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Nieuwe vormgeving Infectieziekten Bulletin

Na 10 jaar verschijnt het IB in een nieuwe vormgeving. Met deze nieuwe en eigentijdse uitstraling wordt ook voldaan aan 
de huisstijl die voor alle rijksoverheidspublicaties verplicht is. 
Naast de vormgeving heeft de redactie ook de indeling van de rubrieken gewijzigd. De rubriek ‘Berichten’ komt te 
vervallen en wordt deels vervangen door ‘Onderzoek (of Project) in het kort’. Congres- en symposiaverslagen worden 
niet meer in behandeling genomen, wel kan een bijdrage over (een deel van de) inhoud worden aangeleverd.

Vanaf deze jaargang verschijnt het IB niet meer per kwartaal op papier. Wel blijft er een jaarlijks papieren Infectieziekten 
Bulletin verschijnen rond de Transmissiedag in maart. Ook eventuele themanummers zullen op papier worden uitgege-
ven. Het IB dat op de Transmissiedag op 15 maart verschijnt is daarmee het laatste reguliere kwartaalnummer.

Met deze veranderingen wil de redactie blijven focussen op inhoudelijke communicatie over infectieziekten en alle 
professionals laagdrempelig informeren over uitbraken, ontwikkelingen en achtergronden. Bijdragen vanuit de lezers 
worden dan ook (nog steeds) zeer op prijs gesteld. 

Met vragen of suggesties kunt u altijd contact opnemen met de redactie.
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Gesignaleerd

Overzicht van bijzondere meldingen, cluster en epidemieën van 
infectieziekten in binnen- en buitenland

Binnenland

Hepatitis A in dadels

De nVWA heeft in een aantal dadels, 
afkomstig uit Algerije, hepatitis A aange-
toond. De betreffende dadels, die in een 
beperkte hoeveelheid in augustus geleverd 
zijn bij verschillende speciaalzaken 
verspreid over het land, zijn inmiddels van 
de markt gehaald. In Osiris is geen stijging 
van hepatitis A-patiënten met onbekende 
bron waargenomen, ook zijn bij deze 
meldingen geen dadels als potentiële bron 
aangemerkt. Er zijn geen Nederlandse 
patiënten met hepatitis A bekend die in 
verband gebracht kunnen worden met 
deze dadels
(Bron: nVWA, RIVM)

Toeristen met malaria na 
vakantie in Gambia

Onlangs werd bekend dat 2 Nederlandse 
patiënten zijn overleden aan malaria. Zij 
liepen de ziekte op in Gambia. De patiën-
ten verbleven slechts 1 tot 2 weken in 
Gambia en gebruikten geen malariaprofy-
laxe. In Osiris zijn in 2010 16 patiënten 
gerapporteerd bij wie malaria is vastge-
steld na een reis naar Gambia. Ook in 
voorgaande jaren werden aan het eind van 
het regenseizoen, dat ongeveer loopt van 
juni tot half september, regelmatig 
gevallen van malaria gemeld onder 
toeristen die Gambia bezochten. Gambia is 
een belangrijk risicoland in West-Afrika 
omdat het een bestemming is van 

goedkope lastminutereizen en omdat 
Gambia, als één van de weinige landen in 
West-Afrika, gelekoortsvaccinatie niet 
verplicht stelt. Reizigers bezoeken daarom 
minder vaak een vaccinatiebureau 
voorafgaand aan hun reis
(Bron: RIVM)

Hepatitis E-antistoffen in 
Nederlands wild

Het RIVM heeft een onderzoek afgerond 
naar hepatitis E (HEV)-antistoffen en 
HEV-RNA in Nederlands wild. Uit het 
onderzoek blijkt dat HEV-specifieke 
antistoffen werden gedetecteerd in 12% 
van 1029 onderzochte wilde zwijnen en in 
5% van 38 herten. Er werden geen 
HEV-antistoffen aangetoond in reeën. 
HEV-RNA werd aangetoond in 8% van 106 
wilde zwijnen en in 15% van 39 herten, 
maar niet in 8 onderzochte reeën. Het is 
voor het eerst dat HEV in Europese herten 
wordt aangetoond. Het onderzoek heeft 
bijgedragen aan inzicht in dierlijke 
reservoirs van HEV in Nederland. 
Consumptie van Nederlands wild dat 
onvoldoende wordt verhit kan leiden tot 
blootstelling aan HEV. 
(Bron: RIVM)

Bofuitbraak onder  
studenten in Nederland

De bofepidemie is nog niet voorbij. Het 
aantal patiënten met een eerste ziektedag 
tussen 1 december 2009 en 3 november 

2010 bedraagt nu 434. In Osiris worden 
door diverse GGD’en nog meldingen 
gedaan, waarbij 2 clusters opvallen. Ten 
eerste is er een cluster in Zuidoost-
Brabant, met sinds week 40 in totaal 9 
gemelde bofpatiënten die afkomstig zijn 
uit 2 aaneengesloten kleinere gemeenten. 
Besmetting heeft mogelijk plaatsgevonden 
in 1 café waar ze allen bezoeker van zijn 
geweest. Het tweede cluster komt uit 
Utrecht, waar sinds week 40 in totaal 17 
patiënten zijn gemeld. Tien van de 
patiënten studeren en wonen op een 
campus van het University College. De 
GG&GD Utrecht heeft vaccinatie aangebo-
den aan studenten die geen of maar 1 keer 
met BMR zijn gevaccineerd, maar tot nu 
toe is daar nauwelijks gebruik van 
gemaakt. 
(Bron: RIVM)

Influenza in Nederland

Het aantal griepgevallen is voor de derde 
achtereenvolgende week boven de 
epidemische grens. In week 3 2011 werden 
105 mensen op de 100.000 inwoners met 
influenza-achtige ziektebeelden (IAZ) 
gerapporteerd door de huisartsen- 
peilstations.
Sinds het begin van het griepseizoen 
2010/2011 (4 oktober 2010) t/m 26 januari 
zijn er 399 patiënten met laboratorium-
bevestigde Influenza A(H1N1) 2009 gemeld. 
Hiervan zijn 20 patiënten overleden. Meer 
informatie is te vinden op de website van 
het RIVM: http://www.rivm.nl/cib/themas/
griepseizoen-2010-2011/stand-van-zaken.
jsp.
(Bronnen: RIVM, NIVEL, ECDC, HPA) 
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Aantal hivbesmettingen  
in Nederland gestegen

