
bemonsterd werden in het kader van de CMR peilstationsurveillance (n=20).
Pathogeen
Rhinovirus
Enterovirus
RSV
Influenzavirus A
hMPV
Influenzavirus B
Para-influenzavirus
Coronavirus type 229e, OC43 en NL63
Mycoplasma pneumoniae
Adenovirus
Chlamydophila pneumoniae
Minimaal 1 pathogeen aangetroffen

4.2

% positieve diagnoses
6 (30,0%)
3 (15,0%)
2 (10,0%)
1 (5,0%)
1 (5,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
0 (0,0%)
13 (65,0%)

Legionella

4.2.1 Methoden
Surveillancedata van legionellose meldingen uit Osiris, CBS-sterftedata (ICD10 code A48.1) en
typeringsdata van ingezonden isolaten naar het CIb/LIS en Streeklaboratorium Haarlem werden
geanalyseerd zoals beschreven in jaarrapportage 2005/2006, sectie 4.2.1.
Om een mogelijke relatie met klimatologische factoren te beschrijven werden het aantal
ziektegevallen opgelopen in Nederland naar mediane besmettingsdag (eerste ziektedag minus 5
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dagen) geanalyseerd in relatie tot gemiddelde wekelijkse temperatuur, luchtvochtigheid en neerslag
(gegevens KNMI) met behulp van multivariate Poisson analyse.
Gegevens van de ISIS laboratorium surveillance (ISIS-lab) werden gebruikt om inzicht te geven in het
aantal verrichtte urine-antigeentesten. Voor de trendanalyse werden alleen de laboratoria met
complete gegevens voor de betreffende test voor de periode 2004/2005 – 2006/2007 meegenomen.
Ook werd in ISIS-lab het aantal positieve kweken op Legionella spp. bepaald.
Voor inzicht in uitbraken, clusters en resultaten van brononderzoek werden naast Osiris ook de
gegevens van CIb/BEL betrokken in deze rapportage. BEL is een samenwerking tussen het CIb en
streeklaboratorium Haarlem en is gericht op detectie van gemeenschappelijke binnenlandse bronnen
door registratie van potentiële bronnen in een landelijke database, ondersteuning bij brononderzoek en
het verrichten van bemonsteringen. Ter ondersteuning van de bestrijding wordt door CIb/BEL voor de
volgende patiënten bemonstering aangeboden:
1. Solitaire patiënt met Legionella-pneumonie met positieve kweek
2. Patiënt geassocieerd met een zorginstelling
3. Een cluster van twee of meer patiënten met Legionella-pneumonie
(locatie eerder als bron opgegeven in BEL-database)
4. Geografisch cluster (drie of meer patiënten binnen 6 maanden binnen een straal van 1 km).
Reisgerelateerde legionellose
Patiënten met een verblijf in een publieke accommodatie (zoals een hotel, appartement of camping) in
Nederland of buitenland worden door het CIb gemeld aan EWGLI. In 2006 werd de meldingsperiode
voor rapportage aan EWGLI uitgebreid naar 14 dagen voor de eerste ziektedag (voorheen 10 dagen).14
Legionellose in de tweede lijn
Om inzicht te krijgen in het aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van legionellose werd gebruik
gemaakt van data uit de LMR (ICD-9 code 482.8: pneumonie door andere gespecificeerde
bacteriën).15 16 De ontslagdiagnose 482.8 is echter niet specifiek voor legionellose en omvat naast
Legionella-pneumonie ook pneumonie veroorzaakt door de verwekkers Escherichia coli en Proteus
en gespecificeerde bacteriën niet elders classificeerbaar. Bacteriële pneumonie met een niet nader
omschreven verwekker valt hier niet onder. Vanwege de niet optimale dekkingsgraad in 2006 (zie
hoofdstuk 2) zijn de gegevens niet direct vergelijkbaar met gegevens uit voorgaande jaren.
Voor deze jaarrapportage werden data geanalyseerd over de periode 1 mei 2006 – 30 april 2007 (data
uit Osiris, ISIS-lab en CIb/BEL) en de periode 2006 (CIb/LIS, CBS en LMR) en vergeleken met de 2
voorgaande periodes.
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14

Voor de beschrijving van de analyse wordt verwezen naar jaarrapportage 2005/2006, sectie 3.2.1.

15

Zie paragraaf 3.1.1 ‘Incidentie van acute bovenste luchtweg infecties en influenza in de tweede lijn’.

16

De data voor 2006 zijn nog niet compleet: het aantal patiënten opgenomen in 2006 maar ontslagen in 2007 is
nog niet bekend. In de jaren 1999 t/m 2005 werd 4,5% van de patiënten met hoofddiagnose ICD-9 code
482.8 ontslagen in het jaar volgend op het jaar van opname.
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4.2.2 Resultaten
In het respiratoir jaar 2006/2007 was er een forse toename van het aantal legionellosemeldingen in
Osiris (figuur 4.7). De incidentie (per 100.000 inwoners) nam toe van 1,4 in 2004/2005 en 1,7 in
2005/2006 tot 2,8 in 2006/2007, en lag bij mannen (3,9) hoger dan bij vrouwen (1,8) en was het
hoogst in de leeftijdsgroep 60-69 jaar (7,6). De grootste toename in incidentie ten opzichte van
2005/2006 betrof de leeftijdsgroepen 40-49 jaar en ouder dan 70 jaar. Bij verreweg de meeste
meldingen was sprake van ziekenhuisopname (93,6%) en van pneumonie (98,5%) (zie ook tabel A en
B, appendix 4). De geografische verdeling van in Nederland opgelopen legionellose toont naast
enkele regio’s met een hogere incidentie sporadische gevallen in het hele land. De incidentie per 2cijferige postcode regio varieerde van 0 (geen meldingen) tot 6,7 per 100.000 (figuur 4.8).
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Figuur 4.7 Aantal legionellosemeldingen 1996 t/m april 2007 naar maand van eerste ziektedag en of de infectie
meest waarschijnlijk werd opgelopen in binnenland of buitenland (bron: Osiris).

Jaarrapportage respiratoire infectieziekten 2006/2007

pag. 37 van 81

Figuur 4.8 Incidentie per 2 cijferige postcode gebied voor legionellosemeldingen waarbij de infectie
waarschijnlijk in Nederland werd opgelopen.

Het aantal meldingen waarbij de infectie waarschijnlijk in het buitenland werd opgelopen, liet het
gebruikelijke patroon zien (piek in de zomermaanden) en steeg licht van 129 meldingen in 2005/2006
naar 154 meldingen in 2006/2007. Het aantal meldingen waarbij de infectie waarschijnlijk in
Nederland werd opgelopen, is met 304 meldingen in 2006/2007 echter meer dan verdubbeld ten
opzichte van 2005/2006 (146 meldingen). In de binnenlandse meldingen waren er drie periodes te
onderscheiden met significant meer meldingen dan verwacht:
• Week 26-27 (eind juni/begin juli): De toename in deze periode was gerelateerd aan een
legionellose uitbraak in Amsterdam met een koeltoren als besmettingsbron (Van den Hoek et al.,
2006).
• Week 32-36, piek in week 33 (augustus/september): Bronopsporing leverde geen aanwijzing voor
een gemeenschappelijke bron (Swaan et al., 2007). De meldingen waren afkomstig van 25
GGD’en, waarbij 7 regio’s verspreid over het land een verhoogde incidentie hadden. In drie GGDregio’s werden lokale clusters gesignaleerd, waarbij brononderzoek aangaf dat mogelijk openbare
installaties zoals koeltorens en fonteinen als bron hadden gefunctioneerd (Gotz et al., 2007). Geen
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van deze onderzochte mogelijke bronnen kon echter worden bevestigd door matching met een
patiëntenisolaat.
• Week 41-42 (oktober): Wederom een landelijk verspreide toename van meldingen, waarbij
bronopsporing geen gemeenschappelijke bron aantoonde.
Nader onderzoek van het CIb naar de mogelijke associatie van klimatologische factoren (figuur 4.9)
en het aantal Legionella-infecties toonde een relatie aan tussen regenval in een warme periode (week
18-43) en het aantal gerapporteerde binnenlandse legionelloses van 2003-2006 (Karagiannis et al.,
submitted). Een toename in wekelijkse neerslag van 10 mm in deze periode leidde tot 15% toename in
legionellose incidentie. De hoogste incidentie trad op in weken waarin de gemiddelde
weektemperatuur 17°C was.
binnenlandse legionellosemeldingen
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Figuur 4.9 Aantal legionellosemeldingen 2006 met binnenlandse bron naar week van besmetting (1e ziektedag
min mediane incubatietijd van 5 dagen) en gemiddelde wekelijkse temperatuur, neerslag en relatieve
luchtvochtigheid (bron: Osiris, KNMI).

Sterfte
Van het totaal aantal legionellose patiënten dat in 2006/2007 in Osiris werd gemeld, overleed 5,0%
(23 patiënten, waarvan 18 waarschijnlijk in Nederland besmet). In de jaren 2005/2006 en 2004/2005
lagen deze percentages op respectievelijk 6,1% (17 patiënten) en 8,7% (20 patiënten). (zie ook tabel A
en B, appendix 4). Bij het CBS werden in het jaar 2006/2007 27 sterfgevallen geregistreerd met
legionellose als primaire of secundaire doodsoorzaak (10 sterfgevallen in 2005/2006 en 16 in
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2004/2005). Het hoogste aantal sterfgevallen lag volgens Osiris in de leeftijdsgroep 80 jaar en ouder
en volgens het CBS in de leeftijdsgroep 70-79. De verschillen in leeftijds- en geslachtsverdeling in de
registratie van het CBS en Osiris geven aan dat het niet dezelfde patiënten betreft. Het is daarom
waarschijnlijk dat het werkelijke aantal sterfgevallen hoger lag dan in elk van de afzonderlijke
bronnen.
Diagnostiek en verwekker
De vertraging tussen eerste ziektedag en het vaststellen van de diagnose (tijd tot diagnose)) nam in
2006/2007 verder af naar 9,5 dagen (mediaan 6). In 2006/2007 was de tijd tot diagnose bij
binnenlandse meldingen (mediaan 6 dagen) voor het eerst kleiner dan bij buitenlandse meldingen
(mediaan 7 dagen). Na vaststelling van de diagnose werd 72% van de meldingen binnen 1 dag aan de
GGD gerapporteerd, na 3 dagen was dit 85% en na 5 dagen 90%. Dit betekent een reductie in de tijd
tot melding ten opzichte van het voorgaande jaar.
Het aandeel van de urine antigeentest als diagnostische methode nam in 2006/2007 verder toe tot
83,4% van de gemelde patiënten. Het aantal meldingen met een positieve kweek blijft met 41 (8,9%)
in 2006/2007 nog steeds laag (tabel 4.4). Uit het aantal isolaten dat werd ingezonden voor typering
naar het CIb/LIS (79 isolaten in 2006, waarvan 40 gerapporteerd in Osiris) blijkt een grote
onderrapportage van het aantal kweken in Osiris. Het aandeel serologie nam verder af naar 11,1% van
de meldingen. Bij 33 meldingen betrof dit een eenmalig hoge titer waarbij geen aanvullende
diagnostiek werd gerapporteerd. Bij 4 van deze meldingen was er geen sprake van pneumonie of was
bij de GGD onbekend of de patiënt een pneumonie had. Mogelijk zijn deze patiënten ten onrechte als
Legionella-pneumonie gemeld. Het aandeel van de PCR vergelijkbaar aan voorgaande jaren; bij 50%
hiervan werd de diagnose naast de PCR ook met een andere methode bevestigd.
Tabel 4.4 Diagnostische methode bij vaststelling diagnose zoals gemeld in Osiris.
Methode van diagnostiek*