De Stichting HIV Monitoring laat in haar 
jaarlijkse monitoringrapportage weten dat 
het aantal nieuwe registraties van mensen 
met hiv bij een behandelcentrum dit jaar is 
gestegen. Het gaat om 1200 nieuwe 
registraties in de zorg in 1 jaar. Hiervan 
hebben 850 registraties betrekking op 
homoseksuele mannen. Dit aantal nieuwe 
registraties is hoger dan het aan het begin 
van de hivepidemie was. Toen waren er 
naar schatting 800 nieuwe diagnoses per 
jaar. Uit verdere analyses blijkt dat 
hivgeïnfecteerde mensen tegenwoordig 
eerder in de zorg komen, terwijl het 
vindpercentage van nieuwe hivinfecties 
onder de hoogrisicogroepen op de 
soapoli’s afneemt. Er zijn nu ongeveer 
13.000 mensen met hiv onder behandeling. 
Het aantal mensen met hiv wordt echter 
hoger geschat omdat een aanzienlijk deel 
van hen niet weet dat ze zijn geïnfecteerd. 
De groei van het aantal mensen met hiv die 
daarvoor onder behandeling zijn komt 
deels door de toegenomen levensverwach-
ting, deels door het gestegen aantal 
nieuwe infecties en waarschijnlijk ook 
deels door een vroegere opsporing van 
infecties.
(Bron: Stichting HIV monitoring)

Buitenland

Brucellose op  
vleesveebedrijf in België

Op een Belgisch vleesveebedrijf werd begin 
december, na een afwezigheid in België 
van 10 jaar, brucellose vastgesteld. De 
diagnose werd gesteld bij een verplichte 
controle na een abortus. Alle dieren op het 
bedrijf zijn geslacht. In Nederland zijn 2 
bedrijven die ieder in februari 2010 een 
vleeskoe van het besmette bedrijf hadden 
geïmporteerd. Deze koeien zijn allebei al 
geslacht. Daarnaast zijn er 2 Nederlandse 
bedrijven die dezelfde dierenarts hebben 
als het besmette bedrijf in België. De nVWA 
heeft bij deze 4 bedrijven bloedtesten 
afgenomen bij de runderen. Deze testten 
negatief. Brucellose is een zoönose die bij 
dieren een abortus kan veroorzaken. 
Mensen kunnen besmet worden door het 
drinken van rauwe melk, het eten van 
ongepasteuriseerde zuivelproducten en 
door intensief contact met het vee 
(bijvoorbeeld abortusweefsel van een koe). 
Consumptie van vlees is geen bekend 
risico. In Osiris staan geen meldingen die 
gerelateerd zouden kunnen worden aan 
het positieve bedrijf. De veestapel is 
(vooralsnog) Brucella-vrij en de humane 
gevallen die we zien zijn opgelopen in 
landen rond de Middellandse zee waar de 
ziekte endemisch is.
(Bron: nVWA)

Cholera in Haïti en de 
Dominicaanse Republiek

Tot 27 januari meldden de Pan American 
Health Organization (PAHO) en Promed dat 
er sinds het begin van de cholera-uitbraak 
in oktober al 199.497 zieken zijn gemeld 
van wie er 3927 zijn overleden. De 
cholera-incidentie lijkt iets toe te nemen 
en er zijn geen aanwijzingen dat er op korte 
termijn een afvlakking zal zijn. De hygiëni-
sche en logistieke omstandigheden in het 
land blijven slecht en er is een voortdurend 
gebrek aan schoon drinkwater. 
(Bronnen: PAHO, Promed, ECDC)

Autochtone infectie met 
malaria in Florida 

Promed meldde dat een 31-jarige vrouw uit 
Duval County (Florida) malaria (door 
Plasmodium falciparum) had opgelopen. 
Zij was niet recent in het buitenland 
geweest. Tot nu toe zijn er in 2010 111 
meldingen van malaria bekend in Florida, 
waarbij het in alle gevallen gaat om import 
vanuit het buitenland. Deze infectie is 
onverwacht, gezien het uitgebreide 
muggenbestrijdingsprogramma in Florida. 
De vrouw is de eerste patiënt met een 
autochtone infectie in Florida sinds 10 jaar. 
De kans op verdere overdracht is gering 
vanwege de overgang naar kouder en 
droger weer in Florida.
(Bron: Promed)

Cefiximresistente gonokok-
kenstammen in Noorwegen

In Eurosurveillance werden 2 Noorse 
patiënten beschreven met gonorroe 
waarbij de N. gonorrhoea-stam ongevoelig 
bleek voor cefixim. Cefixim behoort tot de 
derde generatie cefalosporines, en cefixim 
(oraal) of ceftriaxon (intramusculair) is 
internationaal het geadviseerde middel 
van eerste keuze bij gonorroe. Beide 
patiënten hadden purulente urethrale 
afscheiding en dysurie. De patiënten liepen 
de besmetting op in Spanje en de 
Filippijnen. Het falen van de therapie werd 
bevestigd na onderzoek volgens de 
daarvoor geldende WHO-criteria (zoals 
bijvoorbeeld het uitsluiten van herinfectie). 
De isolaten werden geïdentificeerd als 

(Bron: GG&GD Utrecht, GGD Zuidoost-Brabant, RIVM)
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ST1407, een multiresistente stam. Deze 
stam werd eerder gevonden in Japan, maar 
niet eerder daarbuiten. In Nederland is 
ceftriaxon middel van eerste keuze.
(Bron: Eurosurveillance) 

Toename van dengue op 
Aruba

Op Aruba werden tot en met 23 november 
werden 538 gevallen van dengue gemeld, 
hiervan werden 122 gevallen serologisch 
bevestigd. (Zie figuur) Dit aantal is hoger 
dan in eerdere epidemische jaren. Het 
aantal zal waarschijnlijk nog verder 
toenemen door het regenseizoen, dat 
loopt van oktober tot februari. 
(Bron: M. Tromp, Department of Public 
Health, Aruba)

Auteur

P. Bijkerk, RIVM, CIb, Bilthoven

Correspondentie:  
Paul.Bijkerk@rivm.nl

Denque op Aruba
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Uit het veld

Artikel 26-melding brengt 
mazelenuitbraak in beeld
I. Thurkow, H. Bos, A. van der Bij

GGD IJsselland meldde een cluster van mazelen op een school in Zwolle. De bron was onbe-
kend. Daarnaast werd een mazeleninfectie vastgesteld bij een volwassene die voor zover 
bekend geen contact had gehad met het cluster op de school. De patiënten waren niet 
gevaccineerd, als gevolg van leeftijd (geboren voor invoering BMR-vaccinatie) of vanwege 
een kritische houding ten opzichte van vaccinatie. Deze uitbraak heeft de afdeling infectie-
ziekten van GGD IJsselland opnieuw alert gemaakt op de mogelijkheid van het circuleren van 
een ziekteverwekker waartegen binnen het RVP wél gevaccineerd wordt.

Beschrijving cluster
Op de eerste werkdag van 2010, maandag 4 januari, meldde de 
directeur van een basisschool in Zwolle in het kader van artikel 26 
dat 2 broers (patiënten A en B, 9 en 5 jaar) ziek thuis waren 
vanwege een mazeleninfectie. De kinderen waren niet gevacci-
neerd met het BMR-vaccin vanwege een kritische houding bij de 
ouders ten opzichte van vaccinatie. Twee leerkrachten van de 
basisschool hadden zich ook ziek gemeld met overeenkomstige 
ziekteverschijnselen. Uit contact met de ouders bleek dat de 
broers, respectievelijk op 25 december en 2 januari, hoge koorts 
en witte bultjes in de mond ontwikkelden, na enige dagen gevolgd 
door een exantheem over het hele lichaam. De dienstdoende 
huisarts vermoedde op grond van klinische verschijnselen dat het 
om mazelen ging. In eerste instantie weigerden de ouders bij de 
huisarts medewerking aan bloed- of ander onderzoek om de 
diagnose te bevestigen. Echter, nadat hun jongste zoon (patiënt B) 
op 7 januari exantheem ontwikkelde, stemden de ouders op 
verzoek van de GGD in met non-invasieve screening op mazelen 
(urine en speekselmonster) bij de jongste zoon. Het onderzoek 
werd uitgevoerd door het RIVM.

De GGD nam op maandag 4 januari ook contact op met de 2 
leerkrachten die mogelijk de bron van de infectie waren voor 
patiënt A. De eerste leerkracht (patiënt C, vrouw, 43) kreeg 14 
december zeer pijnlijke bultjes in haar mond, 2 dagen later kreeg 
zij hoge koorts waarna zij zich meldde bij de huisarts. Deze schreef 
een orale crème voor en stelde de waarschijnlijkheidsdiagnose 
Nieuwe Influenza A (H1N1). Vanaf 18 december ontwikkelde zich bij 
haar exantheem maar zij dacht dat dit –mede door haar nierinsuf-
ficientie- een reactie was op de pijnstillers die zij had ingenomen 
Het exantheem kwam op bij de haargrens en trok over het gezicht 

waarbij vooral de oogleden waren aangedaan. Het breidde zich 
verder uit over het lichaam van borst naar extremiteiten waarbij 
de heftigheid afnam. Op 25 december werd de leerkracht 
opgenomen in het ziekenhuis in verband met aanhoudende hoge 
koorts in combinatie met nierinsufficientie. De diagnose mazelen 
werd niet overwogen.
Zij was op grond van haar leeftijd niet gevaccineerd voor BMR en 
ze wist niet of ze ooit mazelen had doorgemaakt. Zij werd op 
voorstel van de GGD na ontslag uit het ziekenhuis gescreend op 
mazelen. Er waren geen andere zieken in haar omgeving bekend 
en zij was niet recentelijk in het buitenland geweest. 

De andere leerkracht (patiënt D, vrouw, 40) was groepsdocent van 
patiënt B (het jongste broertje) en ontwikkelde op 26 december 
witte vlekjes in haar mond, koorts, hoesten en een uitslag van 
vurige bultjes op haar lichaam. De geconsulteerde huisarts 
weigerde serologisch onderzoek te doen naar mazelen ondanks 
dat deze leerkracht aangaf dat er op school mogelijk mazelen 
heerste. De leerkracht ontwikkelde een pneumonie en werd 
behandeld met antibiotica. Zij was vanwege haar leeftijd niet 
gevaccineerd voor BMR en wist ook niet of ze ooit mazelen had 
doorgemaakt. Ook zij werd door de GGD gescreend op mazelen. 

Op 7 januari bleek uit laboratoriumonderzoek dat patiënt C een 
recente mazeleninfectie had doorgemaakt. De volgende dag 
meldde de microbioloog een mazeleninfectie bij een patiënt die 
met een pneumonie was opgenomen op de longafdeling  
(patiënt E, vrouw, 35). Zij was 27 december ziek geworden en kreeg 
30 december huidafwijkingen. Deze huidafwijkingen werden 
beoordeeld door diverse artsen, waaronder een dermatoloog. De 
diagnose mazelen werd aanvankelijk expliciet verworpen. Op 
advies van de ziekenhuishygiënist die betrokken was bij het 
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contactonderzoek van patiënt C, die in hetzelfde ziekenhuis was 
opgenomen, werd toch diagnostiek op mazelen ingezet. Patiënt E 
is huisvrouw en overblijfmoeder op een andere school in Zwolle. 
Er waren haar geen zieken in de omgeving bekend, zij was 
recentelijk niet in het buitenland geweest en had geen bekende 
epidemiologische link met de cases gerelateerd aan eerstgenoem-
de basisschool. Ook zij was vanwege haar leeftijd niet gevacci-
neerd voor BMR en wist niet of ze ooit mazelen had doorgemaakt. 
Omdat deze patiënte bij opname in het ziekenhuis nog besmet-
telijk was, werden al haar contacten in ziekenhuis door de 
ziekenhuishygiënist geïnformeerd. Een medewerker die niet 
gevaccineerd was en geen mazelen had doorgemaakt kreeg een 
werkverbod gedurende de incubatietijd van mazelen. 