2006/2007
n=459

2005/2006
n=278

2004/2005
n=231

Aantonen van antigeen in urine
383 (83,4%)
213 (76,6%)
168 (72,7%)
Kweek
41 (8,9%)
19 (6,8%)
25 (10,8%)
PCR
36 (7,8%)
19 (6,8%)
19 (8,2%)
Eenmalig hoge titerstijging
33 (7,1%)
28 (10,1%)
33 (14,3%)
Viervoudige titerstijging
18 (3,9%)
32 (11,5%)
22 (9,5%)
* Totaal is hoger dan 100%, omdat bij 10,5% van de meldingen meer dan 1 laboratoriumtest werd verricht

In de ISIS laboratorium surveillance werden in 2006/2007 door 15 deelnemende medisch
microbiologische laboratoria 26 patiënten met een positieve kweek gevonden (figuur 4.10).
In 2006/2007 werden in de ISIS-laboratoriumsurveillance door 13 deelnemende laboratoria in totaal
3.342 urine antigeentesten uitgevoerd en werden 97 patiënten (2,9%) met een positieve test gevonden
(figuur 4.10). Het aantal verrichtte testen bij de 10 laboratoria met volledige gegevens voor de urine
antigeentest vanaf 2004/2005 nam tot 2006/2007 met 70% toe. Het aantal patiënten met een positieve
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test steeg in 2006/2007 met 121% ten opzichte van 2004/2005. Daarmee is de toename van het aantal
positieven in 2006/2007 groter dan de toename in het aantal verrichtte testen.
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Figuur 4.10 Aantal patiënten met positieve Legionella kweek (11 laboratoria; linker figuur) en ontwikkeling in het aantal
verrichtte urine antigeentesten (UAG) en het aandeel positieve urine antigeentesten (10 laboratoria; rechter figuur) in de ISIS
laboratoriumsurveillance voor laboratoria met complete gegevens voor de periode van 2004/2005 tot 2006/2007.

Tabel 4.5 geeft een overzicht van de Legionella species zoals gemeld in Osiris. Van de 104 meldingen
met verwekker L. pneumophila zonder serogroep specificatie of serogroep onbekend, waren 44
vastgesteld middels urineantigeen, zodat waarschijnlijk is dat ook dit merendeels L. pneumophila sg1
betreft.
Tabel 4.5 Type en subtype verwekker zoals gemeld in Osiris.
Type Legionella
2006/2007
n=459
Legionella pneumophila
(serogroep niet gespecificeerd)
87 (19,0%)
Legionella pneumophila serogroep1
348 (75,8%)
Legionella pneumophila serogroep2-6
5 (1,1%)
Legionella pneumophila serogroep 7-14
1 (0,2%)
Legionella non-pneumophila
1 (0,2%)
Onbekend
17 (3,7%)

2005/2006
n=278

2005/2004
n=231

62 (22,3%)
200 (71,9%)
6 (2,2%)
1 (0,3%)
0 (0%)
9 (3,2%)

34 (14,7%)
171 (74,0%)
8 (3,5%)
2 (0,9%)
1 (0,4%)
15 (6,5%)

In tabel C in appendix 4 wordt een overzicht gegeven van de typeringsresultaten van de isolaten die
voor typering werden ingezonden naar het CIb/LIS. Het aandeel L. pneumophila sg1 is in 2006
vergelijkbaar met voorgaande jaren en met de verdeling die in Osiris wordt gerapporteerd. Bij 5
patiënten werd een andere serogroep dan serogroep 1 gevonden. Het ingezonden L. non-pneumophila
isolaat betreft een andere patiënt dan de patiënt waarbij deze verwekker werd gerapporteerd in Osiris.
De verdeling van Legionella species bij de (non-humane) omgevingsisolaten is afwijkend van de
verdeling die wordt gevonden bij de klinische isolaten, en laat een veel groter aandeel zien van L.
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non-pneumophila. De inzending van de non-humane isolaten naar het CIb/LIS hoeft niet
representatief te zijn voor alle isolaten die bij bemonstering van bronnen worden gevonden.
Bronopsporing en bemonstering
Tussen 1 mei 2006 en 30 april 2007 werden door CIb/BEL bij 117 locaties bemonsteringen
uitgevoerd, waarbij in totaal 235 patiënten betrokken waren. Het aantal potentiële bronnen per patient
varieerde van 1 tot 8 (gemiddeld 1,3). Het grootste deel van de bemonsteringen (44%) werd
uitgevoerd naar aanleiding van een patiënt met een positieve sputum kweek (tabel 4.6).
Tabel 4.6 Het aantal bemonsteringen bij patiënten met een eerste ziektedag in respiratoir jaar 2006/2007
en aantal betrokken patiënten per type aanleiding voor bemonstering.
Aanleiding bemonstering
patiënt met positieve sputum kweek
patiënt in zorginstelling
cluster bezochte locatie
geografisch cluster
totaal

Aantal
bemonsteringen (%)
52 ( 44%)
23 ( 20%)
22 ( 19%)
20 ( 17%)
117 (100%)

Aantal betrokken
patiënten
52
30
59
94
235

Deze resultaten zijn exclusief een grote uitbraak in juli/augustus 2006 in Amsterdam. Voor deze
uitbraak zijn 30 plekken bemonsterd, voor het merendeel koeltorens. Uiteindelijk bleek een koeltoren
naast het voormalige Postkantoor bij het Centraal Station de meest waarschijnlijke bron. Het
Legionella-genotype dat uit het sputum van 7 patiënten was gekweekt, bleek niet te onderscheiden
van het genotype dat uit de bewuste koeltoren was gekweekt. De epidemie bestond uit 31 patiënten
van wie er 3 aan de gevolgen van Legionella-pneumonie overleden (Van den Hoek et al., 2006; ten
tijde van deze publicatie betrof het overigens nog 30 patiënten en 2 sterfgevallen; hierna werd nog één
nieuwe patient en één sterfgeval geregistreerd). In het jaar 2006-2007 zijn er behalve deze koeltoren
matches, nog twee “genotypische matches” gemaakt tussen patiënt en bron. Eén tussen een patiënt en
de eigen douche thuis (serogroep 6); de andere match was tussen een patiënt en een zwembad
(serogroup 1, AFLP genotype 013 London).
Bij de 117 keer dat bij een patiënt aanleiding was voor nader brononderzoek, zijn in totaal 151
potentiële bronnen bemonsterd waarbij in totaal 835 monsters werden verzameld. De meeste monsters
werden genomen op het thuis- of logeeradres van de patiënt. In 95/835 monsters (11%) werd
Legionella aangetoond. In 46 monsters (22 locaties) betrof dit Legionella non-pneumophila. In 49
monsters (18 locaties) werd Legionella pneumophila aangetoond (32 keer serogroup 1, 8 keer
serogroup 3, 2 keer serogroup 5, en 8 keer serogroup 7-14). Van de 19 keer dat Legionella
pneumophila werd aangetoond in recreatiewater betrof dit 10 keer serogroup 1; bij zorginstellingen
ging het bij 12 van de 13 besmettingen met Legionella pneumophila om serogroup 1. In industrieel
water werd 16 keer Legionella pneumophila aangetroffen, uitsluitend in koeltorens. Dit betrof 10 keer
serogroup 1. Op één locaties kunnen soms meerdere legionella types en serogroepen worden
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gevonden. In figuur 4.11 wordt het aantal positieve en negatieve monsters per locatietype
weergegeven.

Recreatie

98

Tuincentrum

57

19 11

3
Negatieve monsters

Verzorgingshuis
/ ziekenhuis

81

12

Industrieel

74

16 8

Legionella pneumophila
Legionella non-pneumophila

Woonhuis

434
0

100

200

2 21
300

Aantal monsters

400

500

Figuur 4.11 Aantal positieve en negatieve monsters per locatietype.

Reisgerelateerde legionellose
In het respiratoir jaar 2006/2007 is het aantal meldingen van legionellose, waarbij een verblijf in het
buitenland tijdens de incubatie periode werd gemeld, toegenomen ten opzicht van 2005/2006. De top
3 van meest genoemde landen was: Frankrijk (1,0 ziektegevallen per 100.000
vakantiebestemmingen), Turkije (3,4 ziektegevallen per 100.000 vakantiebestemmingen) en Italië (2,4
ziektegevallen per 100.000 vakantiebestemmingen) (tabel 4.7). In het respiratoir jaar 2006/2007
rapporteerde Nederland 159 gevallen van reisgerelateerde legionellose aan EWGLI. De meeste
clusters werden gevonden in Italië, Turkije en Frankrijk (tabel D, appendix 4). In 2006/2007 was er
sprake van 2 clusters bij Nederlandse accommodaties (tabel E, appendix 4).
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Tabel 4.7 Aantal en percentage legionellose meldingen van Nederlandse patiënten in Osiris naar meest
waarschijnlijke land van besmetting, en het aandeel buitenlandse vakantiebestemmingen van Nederlanders.
Aantal
meldingen
2006/2007
n=458b

Land a

Aantal
meldingen
2005/2006
n=275b

Buitenlandse
vakantiebestemmingen van
Nederlanders (CBS)

2006
2005
304 (66,4%)
146 (53,1%)
51,5%
50,3%
Nederland
Buitenlandse bestemmingen
154 (100%)
129 (100%)
100%
100%
Totaal
27 (17,5%)
24 (18,6%)
16,3%
16,1%
Frankrijk
22 (14,3%)
33 (25,6%)
3,8%
5,8%
Turkije
21 (13,6%)
17 (13,2%)
5,2%
4,4%
Italië
16 (10,4%)
12 (9,3%)
9,3%
9,6%
Spanje
14 (9,1%)
8 (6,2%)
15,3%
15,2%
Duitsland
10 (6,5%)
1 (0,8%)
11,5%
11,9%
België
8 (5,2%)
6 (4,7%)
3,9%
3,2%
Griekenland
15 (9,7%)
11 (8,5%)
Onbekend
Onbekend
Overige EWGLI landen
21 (13,6%)
17 (13,2%)
Onbekend
Onbekend
Overige niet-EWGLI landen
a. Per melding werd het meest waarschijnlijke land van besmetting opgenomen; per melding kunnen echter
meerdere landen worden genoemd. Alleen landen die in 2006/2007 > 2 meldingen hadden werden in de tabel
opgenomen.
b. Bij 1 melding in 2006/2007 en 3 in 2005/2006 was onbekend of besmetting in binnen- of buitenland was
opgelopen.