Na overleg met de GGD informeerde de basisschool de ouders en 
verzorgers van de leerlingen over het mazelencluster en wees hen 
op het belang van BMR-vaccinatie. Het leek niet noodzakelijk om 
extra vaccinatie aan te bieden, omdat de besmettelijke periode 
van patiënt A en B (broers) en van patiënt D (leerkracht) in de 
kerstvakantie vielen en bron- en contactonderzoek rond patiënt C 
(leerkracht) geen andere zieke contacten aan het licht had 
gebracht. Daarnaast was de vaccinatiegraad op deze basisschool, 
volgens de directeur, hoog. 

Op 8 januari brachten de GGD en medisch microbiologen in Zwolle 
de huisartsen in de regio op de hoogte van het mazelencluster. Zij 
verzochten artsen alert te zijn op mogelijk nieuwe mazelen 
patiënten.
Op 12 januari waren ook de uitslagen van patiënt B en D bekend: 
beiden hadden recent een mazeleninfectie doorgemaakt. Bron- en 
contactonderzoek leverden geen andere mazelenpatiënten op. 

Een epidemiologische link met een mazelenpatiënt die medio 
december door GGD Hollands Midden bij het RIVM was gemeld, 
werd niet gevonden.

Diagnostiek en genotypering 
Bij 4 van de 5 patiënten werd de diagnose mazelen bevestigd via 
serologie en/of PCR (patiënt B, C, D en E). In verband met 
bronopsporing verrichtte het RIVM genotypering van het virus op 
materiaal van 1 van de personen uit het cluster op school en van 
de opgenomen pneumoniepatiënt E. Beide personen waren 
geïnfecteerd met hetzelfde genotype van het mazelenvirus (D4) 
met identieke sequenties. Dit maakt het zeer waarschijnlijk dat de 
mazeleninfecties bij de personen in Zwolle aan elkaar gerelateerd 
waren.

Genotype D4 is één van de meest voorkomende mazelenvirusty-
pen in Europa, en is onder andere gerapporteerd in 2009 in het 
Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland en Bulgarije. 
Deze landen hadden de afgelopen jaren een verhoogde incidentie 
van mazelen geassocieerd met enkele uitbraken. 

Beschouwing
In meerdere opzichten is dit mazelencluster opvallend:
•	 Het	cluster	werd	gemeld	door	een	oplettende	basisschooldirec-

teur in het kader van artikel 26. Diagnostiek naar mazelen was 
op dat moment nog niet ingezet hoewel 4 van de 5 patiënten 
wel beoordeeld werden door een huisarts of specialist. De 
huisarts die klinisch een juiste diagnose van mazelen stelde, 
kreeg geen toestemming tot het verrichten van diagnostiek naar 
mazelen. 

•	 Late	herkenning	van	het	ziektebeeld:	een	oudere	huisarts	stelde	
een juiste klinische diagnose, een geconsulteerde dermatoloog 
daarentegen, vond het klinisch beeld bij een andere patiënt niet 
bij een mazeleninfectie passen. Dit kan verklaard worden door 
de relatieve onbekendheid met de verschijnselen van een 
mazelenvirusinfectie als gevolg van de hoge vaccinatiegraad in 
Nederland. De gemiddelde arts ziet dit beeld nooit in zijn 
carrière. Epidemiologisch gezien is een mazeleninfectie bij een 
volwassene niet erg waarschijnlijk, waardoor deze infectie in de 
differentiaaldiagnose over het algemeen laag scoort Daarnaast 
is interpretatie van het beloop van exantheem bij een patiënt 
veelal lastiger dan de klinische beschrijving van een typische 
mazeleninfectie suggereert. De pathognomonische witte vlekjes 
in het mondslijmvlies (Koplikse vlekjes) die alle patiënten 
beschreven werden helaas niet altijd herkend. 

•	 Ernstig	beloop	van	mazelen	bij	alle	volwassen	patiënten:	de	
volwassen patiënten maakten alle 3 complicaties door van de 
mazeleninfectie, dit leidde tweemaal tot ziekenhuisopname, de 
derde patiënte werd behandeld voor een bewezen pneumonie. 

De laatste mazelenepidemie onder bevindelijk gereformeerden 
vond meer dan 10 jaar geleden plaats. Kinderen geboren sinds 
2000 hebben daardoor naar verwachting geen natuurlijk verwor-
ven immuniteit tegen het virus omdat er geen circulatie is geweest 
van mazelen binnen deze bevolkingsgroep. Daarmee is een grote 
groep kinderen vatbaar voor een mazeleninfectie. Gezien het feit 

Figuur 1: Schematische weergave cluster mazelen Zwolle, EZD staat voor eerste 
ziektedag
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dat er geen secundaire ziektegevallen binnen de bevindelijk 
gereformeerden zijn geweest in het cluster in Zwolle en eerder ook 
al niet bij een kleine uitbraak van mazelen onder antroposofen in 
2008, lijkt het aannemelijk dat er weinig sociale mixing is tussen 
bevindelijk gereformeerden en groepen die om andere redenen er 
voor kiezen zich niet te laten vaccineren. De kans is echter groot 
dat introductie van het mazelenvirus in de bevindelijk gerefor-
meerde gemeenschap zal leiden tot een grootschalige epidemie. 

Conclusie
Dit cluster laat zien dat er onopgemerkte transmissie van 
mazelenvirus in Nederland kan plaatsvinden.
De bron van het door GGD IJsselland gemelde cluster van mazelen 
op een school in Zwolle en de epidemiologisch niet gelinkte 
patiënt is tot op heden onbekend. 
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Casusbeschrijving 
De 60-jarige patiënt werkte al jaren projectmatig in Afrika. Een 
chronische maligniteit weerhield hem er niet van zijn werk voort te 
zetten in het buitenland; hij voelde zich goed genoeg voor de 3 
weken durende werkzaamheden in West-Afrika. Twee dagen na 
terugkomst in Nederland werd de patiënt ziek. Hij voelde zich niet 
lekker, kreeg koorts en startte op eigen initiatief met malariamedi-
catie; Malarone® (atovaquone en proguanil hydrochloride) in de 
veronderstelling dat hij malaria had opgelopen. Zijn toestand 
verslechterde echter. Uiteindelijk werd de patiënt opgenomen in 
het ziekenhuis met een pneumonie. Direct werd met een broncho-
alveolaire lavage (BAL) materiaal afgenomen voor Polymerase 
Chain Reaction (PCR) op Legionella. Voorafgaand aan de Legionella-
pneumonie logeerde de patiënt in 2 hotels en 1 appartement in 3 
verschillende landen in West-Afrika. De laatste week voordat hij 
naar Nederland vertrok verbleef de patiënt in het appartement 
waar hij vaker logeerde en dat door de werkgever gehuurd werd. 
In vergelijking met de 2 genoemde hotels verbleef de patiënt de 
meeste tijd in het appartement. In de periode vóór zijn verblijf 
bleek er sporadisch gebruik te zijn gemaakt van dit appartement. 
Met antibiotische behandeling van de pneumonie kon de patiënt 
vrij snel van de beademing en de intensivecareafdeling verlaten 
waar hij sinds zijn opname verbleef. De toestand van de patiënt 
verslechterde helaas toch enkele weken na opname. Hij overleed 
mogelijk mede door zijn onderliggend lijden.