Legionellose in de tweede lijn
In de periode 1 januari t/m 31 december 2006 werden 512 personen in het ziekenhuis opgenomen met
ICD-9 code 482.8 (waaronder legionellose) als hoofddiagnose.17 Met 3,1 per 100.000 personen was

Incidentie per jaar
(aantal opnames per 100.000 personen)

het aantal ziekenhuisopnames hoger dan in voorgaande jaren (figuur 4.12).
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Figuur 4.12 Aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van ICD-9 code 482.8 (waaronder legionellose) per 100.000
personen per jaar, 1999-2006 (bron: LMR; in 2006 was de dekkingsgraad niet optimaal).
17

Dit aantal kan nog iets toenemen omdat nog niet bekend is hoeveel patiënten werden opgenomen in 2006
maar ontslagen in 2007 (naar schatting 4,5%).
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Het aantal ziekenhuisopnames per 10.000 personen ten gevolge van ICD-9 code 482.8 was in 2006
(net als in voorgaande jaren) onder mannen hoger dan onder vrouwen (4,3 versus 2,0 per 100.000
personen) en het hoogst in de leeftijdsgroep 65 jaar en ouder (11,2 per 100.000 personen) gevolgd
door de groep 45 tot 65 jaar (4,7 per 100.000 personen). Het aantal opnames was hoogst in de
zomermaanden juli tot en met september (figuur 4.13). De mediane opnameduur in 2006 was 10
dagen (IQR 7-17).
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Figuur 4.13 Aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van ICD-9 code 482.8 (waaronder legionellose) per 100.000
personen naar maand van opname in 2006 per leeftijdsgroep (bron: LMR; in 2006 was de dekkingsgraad niet
optimaal).
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Psittacose

4.3.1 Methoden
Om inzicht te krijgen in trends in psittacose-infecties (ICD-9 code 073) werd gebruik gemaakt van
data uit Osiris, de virologische weekstaten, de CBS-doodsoorzakenstatistiek en de Landelijke
Medische Registratie (LMR).18 19 20

4.3.1 Resultaten
In het respiratoir jaar 2006/2007 waren er 46 meldingen van psittacose in Osiris met een eerste
ziektedag in het betreffende respiratoire jaar, een daling ten opzichte van het voorgaande jaar (67
meldingen in 2005/2006) (figuur 4.14). Zes van de meldingen in 2006/2007 betroffen meldingen die
deel uitmaakten van een cluster. Dit aantal was lager dan voorgaande respiratoire jaren (tabel 4.8). In
totaal deden zich 4 clustertjes voor in 2006/2007.
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Figuur 4.14 Aantal meldingen van psittacose per maand van de eerste ziektedag over de respiratoire jaren
2003/2004 tot 2006/2007.

18

Voor een beschrijving van de analyse van surveillancedata over psittacose uit de meldingen (Osiris), de
virologische weekstaten en de CBS-doodsoorzakenstatistiek wordt verwezen naar de jaarrapportage
2005/2006, sectie 4.3.1.

19

Om inzicht te krijgen in het aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van psittacose (ICD-9 code 073) werd
gebruik gemaakt van data uit de Landelijke Medische Registratie (LMR) (zie paragraaf 3.1.1 ‘Incidentie van
acute bovenste luchtweg infecties en influenza in de tweede lijn’).

20

De data voor 2006 zijn nog niet compleet: het aantal patiënten opgenomen in 2006 maar ontslagen in 2007 is
nog niet bekend. In de jaren 1999 t/m 2005 werd 5,8% van de patiënten met hoofddiagnose psittacose
ontslagen in het jaar volgend op het jaar van opname.
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Tabel 4.8 Kenmerken van clusters van gemelde psittacose-patiënten met een eerste ziektedag
in het respiratoir jaar 2006/2007 ten opzichte van 2005/2006, 2004/2005 en 2003/2004 (bron: Osiris).
2006/2007
4

Aantal clusters

2005/2006
6

2004/2005
3

2003/2004
1

Percentage gemelde patiënten dat
6/46 (13,0%)b 14/67 (20,9%)a
11/40 (27,5%)
1/30 (3,3%)a
deel uitmaakt van een cluster
a. Bij 1 van de clusters werd de gerelateerde patiënt niet gemeld omdat deze niet aan de meldingscriteria voldeed.
b. Bij 2 van de clusters werden de gerelateerde patiënten niet gemeld omdat deze niet aan de meldingscriteria voldeden.

De leeftijds- en geslachtsverdeling van de patiënten in 2006/2007 was vergelijkbaar met die in de
voorgaande drie respiratoire jaren (tabel 4.9). Het percentage van de gemelde patiënten die voor
psittacosis werden opgenomen (54,4%) was iets lager dan voorgaande jaren. Bij één van de in Osiris
gemelde patiënten met eerste ziektedag in 2006/2007 was vermeld dat de patiënt was overleden. In de
CBS doodsoorzakenstatistiek werd psittacose in 2006/2007 niet als primaire of secundaire
doodsoorzaak vermeld.
Tabel 4.9 Demografische en klinische gegevens van gemelde psittacose-patiënten met een eerste
ziektedag in het respiratoir jaar 2006/2007 ten opzichte van 2005/2006, 2004/2005 en 2003/2004 (bron: Osiris/
CBS doodsoorzakenstatistiek).
2006/2007
n=46

2005/2006
n=67

Mediane leeftijd in jaren (en
1e en 3e kwartiel)
50,5 (36 – 59)
54 (42 – 64)
28 (60,9%)
51 (76,1%)
Geslacht (=man)
4 (8,9%)a
0 (0%)b
Besmet in buitenland (=ja)
25 (54,4%)
45 (68,2%)a
Ziekenhuisopname (=ja)
Overleden, osiris (=ja)
1 (2,2%)
0 (0%)a
c
Overleden (CBS)
0
0
a. de betreffende informatie bij 1 van de meldingen was onbekend
b. de betreffende informatie bij 2 van de meldingen was onbekend
c. Psittacose geregistreerd als primaire doodsoorzaak

2004/2005
n=40

2003/2004
n=30

53 (39,5 – 62,5)
24 (60%)
2 (5,1%)a
27 (67,5%)
0 (0%)a
0

58,5 (47 – 68)
24 (80%)
1 (3,3%)
20 (69,0%)a
1 (3,3%)
0

Diagnostiek en meldingsgedrag
Serologie maakt nog steeds het overgrote deel uit van de laboratoriumdiagnostische methoden
waarmee psittacose wordt vastgesteld bij de gemelde patiënten (tabel 4.10).
Tabel 4.10 Methode van laboratoriumdiagnostiek bij gemelde psittacose-patiënten met een eerste
ziektedag in het respiratoir jaar 2006/2007 ten opzichte van 2005/2006, 2004/2005 en 2003/2004 (bron: Osiris).
Methode van laboratoriumdiagnostiek
Serologisch
Aantonen verwekker (PCR)
Aantonen verwekker (PCR) en serologisch
Geen (alleen klinisch vastgesteld)

2006/2007
n=46
40 (87,0%)
5 (10,9%)
1 (2,2%)
0 (0%)

2005/2006
n=67
63 (94,0%)
4 (6,0%)
0 (0%)
0 (0%)

2004/2005
n=40
29 (72,5%)
10 (25,0%)
0 (0%)
1 (2,5%)

2003/2004
n=30
26 (86,7%)
3 (10,0%)
1 (3,3%)
0 (0%)
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De tijd tot diagnose voor gemelde patiënten met psittacose was in 2006/2007 ruim 4 weken (tabel
4.11). Het stellen van de diagnose duurde daarmee even lang als in 2005/2006. De tijd vanaf het
vaststellen van de verwekker tot het melden aan de GGD bleef over de jaren min of meer gelijk.
Tabel 4.11 Tijd tot diagnose en tijd tot melding in dagen voor in Osiris gemelde patiënten met psittacose in het
respiratoire jaar 2006/2007 ten opzichte van de respiratoire jaren 2005/2006, 2004/2005 en 2003/2004.
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
n=46
n=67
n=40
n=30
Mediane tijd tot diagnose (1e en 3e kwartiel)a,c
31 (15-55)
31 (21-42)
30 (13-37)
42 (28-58)
Mediane tijd tot melding (1e en 3e kwartiel)b,c
4,0 (0-8)
3,5 (0-13)
3,5 (0-18)
2 (0-12,5)
a. aantal dagen van eerste ziektedag tot datum van vaststellen verwekker.
b. aantal dagen van vaststellen verwekker tot melding aan de GGD.
c. bij enkele meldingen ontbrak informatie over de eerste ziektedag en kon de tijd tot diagnose dus niet berekend
worden. Tevens werden meldingen met een tijd tot diagnose of tijd tot melding van minder dan 0 dagen of
meer dan één jaar werden geëxcludeerd.

Besmettingsbronnen
De meest genoemde besmettingsbron in de ‘binnenlandse’ meldingen van psittacose in 2006/2007
was, evenals in voorgaande jaren, ‘vogels thuis/ vogels bij vrienden/bekenden/familie thuis’. Deze
mogelijke bron werd bij 25 van de 42 binnenlandse meldingen (59,2%) genoemd. Andere mogelijke
bronnen die in de binnenlandse meldingen van 2006/2007 genoemd werden, zijn:
dierenwinkel/dierenspeciaalzaak (2/42), afbreekwerkzaamheden van een duivenhok thuis en bij
vrienden/bekenden (2/42), dierentuin (1/42), vogels in de werkomgeving (1/42), vogelpoep in de
openbare ruimte (1/42), dakdekkeractiviteiten (1/42). Bij 9 van de 42 meldingen (21,4%) was een
mogelijke bron onbekend. Verder werd bij één melding vermeld dat vogels de bron waren, maar werd
niet vermeld waar de besmetting had plaats gevonden. Bij bovengenoemde opsomming moet worden
bedacht dat meerdere mogelijke bronnen per melding kunnen worden genoemd.
Aantal diagnoses gerapporteerd in de virologische weekstaten
Het afgelopen respiratoir jaar werden 20 gevallen van psittacose gerapporteerd in de virologische
weekstaten. De dalende trend in de diagnoses gerapporteerd in de virologische weekstaten zette zich
daarmee voort (figuur 4.15).
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Aantal detecties per resp. jaar
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Figuur 4.15 Aantal diagnoses van Chlamydophila psittaci in de virologische weekstaten over de respiratoire
jaren 1996/1997 tot en met 2006/2007.

Ziekenhuisopnames
In de periode 1 januari t/m 31 december 2006 werden 7 personen in het ziekenhuis opgenomen met
psittacose als hoofddiagnose.21 In figuur 4.16 wordt het aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van
psittacose in de periode 1999-2006 weergegeven. In deze periode was het grootste deel van de
patiënten van het mannelijke geslacht (66%) en geen van de patiënten was jonger dan 25 jaar.
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Figuur 4.16 Aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van psittacose per jaar, 1999-2006 (bron: LMR; in 2006 was
de dekkingsgraad niet optimaal).

21

Dit aantal kan nog iets toenemen omdat nog niet bekend is hoeveel patiënten werden opgenomen in 2006
maar ontslagen in 2007 (naar schatting 5,8%).
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Q-koorts

4.4.1 Methoden
Om inzicht te krijgen in trends, voorkomen, risicofactoren en ziektelast werd gebruik gemaakt van
data in Osiris, CBS, virologische weekstaten en LMR.22

4.4.2 Resultaten
In het respiratoir jaar 2006/2007 waren er 13 meldingen van Q-koorts in Osiris met een eerste
ziektedag in de betreffende periode. Dit aantal is wat hoger dan in het jaar 2005/2006 en vergelijkbaar
met de jaren 2004/2005 en 2003/2004. Figuur 4.17 geeft het aantal meldingen per kwartaal over de
periode van het tweede kwartaal van 2003 tot en met het tweede kwartaal van 2007.
In het tweede kwartaal van 2007 was onverwacht het aantal meldingen in Osiris hoog met regionale
clustering in het zuiden van het land (Karagiannis et al., 2007). Deze uitbraak wordt thans nog verder

Aantal meldingen per kwartaal
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Figuur 4.17 Aantal meldingen van Q-koorts per kwartaal van de eerste ziektedag over de periode van
het tweede kwartaal van 2003 tot en met het tweede kwartaal van 2007. Bron: Osiris.
22

Voor een beschrijving van de analyse van surveillancedata over Q-koorts uit de meldingen (Osiris), de
virologische weekstaten en de CBS-doodsoorzakenstatistiek wordt verwezen naar de jaarrapportage
2005/2006, sectie 4.3.1.
Om inzicht te krijgen in het aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van Q-koorts (ICD-9 code 083.0) werd
gebruik gemaakt van data uit de Landelijke Medische Registratie (LMR) (zie paragraaf 3.1.1 ‘Incidentie van
acute bovenste luchtweg infecties en influenza in de tweede lijn’). De data voor 2006 zijn nog niet compleet:
het aantal patiënten opgenomen in 2006 maar ontslagen in 2007 is nog niet bekend. In de jaren 1999 t/m
2005 werd 6,5% van de patiënten met hoofddiagnose Q-koorts ontslagen in het jaar volgend op het jaar van
opname.
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De geslachtsverdeling van de patiënten die in het respiratoir jaar 2006/2007 met Q-koorts werden
gemeld was vergelijkbaar met de voorgaande twee respiratoire jaren, de mediane leeftijd lag iets lager
(tabel 4.12). Het percentage van de gemelde patiënten die voor Q-koorts in het ziekenhuis moesten
worden opgenomen (61,5%) was vergelijkbaar met de voorgaande jaren. Bij geen van de in Osiris
gemelde patiënten met eerste ziektedag in het respiratoir jaar 2006/2007 werd vermeld dat de patiënt
was overleden. Er was één door het CBS geregistreerd sterfgeval met Q-koorts als (primaire)
doodsoorzaak.
Tabel 4.12 Demografische en klinische gegevens van gemelde Q-koorts-patiënten met een eerste ziektedag in
het respiratoir jaar 2006/2007 ten opzichte van 2005/2006, 2004/2005 en 2003/2004 (bron: Osiris).
2006/2007
n=13

2005/2006
n=9

Mediane leeftijd in jaren
(en 1e en 3e kwartiel)
45 (31 – 53)
50 (44 – 71)
8 (61,5%)
6 (66,7%)
Geslacht (=man)
2 (15,4%)
1 (12,5%)a
Besmet in buitenland (=ja)
8 (61,5%)
6 (66,7%)
Ziekenhuisopname (=ja)
Overleden, osiris (=ja)
0 (0%)
0 (0%)
Overleden (CBS)
1
0
a. de betreffende informatie bij 1 van de meldingen was onbekend
b. de betreffende informatie bij 2 van de meldingen was onbekend
c. Q-koorts geregistreerd als primaire doodsoorzaak

2004/2005
n=12

2003/2004
n=14

55 (42 – 67)
8 (66,7%)
1 (10,0%)b
7 (58,3%)
1 (8,3%)
0

50,5 (41 – 55)
9 (64,3%)
7 (53,8%)a
8 (61,5%)a
0 (0%)a
0

Diagnostiek en meldingsgedrag
De diagnose Q-koorts werd bij nagenoeg alle patiënten die in 2006/2007 ziek werden gesteld op basis
van serologie, wat vergelijkbaar is met voorgaande respiratoire jaren. De tijd tot diagnose voor
gemelde patiënten met Q-koorts was in 2006/2007 bijna 6 weken (tabel 4.13). De tijdsduur tussen
diagnose en melding aan de GGD was in 2006/2007 kort: bij 7 patiënten vond de melding plaats op de
dag dat de diagnose werd vastgesteld.
Tabel 4.13 Tijd tot diagnose en tijd tot melding in dagen voor in Osiris gemelde patiënten met Q-koorts in het
respiratoire jaar 2006/2007 ten opzichte van de respiratoire jaren 2005/2006, 2004/2005 en 2003/2004.
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
n=13
n=9
n=12
n=14
Mediane tijd tot diagnose (1e en 3e kwartiel)a,c
41 (23,5-53)
58,5 (38-79)
14,5 (9-33)
37,0 (30-50)
Mediane tijd tot melding (1e en 3e kwartiel)b
0 (0-2)
3 (1-7) 20,5 (7,5-35)
4,5 (2-7)
a. aantal dagen van eerste ziektedag tot datum van vaststellen verwekker.
b. aantal dagen van vaststellen verwekker tot melding aan de GGD.
c. bij enkele meldingen ontbrak informatie over de eerste ziektedag en kon de tijd tot diagnose dus niet berekend
worden.
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Besmettingsbronnen
Mogelijke besmettingsbronnen die in de 11 ‘binnenlandse’ Q-koorts meldingen in 2006/2007
genoemd werden, zijn: geiten en schapen op verblijf voor mensen met verstandelijke beperking,
kinderboerderij, dierenopvang, consumptie van diverse kazen, melkvee op eigen bedrijf, graskaas van
boerderijcamping. Bij één van de binnenlandse meldingen behoorde een bron in het buitenland
(consumptie van rauwmelkse producten) ook tot de mogelijkheden. Bij 5 van de 11 meldingen
(45,5%) was een mogelijke bron onbekend. Bij één van de meldingen werd vermeld dat er sprake was
een relatie met een eerder geval Q-koorts in 2005/2006, dat overigens niet gemeld was vanwege
onzekerheden in de diagnostiek. De mogelijke bron betrof hier het melkveehoudersbedrijf waar de
twee patiënten woonden.
Voor de voorlopige informatie over mogelijke besmettingsbronnen die betrokken waren bij de
regionale clustering van Q-koorts in het zuiden van het land in het tweede kwartaal van 2007 wordt
verwezen naar (Karagiannis et al., 2007).
Aantal diagnoses gerapporteerd in de virologische weekstaten
Na een stijging van het aantal diagnoses van Coxiella burnetii (de verwekker van Q-koorts) in de
virologische weekstaten in het respiratoire jaar 2005/2006, is het aantal diagnoses in het afgelopen
respiratoir jaar weer gedaald tot 7 (figuur 4.18).
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Figuur 4.18 Aantal diagnoses van Coxiella burnetii in de virologische weekstaten over de respiratoire jaren
1996/1997 tot en met 2006/2007.
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Ziekenhuisopnames
In de periode 1 januari t/m 31 december 2006 werd 1 persoon in het ziekenhuis opgenomen met Qkoorts als hoofddiagnose.23 In figuur 4.19 wordt het aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van Qkoorts in de periode 1999-2006 weergegeven.
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Figuur 4.19 Aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van Q-koorts per jaar, 1999-2006 (bron: LMR; in 2006 was
de dekkingsgraad niet optimaal).

23

Dit aantal kan nog iets toenemen omdat nog niet bekend is hoeveel patiënten werden opgenomen in

2006 maar ontslagen in 2007 (naar schatting 6,5%).
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Tuberculose

4.5.1 Methoden
Naast data van Osiris, CIb/LIS, CBS24 en de LMR25 werd gebruikt gemaakt van het Briefrapport
Tuberculosis in Nederland 2006 (CIb, 2007), wat in een samenwerking van CIb en KNCV is
opgesteld.

4.5.2 Resultaten
In het respiratoir jaar 2006/2007 werden in Osiris 1170 nieuwe tbc patiënten gemeld. In de afgelopen
jaren is de incidentie gedaald van 8,8/100.000 inwoners in 2002 tot 6.3/100.000 in 2006. De
incidentie daalde zowel in de grote steden als in de rest van Nederland, en zowel onder autochtone
Nederlanders als onder eerste generatie allochtone Nederlanders, maar niet onder tweede generatie
allochtonen.
Van de kweekpositieve patiënten gediagnosticeerd in 2006 van wie een M. tuberculosis fingerprint
bekend was, bleek bijna de helft tot een cluster te behoren. Van de 374 geclusterde patiënten
behoorden 24 (6%) tot een nieuw cluster. In 30% van de kweekpositieve patiënten leek sprake van
recente transmissie (CIb, 2007); in 2005 was dit bij 35% het geval.

24

Voor een beschrijving van methoden van surveillance en monitoring van trends in incidentie en
risicofactoren voor tuberculose wordt verwezen naar sectie 4.5.1 van de jaarrapportage 2005/2006. Voor een
beschrijving van de analyse van meldingen van tuberculose in Osiris en CBS-data over sterfte ten gevolge
van pulmonaire tuberculose (data beschikbaar voor de respiratoire jaren 2002/2003 t/m 2006/2007) wordt
eveneens verwezen naar de jaarrapportage 2005/2006.

25

Om inzicht te krijgen in het aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van tuberculose ontslag (ICD-9 code 010018 en 137) werd gebruik gemaakt van data uit de Landelijke Medische Registratie (LMR) (zie paragraaf
3.1.1 ‘Incidentie van acute bovenste luchtweg infecties en influenza in de tweede lijn’). De data voor 2006
zijn nog niet compleet: het aantal patiënten opgenomen in 2006 maar ontslagen in 2007 is nog niet bekend.
In de jaren 1999 t/m 2005 werd 4,2% van de patiënten met hoofddiagnose tuberculose ontslagen in het jaar
volgend op het jaar van opname.
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Ziekenhuisopnames
In de periode 1 januari t/m 31 december 2006 werden 489 personen in het ziekenhuis opgenomen met
tuberculose als hoofddiagnose.26 Op basis van het voorlopige aantal opnames was het aantal
ziekenhuisopnames ten gevolge van tuberculose in 2006 3,0 per 100.000 personen. In de afgelopen
jaren is het aantal ziekenhuisopnames per 100.000 personen ten gevolge van tuberculose afgenomen

Incidentie per jaar
(aantal opnames per 100.000 personen)

(figuur 4.20).
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Figuur 4.20 Aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van tuberculose per 100.000 personen per jaar, 1999-2006
(bron: LMR; in 2006 was de dekkingsgraad niet optimaal).

Het aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van tuberculose was in 2006 (net als in de meeste
voorgaande jaren) onder mannen iets hoger dan onder vrouwen (3,3 versus 2,7 per 100.000 personen)
en het hoogst in de leeftijdsgroepen 65 jaar en ouder (5,2 per 100.000 personen) gevolgd door 15 tot
45 jaar (3,6 per 100.000 personen). De incidentie per maand wordt weergegeven in figuur 4.21. De
mediane opnameduur voor patiënten opgenomen ten gevolge van tuberculose in 2006 was 9 dagen
(IQR 2-21).

26

Dit aantal kan nog iets toenemen omdat nog niet bekend is hoeveel patiënten werden opgenomen in 2006
maar ontslagen in 2007 (naar schatting 4,2%).
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Figuur 4.21 Aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van tuberculose per 100.000 personen naar maand van
opname in 2006 per leeftijdsgroep (bron: LMR; in 2006 was de dekkingsgraad niet optimaal).