Laboratoriumonderzoek
De urineantigeentest voor Legionella bleek bij opname in het 
ziekenhuis negatief. Het bloed testte PCR-positief voor Legionella. 
Het materiaal van de BAL bleek met de PCR-methode in het 
ziekenhuis van opname ook positief voor een Legionella. Om die 
reden werd dit materiaal voor kweek opgestuurd naar het 
Streeklaboratorium Haarlem. Daar werd het positief getest op 
Legionella pneumophila. Serotypering wees op aanwezigheid van 
Legionella pneumophila-serogroep 10.
Dit type Legionella wordt zelden gevonden in patiëntisolaten: in 
een Nederlandse studie waren slechts 12 van de 115 Legionella 
pneumophila-patiëntisolaten niet van het serogroep 1 type (1) en in 
een Engelse studie werd bij slechts 4 van de 167 Legionella 
pneumophila-patiëntisolaten een non-serogroep 1-type gevonden, 
waarbij het in 2 gevallen om een Legionella pneumophila-serogroep 
10 ging. (2) Het typeren van de patiëntisolaten is een bruikbaar 
middel om de Legionalla-stammen die bij het bemonsterings-
onderzoek van mogelijke bronnen worden gevonden, te vergelij-
ken met de stam die bij de patiënt gevonden is. 

Bronopsporing
In het kader van bronopsporing bij een meldingsplichtige 
infectieziekte werd door de sociaal verpleegkundige in overleg 
met de arts infectieziektebestrijding en behandelaar contact 
opgenomen met de familie. Hen is gevraagd naar mogelijke 

Uit het veld

Legionella-brononderzoek 
testen van water uit West-Afrika 
N. Reedijk, M.C. Trompenaars, M. Dirven, S. Euser

In december 2009 ontving de GGD Rotterdam-Rijnmond een melding van een 60-jarige 
man met een Legionella-pneumonie. De patiënt werkte tijdens zijn incubatietijd in West-
Afrika. Bij deze ernstig zieke man werd een Legionella-stam gekweekt en getypeerd. In het 
kader van het brononderzoek, dat volgens de LCI-richtlijn binnen de Nederlandse land-
grenzen tot de taken van de GGD behoort, werd toch besloten de uitdaging aan te gaan 
om bemonstering uit te voeren van een potentiële bron in Afrika. In samenwerking met de 
sectie Technische hygiënezorg en de Bronopsporings Eenheid Legionella-pneumonie (BEL) 
van het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland werd het water uit 
een potentiële bron in West-Afrika getest op Legionella. 
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risicolocaties ; binnen de incubatietijd van de Legionella-infectie. 
De werkgever in Nederland en de partnerorganisatie in Frankrijk 
werden ingelicht over deze infectieziekte en hoe ze voorkomen 
kan worden. Ook werd gevraagd naar aanvullende informatie over 
mogelijke bronnen. De werkgever zag het belang in van het goed 
informeren van andere werknemens. Het appartement in 
West-Afrika zou immers een bron kunnen zijn. Er verbleven echter 
geen andere werknemers in het appartement en er waren geen 
zieken. 

Brononderzoek
Er waren in het appartement in West-Afrika nog geen preventieve 
maatregelen getroffen, zoals het doorspoelen van de leidingen. In 
plaats van te volstaan met een melding aan het RIVM werd in 
overleg met het Streeklaboratorium Kennemerland besloten te 
proberen water uit het appartement te bemonsteren. Het doel van 
de bemonstering was tweeledig: enerzijds om andere werknemers 
te beschermen door de detectie van Legionella-bacteriën in het 
appartement, anderzijds om de bron te achterhalen en een match 
te maken met de gevonden Legionella-stam bij de patiënt. Het 
bleek niet mogelijk te zijn om het water ter plekke te testen op 
aanwezigheid van Legionella-bacteriën, daarom werd aan een 
collega van de patiënt, een Franse werknemer, gevraagd de 
monsters af te nemen in het appartement. De Technische 
hygiënezorg van de GGD Rotterdam-Rijnmond en BEL/ 
Streeklaboratorium Haarlem gaven hem de aanwijzingen met 
betrekking tot de plekken van waterafname, de temperatuur van 
het water en het vervoer van de monsters (tweemaal 500 ml koud 
en warm water van de tappunten in het appartement, zonder 
teveel verneveling tijdens het aftappen). Het water werd in flessen 
met speciale post van West-Afrika naar Nederland verstuurd naar 
het Streek-laboratorium Kennemerland, waar het op de aanwe-
zigheid van Legionella-bacteriën kon worden getest. Er kon echter 
geen Legionella in de watermonsters worden aangetoond. De 
familie en de werkgever werden geïnformeerd over deze bevin-
dingen. De waterleidingen in het appartement werden voor de 
zekerheid toch doorgespoeld. In de twee hotels in West-Afrika 
waar betrokkene verbleef in zijn incubatietijd kon geen bemonste-
ring worden gedaan door gebrek aan logistiek en een 
contactpersoon.