Ruim de helft van de ziekenhuisopnames ten gevolge van tuberculose in 2006 betrof longtuberculose
(ICD-code 011), net als in voorgaande jaren (figuur 4.22).
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Figuur 4.22 Lokalisatie (ICD-9 code) van tuberculose in 2006 (bron: LMR; in 2006 was de dekkingsgraad niet
optimaal).

Sterfte
Voor 32 mensen werd door CBS in 2006/2007 tuberculose als doodsoorzaak geregistreerd, waarvan
20 als primaire doodsoorzaak en 12 als secundaire doodsoorzaak. Het aantal overlijdens ten gevolge
van tuberculose was daarmee stabiel in de tijd (figuur 4.23). Voor sterfte aan tuberculose was geen
seizoenstrend zichtbaar. De sterfte bij mannen was in het respiratoir jaar 2006/2007 ongeveer 2 keer
zo hoog als bij vrouwen, vergelijkbaar met voorgaande jaren.
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Figuur 4.23 Aantal meldingen en overlijdens ten gevolge van tuberculose over de jaren 2002/2003 tot en met
2006/2007.

In 2006 werden door het mycobacterieel referentielaboratorium van het CIb/LIS 1510 isolaten uit de
perifere laboratoria ontvangen, waarvan bij 790 (52%) M. tuberculosis complex werd vastgesteld. Het
percentage isolaten waarin een atypische mycobacterie werd vastgesteld steeg de afgelopen 5 jaar van
26% naar 44% van alle isolaten in 2006; onderzoek naar de klinische relevantie van infecties met
atypische mycobacterieën in Dekkerswald loopt. Van 727 isolaten werd in 2006 het resistentie
patroon vastgesteld. Hierbij werd bij 9,6% resistentie tegen minstens één van de eerstelijns middelen
vastgesteld wat een lichte daling ten opzichte van voorgaande jaren betekent (CIb, 2007). Net als in
vorige jaren werd bij ongeveer 1% van de isolaten multidrug resistentie (MDR), dat wil zeggen
resistentie tegen INH en rifampicine, gevonden. Er werd geen extensive drug resistance (XDR) dat
wil zeggen MDR plus resistentie tegen een fluoquinolone en een aminoglycoside, vastgesteld.
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Data over microbacteriële verwekkers van

respiratoire infectieziekten zonder klinische gegevens
5.1 Methoden
De respiratoire surveillance wordt aangevuld met diagnostische laboratoriumuitslagen van diverse
pathogenen. Deze data zijn afkomstig uit de virologische weekstaten27 en uit de ISISlaboratoriumsurveillance database.28 Bij deze data ontbreken gegevens over het klinisch beeld
grotendeels of (bij de virologische weekstaten) geheel, wat tevens de reden is dat deze gegevens hier
in een apart hoofdstuk worden beschreven. Het merendeel van deze data is afkomstig uit de tweede
lijn.

5.2 Resultaten
Virologische weekstaten:
Figuur 5.1 toont het totaal aantal gerapporteerde diagnoses per respiratoir jaar van rhinovirus,
Mycoplasma pneumoniae, parainfluenzavirus en RSV de tien afgelopen respiratoire jaren. Van deze
vier pathogenen werd RSV het vaakst gediagnosticeerd (gemiddeld 1911 keer per jaar) en rhinovirus
het minst vaak (gemiddeld 235 keer per jaar). Het aantal diagnoses rhinovirus is sinds 2003/2004
sterk toegenomen; het aantal diagnoses van de andere pathogenen fluctueerde maar was redelijk
stabiel. Mycoplasma pneumoniae lijkt een vier- á vijfjarige cyclus te volgen.
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Voor een beschrijving van de analyse van deze data wordt verwezen naar de jaarrapportage 2005/2006,
hoofdstuk 5, sectie ‘Methoden’, paragraaf ‘virologische weekstaten’ (zie bijlage 7 in de jaarrapportage
2005/2006).
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Voor een beschrijving van de analyse van deze data wordt verwezen naar jaarrapportage 2005/2006,
hoofdstuk 5, sectie ‘Methoden’, paragraaf ‘ISIS-laboratoriumsurveillance’. Dit jaar zal er een wijziging
plaatsvinden in ISIS-lab (database zal toegespitst worden op antibioticaresistentie), waardoor dit
waarschijnlijk het laatste jaar zal zijn dat data uit ISIS-lab betrokken zullen worden in de jaarrapportage
respiratoire infectieziekten.
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Figuur 5.1 Aantal positieve diagnoses van rhinovirus, Mycoplasma pneumoniae, para-influenzavirus (linker yas) en respiratoir syncytieel virus (RSV, rechter y-as) in de virologische weekstaten over de respiratoire jaren
1997/1998 tot en met 2006/2007.

Figuur 5.2 laat het aantal diagnoses van rhinovirus, Mycoplasma pneumoniae, parainfluenzavirus en
RSV over 2006/2007 zien. Alle vier vertonen seizoensfluctuaties, waarbij het grootste aantal
diagnoses in de herfst- en wintermaanden voorkomt. Het RSV-seizoen startte dit respiratoir jaar in
week 43, wat vergelijkbaar is met de voorgaande negen jaren waarin de start van het seizoen varieerde
van week 42 tot week 48 en de gemiddelde startweek week 45 was. Het RSV-seizoen duurde dit jaar
23 weken tot en met week 13. Daarmee duurde het RSV-seizoen in 2006/2007 relatief lang
vergeleken met de voorgaande negen jaren (duur van het RSV-seizoen varieerde toen van 16 tot 22
weken met een gemiddelde duur van 18 weken) al lag in de weken 8, 9, 11 en 12 van 2007 het aantal
diagnoses onder de drempelwaarde van 20 per week. De piek in het aantal RSV diagnoses per week
werd dit jaar opnieuw bereikt in week 51. Dit moment was vergelijkbaar was met de voorgaande
negen jaren waarin de piekweek varieerde van week 50 tot week 1. De piek lag met 225
gerapporteerde RSV diagnoses iets hoger dan het gemiddelde in de voorgaande jaren. In de
voorgaande negen jaren was het gemiddelde aantal diagnoses tijdens de piekweek 213 en fluctueerde
de piekhoogte tussen 122 en 276 diagnoses.
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Figuur 5.2 Aantal diagnoses van coronavirus, rhinovirus en Mycoplasma pneumoniae en para-influenzavirus
(linker y-as) en respiratoir syncytieel virus (RSV, rechter y-as) in de virologische weekstaten per week over het
respiratoir jaar 2006/2007.

Het aantal diagnoses van coronavirus, humaan metapneumvirus (hMPV) en Chlamydophila
pneumoniae in de virologische weekstaten over het respiratoir jaar 2006/2007 wordt weergegeven in
figuur 5.3. Chlamydophila pneumoniae werd in 2006/2007 in totaal 47 keer gedetecteerd (tegenover
15 keer in 2005/2006). Het aantal diagnoses van hMPV en coronavirus in het respiratoir jaar
2006/2007 was met respectievelijk 99 en 86 diagnoses, lager dan voor rhinovirus. Deze beide virussen
werden voornamelijk in de maanden januari tot en met maart gevonden.
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Figuur 5.3 Aantal diagnoses van coronavirus, humaan metapneumovirus (hMPV) en Chlamydophila
pneumoniae in de virologische weekstaten per week over de periode van week 18 2006 tot en met week 17 2007
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Voor de resultaten met betrekking tot influenzavirus wordt verwezen naar de betreffende paragraaf
onder het hoofdstuk ‘IAZ (en andere bovenste luchtweginfecties)’ en voor de resultaten met
betrekking tot psittacose en Q-koorts wordt verwezen naar de betreffende paragrafen van het
hoofdstuk ‘pneumonieën (en andere acute onderste luchtweginfecties)’.
ISIS-laboratorium surveillance:
In het respiratoir jaar 2006/2007 werd 2800 maal diagnostiek voor Streptococcus pneumoniae
vermeld door de negen laboratoria die in de respiratoire jaren 2002/2003 tot en met 2006/2007
continu hebben deelgenomen aan ISIS. De aard van het monstermateriaal was in de meerderheid
sputum of urine (resp. 28% en 45%). Bij urine gaat het dan deels om antigeentesten, maar de
meerderheid betreft kweek. Het aantal monsters was hoger dan in de voorgaande respiratoire jaren,
terwijl het absolute aantal positieve uitslagen de afgelopen jaren vrijwel constant gebleven is (figuur
5.4).
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Figuur 5.4. Diagnostiek van Streptococcus pneumoniae: aantal bepalingen en aantal positieve testuitslagen in de
respiratoire jaren 2002/2003 tot en met 2006/2007 in 9 ISIS-laboratoria (bron: ISIS-lab).

Zowel in 2006/2007 als in de voorgaande respiratoire jaren was circa 60% van de diagnostiek
uitgevoerd op monsters afkomstig van mannen. Het percentage positieve testuitslagen is het hoogst in
de leeftijdsgroep 0-10 jaar (95%) en het laagst in de leeftijdsgroep 80-90 jaar (45%; figuur 5.5). Deze
relatie tussen percentage positieve testuitslagen en leeftijd werd ook gezien in de respiratoire jaren
2004/2005 en 2005-2006, met uitzondering van de dip in de leeftijdsgroep 80-90 jaar in 2004/2005.
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Figuur 5.5. Diagnostiek van Streptococcus pneumoniae: percentage positieve testuitslagen per leeftijdsgroep in
de het respiratoir jaar 2006/2007 in 9 ISIS-laboratoria (bron: ISIS-lab).
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6.

Discussie en aanbevelingen

6.1

Algemene samenvatting respiratoire surveillance

In 2006/2007 kwam het influenza seizoen laat, duurde kort, en leidde tot een relatief geringe
ziektelast. Ook uit andere Europese bronnen kwam een relatief mild influenza seizoen naar voren
(www.eiss.org). Het aantal Nederlanders dat een huisarts consulteerde wegens een IAZ, met name
kinderen en 65-plussers, nam af tot 126/10,000; één van de laagste incidenties gemeten in de
afgelopen 30 jaar. Bemoedigend is dat circulerende influenzavirussen weer toenemend gevoelig
waren voor M2 Inhibitors.
Net als in eerdere jaren was ongeveer 10% van alle sterfte gerelateerd aan een pneumonie, duidend op
een onveranderd grote ziektelast. Nader onderzoek naar determinanten van pneumonie in eerste en
tweede lijn nodig. Hierbij is ook van belang meer zicht te krijgen op de relevante pathogenen.
Afgelopen jaar werd verder gekenmerkt door een aanzienlijke stijging in het aantal patiënten
gediagnosticeerd met een legionella-infectie. In eerste instantie ten gevolge van een uitbraak rond een
koeltoren, daarna gevolgd door een nog niet volledig verklaarde toename in geïsoleerd optredende
binnenlandse besmettingen in de periode augustus-oktober). Het aantal patiënten met psittacosis was
vergelijkbaar met 2004/2005, na een piek in 2005/2006. Q-koorts bleef tot het 2e kwartaal van 2007
een slechts sporadisch optredende infectie, maar aan het eind van het jaar ontstond er een relatief snel
groeiend regionaal cluster. Het aantal nieuwe TB gevallen daalde voor het 3e opeenvolgende jaar.
Daarnaast blijft de dreiging van een respiratoire uitbraak met een bekend of nieuw pathogeen reëel.
Het ECDC beoordeelde samen met Nederland in april de ‘pandemic preparedness plannen’, waarbij
aanbevolen werd om voorbereidingen in de niet-medische sector te stimuleren. Bij een eventuele
uitbraak of infectie in Nederland is het uitgangspunt dat surveillance en onderzoek (epidemiologisch,
virologisch, klinisch) direct aan kan sluiten bij de bestrijding.
De legionella koeltorenuitbraak en verheffing van de nazomer 2006 zonder gemeenschappelijke bron
heeft geleid tot een notitie over het risico verbonden aan koeltorens, en is met een aantal
aanbevelingen hierover aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS). Op basis van een klimatologische risicoanalyse is gewerkt aan een ondersteuningsplan voor
GGD’en, mocht zich weer een groot aantal sporadische infecties voordoen.