Discussie
De afstand en de taalbarrière tussen de Franse werknemer en de 
instanties in Nederland bemoeilijkten het proces. De omstandig-
heden van de waterbemonstering waren zeker niet ideaal. Zo zat 
er lange tijd tussen het verblijf van de patiënt en de afname van 
water, ontbrak het aan ervaring bij het afnemen van water van de 
tappunten en moesten de watermonsters opgestuurd worden 
naar Nederland. Omdat het altijd moeilijk is om Legionella aan te 
tonen, ook in gunstiger omstandigheden (ervaren bemonsteraar, 
uitgebreidere hulpmiddelen), is het appartement als mogelijke 
bron niet uit te sluiten op basis van dit negatieve resultaat. Positief 
testresultaat op materiaal verkregen door intensieve BAL-
procedure rechtvaardigt soms, zoals in deze casus, brononderzoek 
over de grenzen. Mogelijke aanvulling van de Legionella-
stammenbank van BEL met een Legionella-stam van Afrikaanse 
bodem was een interessant vooruitzicht. Zoals al eerder in het 
Infectieziekten Bulletin van juli 2009 is beschreven, hoeft bron- en 
contactopsporing niet op te houden bij onze landsgrenzen. (3) 
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Uit het veld

Een callgirl met hepatitis B?

M.F. Verweij, S. van Bergen, B.J. Bos, A. Krom, J.E. van Steenbergen

De GGD Hart voor Brabant krijgt een melding van een acute hepatitis B-infectie bij een 
alleenstaande, 40-jarige man die bij zijn ouders woont. De anamnese bevat slechts 1 
aanwijzing voor een potentiële bron: een callgirl uit Litouwen, die hier in Nederland werkt 
via een escortbureau. De man heeft al vaker van haar diensten gebruik gemaakt, maar hij 
stelt dat hij steeds alleen onbeschermde orale seks met haar heeft gehad. Overdracht van 
hepatitis B via de orale route is beschreven bij mensen met een zeer hoge viral load. (1, 2, 3). 
Hoewel dit geen voor de hand liggende transmissieroute is, wil de GGD via de soa-afdeling 
de potentiële bron onderzoeken op hepatitis B. De klant lijkt niet bereid om zelf (via het 
escortbureau) contact te zoeken met de prostituee en haar te informeren dat de GGD haar 
zou willen testen. Zijn verhaal roept nogal wat vragen op. Heeft hij echt geen andere onbe-
schermde seksuele contacten gehad? En is er werkelijk alleen sprake geweest van onbe-
schermde orale seks? De soaverpleegkundige zoekt contact met het escortbureau. Met het 
oog op privacy noemt de verpleegkundige geen namen. Het escortbureau is vooralsnog 
weinig coöperatief en het contact levert dan ook niet meer op dan de bevestiging door het 
bureau dat de dames voor wie bemiddeld wordt ‘waarschijnlijk wel gevaccineerd’ zijn.

Stap 1: Wat is de morele vraag?
Een centrale vraag is in hoeverre actie ondernomen moet worden 
om de identiteit van de prostituee te achterhalen, ook al zal dat 
ten koste van haar privacy gaan, terwijl het onzeker is of de klant 
wel de waarheid heeft gesproken.

Stap 2: Inventarisatie van risico’s 
en handelingsopties

Hepatitis B is een potentieel gevaarlijke infectie die niet alleen tot 
acute ziekte kan leiden, maar ook tot chronisch dragerschap, 
waardoor weer veel andere mensen besmet kunnen worden. Een 

chronische infectie leidt na tientallen jaren in 15-25% van de 
patiënten tot ernstige complicaties, met name levercirrose en 
hepatocellulair carcinoom, die uiteindelijk ook tot de dood 
kunnen leiden. (5) Indien het verhaal van de man klopt, en hij de 
infectie heeft opgelopen via orale seks met deze prostituee, zou 
dit betekenen dat de vrouw een zeer hoge viral load heeft en dus 
zeer besmettelijk is. Gezien haar beroep is er dan een zeer grote 
kans op verspreiding van het virus. Daarnaast zijn er tegenwoordig 
goede resultaten van de behandeling van chronische infecties, 
waardoor de kansen op levercirrose en carcinoom sterk geredu-
ceerd kunnen worden. De prostituee zou dus ook zelf baat bij 
opsporing kunnen hebben.
Als de vrouw getraceerd wordt en ze is inderdaad zeer besmette-
lijk, kan de burgemeester een verbod opleggen om beroepsmatige 
werkzaamheden te verrichten (artikel 38, Wet publieke gezond-
heid). Dit is in de casus nog niet aan de orde; in eerste instantie is 
er reden om de vrouw op te sporen en onderzoek te doen in haar 
eigen belang (reduceren kans op ernstige ziekte) en dat van 
potentiële klanten (reduceren besmettelijkheid). 
Drie mogelijkheden doen zich voor om in te grijpen: het opsporen 
van de prostituee via het escortbureau, hetgeen betekent dat de 
werknaam waaronder zij bij haar klanten bekend staat doorgege-
ven moet worden. De tweede mogelijkheid is om toch de cliënt 
over te halen haar opnieuw uit te nodigen met het verzoek contact 

Dit is het derde artikel in een serie ethische casusbesprekingen. 
Doel is steeds te laten zien hoe ethische reflectie kan bijdragen 
aan verantwoorde keuzes in infectieziektebestrijding. De 
methodiek van de casusbesprekingen is beschreven in een 
inleidend artikel. (4)



Welke plichten, rechten en 
verantwoordelijkheden zijn relevant?
(professionals; overheid; burgers) 
Hoe verhouden die zich tot elkaar? 

Wat is het morele probleem?

Inventarisatie van risico’s op / van infectie 

Hoe belangrijk is het om de (gevolgen van) infectie 
te voorkomen, en welke handelingsopties staan open? 

beschrijving evaluatie 

Welke bezwaren bestaan er tegen 
mogelijke interventies? 

Conclusie + argumentatie 

Welke vragen blijven over?
Welke concrete stappen zijn aangewezen? 

Structuur casusbesprekingen

beschrijving evaluatie 

Jaargang 22 | Nummer 1 | 13

Infectieziekten Bulletin

op te nemen met de GGD. Een derde, heel andere mogelijkheid, is 
om af te zien van actief opsporen, en alleen het bureau te 
informeren dat één van de prostituees mogelijk risico heeft 
gelopen en wellicht een bron is. Ook kan haar werknaam bij de 
soapoli’s worden genoemd, voor het geval dat zij zich daar zou 
melden; het is echter niet vanzelfsprekend dat ze daar dezelfde 
naam zou gebruiken. 