Jaarrapportage respiratoire infectieziekten 2006/2007

6.2

pag. 63 van 81

Evaluatie surveillance van respiratoire infectieziekten

per ziektebeeld
6.2.1 IAZ en andere acute bovenste luchtweginfecties
IAZ en influenza algemeen
Net als in een groot deel van Europa verliep het influenzaseizoen dit jaar mild. Om de start van het
seizoen te beoordelen kan op basis van historische data gezocht worden naar een drempelwaarde in
het aantal meldingen. Deze discussie wordt inmiddels ook in Europees verband gevoerd, om zo tot
een uniforme methode te komen, op basis waarvan de huidige drempelwaarde (3 IAZ/10.000) zal
worden aangepast.
Na validatie kan het betrekken van verschillende databronnen toegevoegde waarde creëren om beter
zicht te krijgen op de epidemiologie van influenza-achtig ziektebeeld. Opmerkelijk is het vrijwel
ontbreken van een influenza seizoen in de LINH-registratie. Dit kan samenhangen met het ontbreken
van een specifieke codering voor IAZ, wat leidt tot onderdiagnose door het vaak ontbreken van een
virologische bevestiging. Nagegaan kan worden of, conform andere landen, specifieke codering van
IAZ binnen de ICPD-codering mogelijk is. De data uit de Grote Griepmeting de CMR-peilstations
kwamen beter overeen dan de LINH-registratie en CMR-peilstaions, maar liepen niet geheel
congruent; wellicht dat berichten over de start van het influenzaseizoen in België de zelfrapportage
van de Grote Griepmeting beïnvloed hebben. Daarnaast suggereert de GGM een intensiever seizoen
ten opzichte van vorig jaar, terwijl de CMR-data juist een milder seizoen toonde. CIb/EPI onderzoekt
op het moment op welke wijze internet-based surveillance complementaire data kan leveren bij de
bestaande influenza-surveillancesystemen. Daarbij wordt ook toegewerkt naar het kunnen continueren
van effectieve influenza surveillance tijdens een mogelijke pandemie.
Daarnaast blijft van belang de bestaande sentinel surveillance, waarin data uit kliniek, epidemiologie
en virologie, bij elkaar komen, te versterken. Nog niet alle peilstations bemonsteren twee patiënten
per week, waardoor het risico bestaat dat data niet voldoende representatief zijn. In een samenwerking
tussen NIVEL en CIb is een voorstel ontwikkeld om het aantal bij de IAZ surveillance betrokken
huisartspraktijken uit te breiden. Dit zal de geïntegreerde surveillance bevorderen, en tevens een
robuustere basis vormen voor geïntegreerde surveillance tijdens een mogelijke pandemie.
Tot slot is het van belang om meer zicht te krijgen op influenza uitbraken die zich buiten het zicht van
de reguliere zorg voordoen, zoals in zorginstellingen en scholen. Het op te zetten verpleeghuisnetwerk
kan hier ten dele in voorzien, maar in aansluiting hierop blijft het ontbreken van een alternatief voor
het registreren artikel 7 meldingen een belangrijke lacune. Wellicht dat internet surveillance ook hier
een rol in kan spelen.
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Aviaire influenza A (met name H5N1)
Ondanks de aanhoudende dreiging, zijn in Nederland het afgelopen jaar geen humane infecties met AI
(aviair influenzavirus) vastgesteld. Wel zijn de voorbereidingen om in geval van zowel incidentele
gevallen van AI als een mogelijke pandemie de bestrijding zo goed mogelijk te ondersteunen en
daarbij tegelijkertijd relevante data voor toekomstig beleid te verzamelen, doorgegaan.
Samen met het NIVEL is een plan uitgewerkt om tot dagelijkse analyses in de eerste lijn te komen,
mocht dit op basis van ongewone epidemiologie nodig zijn, waarbij deze data aan dagelijkse
mortaliteitsdata die door CBS worden verzameld gekoppeld kunnen worden. Als dagelijkse
surveillance ook in de eerste lijn gerealiseerd wordt, kan min of meer real time inzicht in ziekte en
sterfte gegeven worden.
Samen met GGD’en heeft het CIb afgelopen jaar een concept onderzoeksplan Aviaire
Influenza/nieuw humaan influenza virus uitgewerkt, waarvoor toestemming is verkregen van de
Medisch Ethische Toetsings Commissie. Hierdoor zal het bij een eventuele uitbraak of infectie in
Nederland mogelijk zijn de surveillance en onderzoek (epidemiologisch, virologisch, klinisch) direct
aan te laten sluiten bij de bestrijding.
Om de klinische, epidemiologische en virologische dataflow in een geïntegreerd robuust systeem
samen te brengen, is een systeemanalyse en plan van aanpak voor een database gemaakt (Stalman,
2006). Het CIb laat dit plan van aanpak momenteel verder uitwerken. In samenwerking met GGD
Arnhem wordt gewerkt aan het integreren aan de databehoeftes van een GGD tijdens een AI-uitbraak
in het te ontwikkelen overkoepelende databestand. Hierbij wordt een link gelegd met de data die door
de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) zullen worden verzameld, zoals data met betrekking tot de
bedrijven en personen die bij ruimingen van pluimvee betrokken zijn.

6.2.2 Pneumonieën en andere acute onderste luchtweginfecties
Algemeen
Bij circa 10% van alle sterfgevallen in 2006/2007 is pneumonie gemeld als doodsoorzaak, wat een
stabiele trend is ten opzichte van voorgaande jaren. Uit de LMR data blijkt dat de incidentie van
ziekenhuisopnames ten gevolge van pneumonie van 1999-2005 een stijgende lijn vertoont die zich in
2006 niet lijkt voort te zetten (hoewel de LMR-data over 2006 door de niet optimale dekking niet
direct vergelijkbaar zijn met die over voorgaande jaren). Een duidelijke verklaring voor deze stijging
is er niet.
Wellicht speelt ook een rol dat (oudere) patiënten eerder worden doorgestuurd naar het ziekenhuis of
is er sprake van veranderingen in het aantal en/of soort ziekteverwekkers of hun pathogeniciteit.
Opmerkelijk is de piek in sterfte ten gevolge van pneumonie in de zomer van 2006. Pneumonie sterfte
wordt vaak als proxy voor influenza sterfte gebruikt (Serfling, 1967; Gezondheidsraad, 2007). Deze
data suggereren dat dit tot een overschatting van de influenza mortaliteit zou kunnen leiden.
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Net als bij de huisartsconsulten zijn ziekenhuisopnames vanwege pneumonie het meest frequent in de
leeftijdsgroepen 65+ en 0-4 jaar. Uit de LINH-huisartsenregistratie bleek een afname in het aantal
pneumonieconsulten. Nadere analyse is nodig om vast te stellen of veranderingen in registratie hier
een rol in hebben gespeeld, en in hoeverre deze trends gerelateerd zijn aan kenmerken van patiënt
en/of pathogenen. Het onderstreept de noodzaak complementaire surveillance bronnen in parallel te
analyseren om een robuuster inzicht in reële trends te krijgen. De dit jaar gestarte pneumonieregistratie bij de CMR-peilstations zal binnen afzienbare tijd de mogelijkheid bieden tot diepgaandere
analyse van trends in de eerste lijn. Desalniettemin is er nog te weinig inzicht in verwekkers van
pneumonie door het ontbreken van een gerichte microbiologische surveillance bij pneumoniepatiënten
in de eerste en tweede lijn.
Legionella
Sinds 2003 blijft het aantal meldingen uit het buitenland redelijk stabiel en stijgt met name het aantal
meldingen dat in Nederland is opgelopen. Het verdwijnen van het verschil in diagnosedelay tussen
ziektegevallen opgelopen in het buitenland of Nederland in 2006 wijst erop dat legionellose niet
langer exclusief als een reisgerelateerde ziekte wordt gezien en ook bij patiënten zonder reishistorie
eerder aan legionellose gedacht wordt. Dit kan mogelijk verklaren waarom er juist een toename werd
gezien van de in Nederland opgelopen ziektegevallen. Het is bemoedigend dat de case fatality rate bij
binnenlandse ziektegevallen verder is afgenomen, mogelijk samenhangend met snellere diagnose
stelling. Een recente publicatie schatte die onderrapportage in 2000-01 op circa 50% (Van Hest et. al.,
2007).
De toename van de in Nederland opgelopen legionella-infecties in 2006 was echter groter dan
verwacht kon worden op basis van de trend van de voorgaande jaren. Ondanks toegenomen alertheid
en gebruik van de laagdrempelige urine antigeen test, is niet onwaarschijnlijk dat er nog steeds enige
mate van onderrapportage aanwezig is, al zal deze niet het grote aantal gevallen in de late zomer van
2006 kunnen verklaren. Klimatologisch onderzoek van het CIb (Karagiannis, submitted) maakte
aannemelijk dat de specifieke weersomstandigheden van 2006 een rol hebben gespeeld bij stijging in
augustus en september. Nader onderzoek naar welke factoren een dergelijke toename triggeren is
nodig, en in hoeverre hierop met gerichte interventies geanticipeerd kan worden, is nodig. Het is
bemoedigend dat na de uitbraak in Amsterdam, de rol van koeltorens in transmissie beter in kaart
gebracht wordt.
Psittacose
Na een verhoogd aantal psittacose meldingen in het vorig respiratoir jaar, lag zowel het totale aantal
gemelde patiënten als het aantal clusters weer op het niveau van het jaar daarvoor. Desalniettemin kan
onderdiagnose niet worden uitgesloten, door de relatief lage sensitiviteit en specificiteit van

pag. 66 van 81

Jaarrapportage respiratoire infectieziekten 2006/2007

serologische diagnostiek. Om hier meer zicht op te krijgen is door de GGD Kennemerland, in
samenwerking met onder andere het CIb een onderzoeksvoorstel ingediend bij ZonMW.
In de virologische weekstaten is nog altijd sprake van een daling van Chlamydophila psittaci, waarvan
de reden echter onbekend is.
Q-koorts
Q-koorts is al jaren een vrij zeldzaam gemelde ziekte in Nederland. Er zijn echter recent vaker
meldingen van veterinaire Q-koorts infecties bij geiten in Nederland, waarbij wellicht ook een
toename in het aantal gieten en geitenhouders een rol speelt. In hoeverre dit een rol speelt in het
geografisch cluster dat op het eind van het respiratoir jaar ontstond is nog in onderzoek. Daarnaast is
er ook met betrekking tot Q-koorts behoefte aan een verdere ontwikkeling en validatie van veterinaire
en humane diagnostiek. Ter ondersteuning van bronopsporing is daarbij van belang dat genotypering
wordt ontwikkeld. Hiertoe is in januari 2007 een bij het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) een onderzoeksvoorstel ingediend door CIb en CIDC. In de virologische
weekstaten is nog altijd sprake van een daling van Coxiella burnetii, waarvan de reden echter
onbekend is. Verder blijft bronopsporing een punt van aandacht. Dit is nog altijd lastig, wat ook
afgelopen jaar weer bleek uit het relatief hoge aantal meldingen (46%) waarbij een bron onbekend
bleef.
Tuberculose
De dalende trend in de incidentie van tuberculose in recente jaren kan samenhangen met een afname
van immigratie uit hoog endemische landen. CBS verwacht dat het aantal immigranten uit landen met
een hoge tbc incidentie naar Nederland in de komende 25 jaar weer zal toenemen, waardoor deze
dalende trend kan gaan ombuigen. Om eliminatie van TB dichterbij te brengen is specifieke aandacht
nodig voor transmissie in sociale risicogroepen en ten gevolge van reactivatie van infecties in
immuungecompromiteerden. Gezien de hoge TB incidentie en het toenemende percentage resistentie
in andere delen van Europa en de wereld, is grote alertheid nodig om hier tijdig en adequaat op te
kunnen reageren. Daarbij kan verbeterde diagnostiek en typering op directe materialen bronopsporing
ondersteunen, verfijning van de moleculaire technieken bijdragen aan inzichten in transmissie en
interventies, en kan verdere ontwikkeling van de diagnostiek van latente TB infecties bijdragen aan
eliminatie van TB in Nederland.

6.2.3 Data over microbiële verwekkers van respiratoire infectieziekten
zonder klinische gegevens
In 2005/2006 werd geconstateerd dat de diagnostiek voor Streptococcus pneumoniae toeneemt, terwijl
het aantal positieve uitslagen vrijwel gelijk blijft. Uit de ISIS-laboratoriumsurveillance blijkt dat deze
trend zich ook in het huidige respiratoire jaar voort zet. Net als vorig jaar is dit het gevolg van een
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stijging van het aantal antigeentesten (739 in 2005/2006 en 1275 in 2006/07). Het aantal kweken was
wederom vrijwel constant (ruim 1500). Tevens is er een verschuiving te zien in de aard van het
materiaal waarop de diagnostiek is uitgevoerd. In 2002/2003 betrof 51% van de monsters sputum en
6% urine (antigeentesten en kweek), terwijl deze percentages in 2006/2007 respectievelijk 28% en
45% waren.

6.3

Algemene conclusie

Respiratoire infecties blijven één van de belangrijkste doodsoorzaken, reden voor ziekenhuisopname,
en eerste lijns consulten, zowel ten gevolge van virale als bacteriële verwekkers. Gestreefd moet
worden naar het verder ontwikkelen van een gecombineerde IAZ- en pneumoniesurveillance in de
eerste en tweede lijn, om beter inzicht te krijgen in de samenhang tussen de diverse pathogenen bij het
ontstaan van ernstige morbiditeit, wat gerichtere en nieuwe interventies mogelijk kan maken. Ook het
ontwikkelen van een vergelijkbare surveillance binnen een op te zetten verpleeghuisnetwerk zal
hiertoe kunnen bijdragen. Een robuuste surveillance draagt bij aan de voorbereidingen op een
potentiële influenza pandemie. De lopende pandemische voorbereidingen zijn dit jaar verder
verankerd door het verkrijgen van medische goedkeuring voor een geïntegreerd onderzoeksprotocol
bij introductie van AI of nieuw humaan influenzavirus in Nederland. Naar aanleiding van de
legionella uitbraken in het afgelopen jaar zijn op basis van de analyses specifieke
beleidsaanbevelingen gedaan, om het risico op koeltoren transmissie te verkleinen, en slagvaardiger
op te kunnen treden bij een nieuwe diffuse toename. Continue waakzaamheid en adequate analyses
blijven geboden om tijdig te kunnen inspringen op reële (nieuwe) dreigingen.
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Aanbevelingen

Influenza(-achtig ziektebeeld) algemeen en aviaire influenza
1.

Verder intensiveren van reguliere influenzasurveillance. Door VWS worden de mogelijkheden
onderzocht om de CMR peilstationssurveillance van NIVEL dusdanig uit te breiden dat met
voldoende precisie door dagelijkse extractie bij een beginnende pandemie snel trendinformatie
verkregen kan worden. In samenwerking met de NIC-partners wordt surveillance gedurende
gehele jaar verder bevorderd.

2.

De pilot IAZ/influenza surveillance bij 8 verpleeghuizen wordt momenteel geëvalueerd, met het
doel deze structureel op te nemen in het in oprichting zijnde Netwerk Verpleeghuissurveillance.
Hierdoor zal ook weer zicht ontstaan op uitbraken in verpleeghuizen, die niet door de reguliere
eerste lijns surveillance gedetecteerd kunnen worden.

3.

Nagegaan wordt in hoeverre een populatiecohort met behulp van internet valt op te zetten om zo
IAZ-trends (en te zijner tijd influenzavirusinfectie) in de algehele bevolking te kunnen
analyseren. Hierbij zal worden nagegaan in hoeverre hierin samenwerking met de bestaande
Grote Griep Meting mogelijk is.

4.

Het stimuleren van een geografisch representatief aanbod aan virologische monsters, aansluitend
bij de klinische surveillance, ten eerste door uitbreiding van het aantal participerende huisartsen
(zie aanbeveling 1) en ten tweede door bestaande CMR-peilstations te motiveren voldoende
monsters in te zenden.

5.

Het op zo kort mogelijke termijn finaliseren van een overkoepelende geïntegreerde database die
epidemiologische, virologische en klinische gegevens van VWA, GGD’en en van patiënten en
mensen in contact met geïnfecteerde dieren/patiënten die deelnemen aan expositie onderzoek,
gezamenlijk te kunnen analyseren, om op basis van de meest actuele data te kunnen adviseren
over verwachte ontwikkelingen.

6.

Versterken van epidemiologische analyse en modellering van de influenza-ziektelast en het effect
van influenzavaccinatie hierop in aansluiting op het recente advies van de Gezondheidsraad
(Gezondheidsraad, 2007).

Pneumonie:
1.

In samenwerking met één of meerdere ziekenhuizen starten van een onderzoek naar de etiologie
van community acquired pneumonia door het inzetten van maximale diagnostiek.

2.

Versterken van de surveillance en analyse van risicofactoren voor legionellose door integratie
met CIb/BEL-activiteiten en verdere afstemming over epidemiologische analyses binnen het CIb.

3.

In samenwerking met Europese partners, met de CIb/EPI-projectgroep syndroomsurveillance en
de CIb/EPI-projectgroep mathematische modellering, een analyse plan ontwerpen om dagelijkse
totale CBS-mortaliteitsdata te interpreteren in het licht van dagelijkse IAZ-data.
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In samenwerking met NIVEL analyseren van de relatie tussen sterfte, ziekenhuisopnames en
eerstelijnscontacten voor pneumonie, waarbij pneumoniedata op patiëntniveau ook gekoppeld
worden aan IAZ- en vaccinatiedata.

5.

Verdere versterking van bronopsporing en inzichten in transmissie routes en risico door
intensivering en validatie van (veterinaire en) humane diagnostiek en typeringsmethodes van de
meldingsplichtige pneumonieën.
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Afkortingenlijst

ABLI

Acute bovenste luchtweginfecties

AI

aviair influenzavirus

AOLI

Acute onderste luchtweginfecties

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CIb

Centrum Infectieziektebestrijding

CIb/BEL

Bronopsporings Eenheid Legionella (onderdeel van het CIb)

CIb/EPI

Afdeling Epidemiologie en Surveillance (onderdeel van het CIb);
voorheen CIE

CIb/LCI

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (onderdeel van het CIb)

CIb/LIS

Laboratorium voor Infectieziekte en Screening (onderdeel van het CIb)

CMR

Continue Morbiditeits Registratie (onderdeel van NIVEL)

EISS

European Influenza Surveillance Scheme

EWGLI

European Working Group for Legionella Infections

GGM

Grote Griepmeting

hMPV

humaan Metapneumovirus

IAZ

Influenza-achtig ziektebeeld

ICD

International Classification of Diseases

ICPC

International Classification of Primary Care

IQR

Inter Quartile Range

ISIS-lab

ISIS laboratorium surveillance

LIMS

Laboratorium Informatie Management Systeem

LINH

Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (onderdeel van NIVEL)

LNV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

MDR

multidrug resistentie

NIC

Nationaal Influenza Centrum (voor de WHO)

NIC-Erasmus MC

Nationaal Influenza Centrum, locatie Erasmus MC, Rotterdam

NIC-RIVM

Nationaal Influenza Centrum, locatie RIVM, Bilthoven

NIVEL

Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg

NTR

Nederlandse Tuberculose Registratie

PCR

Polymerase Chain Reaction

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RSV

Respiratoir Syncytieel Virus

VWA

Voedsel en Waren Autoriteit

VWS

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WHO

World Health Organisation

XDR

extensive drug resistance
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Appendix 1. Overzicht van data gebruikt in analyses
voor jaarrapportage 2006/2007
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de data die in de analyses voor deze jaarrapportage
gebruikt zijn. Het type data en de infectieziekten/pathogenen die werden gebruikt worden per
databron weergegeven.
Bron, eigenaar gegevens

Type data

Infectieziekten/ pathogenen

Continue Morbiditeits Registratie

Huisartsenpeilstationdata

IAZ

Eerste lijns data

Influenzavirus

(CMR), NIVEL
Landelijk Informatie Netwerk
Huisartsenzorg (LINH), NIVEL

Pneumonie

Laboratorium Informatie

Virologische gegevens over CMR

Management Systeem (LIMS),

peilstationmonsters

CIb/LIS

IAZ en ARI (peilstations):
- Influenzavirus A (subtype H3 en H1)
- Influenzavirus B
- Respiratoir syncytieel virus
- Corona (subtypes OC43, 229E en
NL63)
- Rhinovirus
- Parainfluenzavirus
- Enterovirus
- Adenovirus
- Herpes simplex virus
- Mycoplasma pneumoniae
- Chlamydophila pneumoniae
- Humaan metapneumavirus
- Influenzavirus A (subtype H5/
H5N1)

Laboratorium Informatie

Virologische gegevens over niet-

Testen wegens verdenking op besmetting

Management Systeem (LIMS),

peilstationmonsters

met influenzavirus A (subtype H5/ H5N1)

Virologische gegevens over niet-

- Influenzavirus A (subtype H3 en H1)

peilstation influenzavirusisolaten

- Influenzavirus B

CIb/LIS
Erasmus MC

ontvangen voor karakterisering
Grote Griepmeting

Zelfgerapporteerde griepdata

IAZ

(verzameld via internetsurveillance)
Osiris

Meldingsgegevens van

Legionellose

meldingsplichtige infectieziekten

Psittacose
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Q-koorts
Tuberculose
Virologische weekstaten,

Data over microbiële verwekkers

Influenzavirus A

Nederlandse Werkgroep voor

van virologische laboratoria

Influenzavirus B

Klinische Virologie

Chlamydiophila psittaci
Chlamydiophila pneumoniae
Coxiella burnetii
Respiratoir syncytieel virus
Rhinovirus
Para-influenzavirus
Mycoplasma pneumoniae
Humaan metapneumavirus
Coronavirus