Stap 3: Bezwaren tegen 
mogelijke interventies

Indien er wordt gekozen om via het escortbureau de identiteit van 
de vrouw te achterhalen, is haar privacy en die van haar klant in 
het geding. Immers, het bureau zal moeten worden verteld dat zij 
contact heeft gehad met een man die een seksueel overdraagbare 
aandoening heeft. Medische informatie wordt bij uitstek gezien 
als iets wat tot de privésfeer behoort, en zeker voor zorgverleners 
geldt dat zij dergelijke informatie niet met anderen moeten delen. 
De inbreuk op de privacy van de callgirl is op zich beperkt: dat zij 
mogelijk is blootgesteld aan en/of bron is voor een seksueel 
overdraagbare aandoening is immers een risico dat in de prostitu-
tie algemeen bekend is. Het prijsgeven van die informatie kan 
echter wel nadelige gevolgen voor de vrouw hebben, bijvoorbeeld 
omdat het escortbureau zou kunnen besluiten niet meer van haar 
diensten gebruik te maken; indien er een pooier in het spel is zou 
dat haar nog verder in een moeilijke situatie kunnen brengen. Ook 
is het niet zeker of de klant de waarheid sprak, en of hij wel via 
haar besmet is. 
In geval het bureau wel meewerkt en de identiteit van de vrouw 

prijsgeeft, of haar het verzoek overbrengt om contact op te nemen 
met de GGD, dan is er een enigszins problematisch maar ook niet 
helemaal onwenselijk neveneffect. De vrouw zal mogelijk druk 
ervaren om mee te werken met de GGD, om zo (hopelijk) richting 
het bureau haar naam te zuiveren. 

Al deze gevolgen kunnen vermeden worden als de vrouw via de 
klant bereikt kan worden. Dat betekent dat hij haar opnieuw via 
het bureau moet ‘bestellen’, en haar vervolgens het verzoek van 
de GGD overbrengen. In eerste instantie bleek de man niet bereid 
daar aan mee te werken. Kan meer druk op hem worden uitgeoe-
fend? Enige overredingskracht is wel op z’n plaats, bijvoorbeeld in 
de vorm van een moreel appèl: als de man niet meewerkt dan 
moet er gekozen worden voor een alternatief dat nadelig kan zijn 
voor de prostituee. Soaverpleegkundigen zullen echter terughou-
dend zijn met aandringen: het is de bedoeling dat de man niet 
wordt afgeschrikt en ook in de toekomst de weg naar de GGD 
weet te vinden.

Stap 4: Plichten, rechten en 
verantwoordelijkheden

Als het verhaal van de man klopt en de prostituee mogelijk een 
zeer hoge viral load heeft, is dat een belangrijke zorg voor de GGD. 
Immers, het zou betekenen dat ook andere klanten besmet 
kunnen raken met hepatitis B bij handelingen waarvan over het 
algemeen wordt uitgegaan dat ze veilig zijn. Gegeven dat risico 
heeft de GGD reden om de vrouw actief te proberen op te sporen, 
en haar eventueel te testen. Daarmee vervalt valt de derde 
mogelijkheid van het afzien van actief opsporen
Het grootste probleem, schending van de privacy van de prosti-
tuee, wordt vermeden als de klant haar opnieuw uitnodigt en 
inlicht. (Als hij dat louter op verzoek van de GGD doet en niet om 
van haar diensten gebruik te maken, is het overigens fair dat de 
eventuele kosten gedragen worden door de GGD!) Toch is deze 
optie niet helemaal bevredigend omdat de GGD de cruciale 
stappen – het benaderen van de vrouw – in handen van de klant 
legt. Er waren al vragen over de betrouwbaarheid van het verhaal 
van de man. Voor deze optie kan dus eigenlijk alleen maar 
gekozen worden als de soaverpleegkundige, na opnieuw overleg, 
er op kan vertrouwen dat de man de callgirl ook echt zal 
informeren. 

Stap 5: Conclusie en 
argumentatie

Het verdient de voorkeur om alsnog een moreel appèl te doen op 
de klant, opdat hij de prostituee waarschuwt. Op die manier wordt 
de inbreuk op privacy van de prostituee vermeden. Deze aanpak is 
echter alleen zinvol als de soaverpleegkundige er ook voldoende 
op kan vertrouwen dat de man dit zal doen. Mocht dat niet het 
geval zijn, dan lijkt nader contact via het escortbureau de enige 
weg te zijn. 
Deze laatste conclusie blijft overigens met onzekerheden 
omgeven. Als de verpleegkundige uiteindelijk toch niet gelooft dat 
de man echt zal meewerken, waarom zou ze dan wel de rest van 
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zijn verhaal – met de implicatie dat de prostituee zeer besmettelijk 
is – geloven? En is er dan nog voldoende grondslag via het bureau 
contact met haar te zoeken?

Het opsporen van de vrouw via het escortbureau kan ook tot 
nieuwe problemen leiden. Wat als het bureau niet wil meewerken? 
Moet er met juridische stappen gedreigd worden? Gegeven alle 
eerder genoemde onzekerheden en het ontbreken van een tweede 
geval van besmetting dat mogelijk tot dezelfde prostituee kan 
worden herleid, is de grondslag voor dwang niet sterk.

Stap 6: Concrete maatregelen
In werkelijkheid is – zonder succes - geprobeerd de klant er van te 
overtuigen dat hij de prostituee informeert. Hier houden de 
wettelijke mogelijkheden in deze casus op, voor zover ze gericht 
zijn op de klant. De Wet publieke gezondheid biedt meer opties 
die gericht zijn op de prostituee. Er is dan ook nogmaals contact 
gelegd met het escortbureau. Het bureau verstrekt nu meer 
informatie: de prostituees voor wie het bureau bemiddelt komen 
bij een GGD in een andere regio voor periodiek soaonderzoek en 
hepatitis B-vaccinaties. De soaverpleegkundige belt haar collega 
bij deze GGD. Het blijkt dat de prostituee in kwestie daar onder 
haar werknaam bekend is en dat ze volledig is gevaccineerd tegen 
hepatitis B. Ze heeft ook recent soaonderzoek laten doen. Dat lijkt 
dus een goede afloop. Zekerheid is er overigens nog niet omdat 
het feit dat zij gevaccineerd is niet uitsluit dat ze toch drager is. 
Verder onderzoek was dus nog denkbaar.
Tenslotte, was dit overleg, buiten medeweten van de prostituee, 
niet ook een inbreuk op haar privacy? Dat hoeft niet zo te zijn. 