ISIS laboratoriumdatabase

Data over microbiële verwekkers

Streptococcus pneumoniae

van Medisch Microbiologische
Laboratoria
Centraal Bureau voor de Statistiek

Primaire en secundaire

Influenza

doodsoorzaken

Pneumonie
Legionellose
Psittacose
Q-koorts
Tuberculose

Landelijke Medische Registratie

Ziekenhuisontslagdiagnoses

(LMR), Prismant

Influenza
Pneumonie
Legionellose
Psittacose
Q-koorts
Tuberculose

European Working Group for

Reisgerelateerde legionella

Legionella Infections (EWGLI)

meldingen

Legionella-database CIb/LIS/BBT

Legionella-isolaten

Legionellose

Legionella-database CIb/BEL,

Bemonsteringsresultaten, data

Legionellose

Streeklaboratorium Haarlem

LCI-vragenlijst

Casuïstiek registratie,

Registratie van meldingen van

CIb/LCI

patiënten verdacht van infectie met Nieuw humaan influenzavirus
een aviair influenzavirus of nieuwe
humaan influenzavirus

Legionellose

Aviair influenzavirus
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Appendix 2. Overzicht kweek en PCR-testen CIb/LIS
Overzicht van de diagnostiek die Het CIb/LIS in het respiratoir jaar 2006/2007 heeft toegepast op
CMR peilstationmonsters:
Pathogeen

Standaard of

Methode

op indicatie

Kweek

PCR

Influenzavirus A (subtype H1 en H3)

Standaard

ja

ja

Influenzavirus B

Standaard

ja

ja

Standaard

ja

ja

Coronavirus (type 229 , OC43 en NL63)

Standaard

nee

ja

Rhinovirus

Standaard

ja

ja

Parainfluenzavirus (type 1, 2, 3, 4a en 4b)

Op indicatie

ja

ja

Enterovirus

Standaard

ja

ja

Adenovirus

Standaard

ja

ja

Herpes simplex virus

Standaard

ja

nee

Mycoplasma pneumoniae

Standaard

nee

ja

Chlamydophila pneumoniae

Standaard

nee

ja

Humaan metapneumavirus

Standaard

nee

ja

Coronavirus SARS

Op indicatie

nee

ja

Subtypering Influenzavirus A, anders dan

Op indicatie

nee

ja

Respiratoir syncytieel virus (type A en B)
E

H1 en H3, waaronder:
H5N1
H7N7
Indien influenzavirus A en niet subtypeerbaar: sequencing
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Appendix 3. Overzicht van de verschillende registratiecodes (ICD-9) voor pneumonie
ICD-9 code
003.22
020.3
020.4
020.5
021.2
022.1
031.0
052.1
055.1
073.0
114.0
114.9
115.05
115.15
115.95
116.0
116.1
117.3
130.4
136.3
480.0
480.1
480.2
480.8
480.9
481
482.0
482.1
482.2
482.3
482.4
482.8
482.9
483
484.1
484.3
484.5
484.6
484.7
484.8
485
486
487.0

Omschrijving
Salmonella pneumonie
Pest, primair pneumonische vorm
Pest, secundair pneumonische vorm
Pest, nno pneumonische vorm
Pulmonaire tularemia
Pulmonale anthrax
Longziekte door mycobacterie
Varicella pneumonitis (hemorragisch)
Pneumonie na mazelen
Ornithosis met pneumonie
Primaire coccidioidomycose (van de long)
Coccidioidomycose nno
Pneumonie door histoplasma capsulatum
Pneumonie door histoplasma duboisii
Pneumonie door nno histoplasmose
Blastomycose
Paracoccidioidomycose
Aspergillose
Pneumonitis door toxoplasmose
Pneumocystosis
Pneumonie door adenovirus
Pneumonie door respiratoir syncytium virus
Pneumonie door para-influenza virus
Virus pneumonie nec
Virus pneumonie, nno
Pneumokokken pneumonie
Pneumonie door klebsiella pneumoniae
Pneumonie door pseudomonas
Pneumonie door haemophilus influenzae
Pneumonie door streptococcus
Pneumonie door staphylococcus
Pneumonie door bacterien nec
Bacteriele pneumonie, nno
Pneumonie door organisme nec
Pneumonie bij cytomegalie
Pneumonie bij kinkhoest
Pneumonie bij anthrax
Pneumonie bij aspergillose
Pneumonie bij gegeneraliseerdemycose
Pneumonie tgv besmettelijke ziekte
Bronchopneumonie, verwekker nno
Pneumonie, verwekker nno
Influenza met pneumonie
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Appendix 4. Tabellen legionellose
Tabel A Aantal meldingen in het respiratoir jaar 2006/2007 ten opzichte van eerdere jaren
en beschrijving van demografische en klinische gegevens (bron: Osiris).
2006/2007
2005/2006
1e ziektedag in periode
1 mei – 30 april
459 (100%)
278(100%)
Totaal aantal meldingen
313
(68,2%)
192
(69,1%)
Man
60
58
Mediane leeftijd
154
(33,6%)
129
(46,4%)
Besmet in buitenland*
430 (93,6%)
262 (94,2%)
Ziekenhuisopname*
452
(98,5%)
267 (96,0%)
Pneumonie*
420
(92,9%)
259 (93,2%)
Pneumonie X-thorax bevestigd*
Overleden (Osiris data) *
23 (5,0%)
17 (6,1%)
waarvan binnenland
18 (5,9%)
11 (7,5%)
waarvan buitenland
5 (3,2%)
5 (3,8%)
Overleden (CBS
27
10
Doodsoorzakenstatiektiek )
* aantal meldingen per seizoen waarbij de betreffende informatie onbekend was:
Besmetting buitenland: n=1 (2006/2007), n=3 (2005/2006) en n=3 (2004/2005)
Ziekenhuisopname: n=1 (2006/2007)
Pneumonie: n=2 (2006/2007), n=4 (2005/2006) en n=3 (2004/2005)
Pneumonie X-thorax bevestigd: n=19 (2006/2007), n=4 (2005/2006) en n=9 (2004/2005).
Overleden (Osiris): n=4 (2006/2007) en n=2 (2005/2006).

2004/2005
231 (100%)
169 (73,2%)
58
123 (53,2%)
219 (94,8%)
224 (97,0%)
207 (89,6%)
20 (8,7%)
12 (11,4%)
7 (5,7%)
16

Tabel B Verdeling naar leeftijdsgroep en geslacht en incidentiedichtheid per groep.
Populatie* Incidentie**
Aantal
Aantal overleden
Respiratoir jaar
meldingen
Osiris (CBS)
2006/2007
459
23 (27)
16357992
2,8
Totaal
313
17 (24)
8088514
3,9
Man
146
6 (3)
8269478
1,8
Vrouw
Leeftijd in jaren
1
0 (0)
3957103
0
<20
7
0 (0)
1955512
0,4
20-29
25
0 (1)
2363624
1,1
30-39
75
3 (4)
2545593
2,9
40-49
120
1 (3)
2243270
5,3
50-59
124
6 (3)
1632030
7,6
60-69
74
4 (9)
1060018
7,0
70-79
33
9 (6)
600842
5,5
>80
CBS sterfte: totaal primaire (23) en secundaire (4) doodsoorzaak.
* populatie per leeftijdsgroep (bron: CBS Doodsoorzakenstatistiek, gegevens per 1 jan 2007)
** aantal meldingen per 100.000 persoonsjaren.
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Tabel C Aantal ingezonden isolaten naar het CIb/LIS ten behoeve van de nationale Legionella-stammenbank en
resultaat van typeringen van ingezonden stammen 2006 ten opzichte van 2000-2005.
Typeringen door CIb/LIS
2006
2000 – 2005
humane
non-humane
humane
non-humane
isolaten
isolaten
isolaten
isolaten
Legionella pneumophila sg1
73 (92,4%)
23 (35,4%)
87,2%
46,3%
Legionella pneumophila sg2

1 (1,3%)

1 (1,5%)

1,4%

0,3%

Legionella pneumophila sg3

-

-

2,7%

5,8%

Legionella pneumophila sg4

-

-

-

0,4%

Legionella pneumophila sg5

-

1 (1,5%)

-

2,5%

Legionella pneumophila sg6

2 (2,5%)

5 (7,7%)

0,9%

4,6%

Legionella pneumophila sg7-14

2 (2,5%)

11 (16,9%)

5,9%

12,9%

-

-

-

2,4%

78 (98,7%)

41 (63,0%)

98,2%%

75,4%

1 (1,3%)

24 (36,9%)

1,8%%

24,1%

79

65

219

676

Legionella pneumophila
serogroep niet gespecificeerd
Legionella pneumophila totaal
Legionella non-pneumophila
totaal aantal isolaten

Tabel D Het aantal meldingen met verblijf in een accommodatie in de 14 dagen voor eerste ziektedag, door
Nederland gerapporteerd aan EWGLI en het aantal clusters waarbij Nederlanders zijn betrokken per land.
Alleen landen met meer dan 1 cluster per respiratoir jaar zijn opgenomen in de tabel.
Door Nederland gerapporteerde meldingen aan
1e ziektedag in de periode 1 mei t/m 30 april
EWGLI
2006/2007
2006/2005
2005/2004
Aantal Nederlandse ziektegevallen met verblijf
159
135
122
in een accommodatie in Nederland of buitenland
Aantal bezochte accommodaties*
274
229
246
Aantal clusters (patiënten) waarbij Nederlanders
25 (33)
45 (58)
42 (54)
betrokken zijn
Aantal clusters (patiënten)
met Nederlandse ziektegevallen per land:
Italië #
5 (7)
12 (13)
6( 6)
Turkije
4 (6)
13 (18)
11 (18)
Frankrijk
4 (4)
6(9)
7(7)
3 (5)
3(4)
1 (1)
Duitsland #
Nederland
2 (4)
0
1 (4)
Spanje
2 (2)
2(3)
3(3)
Griekenland
1 (1)
3(3)
5(5)
Overige EWGLI landen##
2 (2)
2(2)
3(3)
Overige niet-EWGLI landen
2 (2)
4(6)
5 (7)
* Door 1 patiënt kunnen meerdere accommodaties zijn bezocht
#
2006/2007: 1 cluster met 2 patiënten, waarbij zowel Duitsland als Italië werd bezocht, werd bij Italië
genoteerd.
##
2006/2007: Bij 1 cluster werd ook een niet-EWGLI land bezocht.
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Tabel E Het aantal legionelloses gerapporteerd bij EWGLI met een verblijf in een Nederlandse accommodatie
in de 14 dagen voor 1e ziektedag.
1e ziektedag in de periode 1 mei t/m 30 april
Gerapporteerde accommodaties in Nederland
2006/2007
2006/2005
2005/2004
Aantal ziektegevallen
met accommodatie in Nederland
28
12
13
waarvan gerapporteerd door ander land
2
1
5
Aantal bezochte Nederlandse accommodaties *
38
12
16
Aantal clusters (patiënten) bij
2 (4)
0
1(4)
Nederlandse accommodaties
Type accommodatie:
Appartement
4
1
1
Camping
12
4
8
Hotel
17
7
3
Overig
5
0
3
Schip
0
0
1
* door 1 patiënt kunnen meerdere accommodaties zijn bezocht.
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