Strikt genomen is de identiteit van call girl voor de direct betrok-
ken verpleegkundige in deze casus onbekend gebleven. Het 
directe overleg heeft de prostituee bovendien voor grotere 
privacyproblemen behoed.
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Artikel

Nieuwe meldingsplichtige ziekten 
in Nederland, een overzicht van de 
meldingen in 2009
P. Bijkerk, S.M. van der Plas, N. Brienen, A.W.M. Suijkerbuijk

Op 1 december 2008 trad de Wet publieke gezondheid in werking. Het jaar 2009 was het 
eerste volledige jaar waarin meldingsgegevens werden verzameld voor 10 nieuwe  
meldingsplichtige infectieziekten. In dit artikel analyseren we de meldingen van GGD’en in 
Osiris van deze ziekten die tot en met 31 december 2009 aan de meldingscriteria voldeden. 
Daarnaast worden relevante internationale ontwikkelingen geschetst bij humane infectie 
met een aviair influenzavirus en Westnijlvirusinfectie, vanwege de internationale conse-
quenties bij een melding van deze ziekten in Nederland. 

Groep B1-ziekten

Humane infectie met aviair influenzavirus

De meldingsplicht voor humane infectie met aviair influenzavirus 
is ingesteld om maatregelen bij dieren en mensen te kunnen 
nemen, zoals individuele bescherming, al dan niet gedwongen 
isolatie, profylaxe en vaccinatie. Zo hoopt men nieuwe ziektege-
vallen en recombinatie met humaan influenzavirus voorkomen. 

Daarnaast dienen gevallen gemeld te worden aan de WHO. In 
2009 werden geen humane gevallen van aviaire influenza gemeld 
in Nederland. Wereldwijd komen al jaren sporadisch infecties met 
aviair influenzavirus A(H5N1) voor. Ondanks wijdverbreide 
blootstelling aan geïnfecteerd pluimvee wordt humane infectie 
niet vaak aangetoond (http://www.who.int/csr/ disease/avian_
influenza/en/index.html). Het aantal bevestigde humane infecties 
is vanaf 2003 tot en met 5 juli 2010 500 patiënten; hiervan zijn 296 
personen overleden. In 2009 werden in totaal 73 gevallen gemeld 
(1 geval in Cambodja, 7 gevallen in China, 39 in Egypte, 21 in 
Indonesië en 5 in Vietnam), waarvan er 32 overleden. In Nederland 
was er in 2003 een grootschalige epidemie onder pluimvee door 
een ander aviair influenzavirus A(H7N7); daarbij raakten ook 89 
mensen geïnfecteerd, 1 persoon overleed. (2) 

Groep B2-ziekten 

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie 

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie (GAS) werd meldings-
plichtig om opsporing van clusters en bronnen en preventieve 
behandeling van contacten mogelijk te maken. Op deze manier 
kan verspreiding van deze verwekker worden beperkt.(3-6) Een 
infectie met groep A-streptokokken kan veel verschillende 
ziektebeelden veroorzaken. Over het algemeen is de infectie van 
korte duur en mild van aard, maar soms verloopt deze fulminant 
en levensbedreigend. In Osiris worden alleen deze invasieve 
ziektebeelden geregistreerd. Uit de meldingen van 2009 blijkt dat 
bijna de helft (45%) van de 248 patiënten een toxische of 

10 nieuwe meldingsplichtige ziekten zijn: 
•	 humane	infectie	met	aviair	influenzavirus	
•	 invasieve	groep	A-streptokokkeninfectie	
•	 bof	
•	 invasieve	Invasieve Haemophilus influenzae type b(Hib)-infecties
•	 hantavirusinfectie
•	 listeriose
•	 clusters	van	infectie	met	Meticillineresistente	Staphylococcus 
 aureus (MRSA) opgelopen buiten het ziekenhuis 
•	 invasieve	pneumokokkenziekte	bij	kinderen	tot	en	met	 
 5 jaar
•	 tetanus	
•	 Westnijlvirusinfectie

Voor een uitgebreidere toelichting op de veranderingen in de 
lijst van meldingsplichtige infectieziekten verwijzen we naar 
hoofdstuk 4 van de Staat van Infectieziekten 2007 (1).
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septische shock had. Een vijfde (19%) vertoonde necrotische 
fasciitis. Bij de overige meldingen was sprake van een ander 
ziektebeeld, zoals ernstige longklachten of erysipelas. In totaal 
overleden 41 (17%) patiënten als gevolg van de infectie. Bij 5% van 
de meldingen vond de GGD-gerelateerde gevallen. Meestal waren 
dit besmettingen binnen het gezin. Uit de vragenlijst voor de 
meldingsplicht blijkt niet hoe vaak een GGD naar aanleiding van 
een geval profylaxe heeft verstrekt of contacten heeft behandeld. 
De gemiddelde leeftijd van de patiënten is 51 jaar (range 0-93 jaar, 
mediaan 58 jaar). Dit komt overeen met de resultaten uit de 
surveillance in de jaren 1993-2004. Ook toen kwam meer dan de 
helft van de invasieve infecties voor bij mensen van 56 jaar en 
ouder. Echter, het huidige percentage mensen onder de 21 jaar met 
een infectie is hoger, namelijk 15%. In de periode 1994-2004 was 
dit percentage gedaald tot 8%, al is onduidelijk of de cijfers uit de 
surveillance te vergelijken zijn met de huidige meldingsplicht. De 
seizoenstrend van GAS-infecties (zie figuur 1) lijkt niet af te wijken 
van de trend zoals die werd gevonden tijdens de surveillance van 
1994-2003. (7) 

Groep C-ziekten 

Bof

Bof is meldingsplichtig om de effectiviteit van het vaccinatie-
programma te monitoren. Er zijn in 2009 78 gevallen van bof 
gemeld. Van 72 van deze meldingen was de vaccinatiestatus 
bekend: 41 (56%) personen waren ongevaccineerd, merendeels 
(66%) mensen die vanwege geloofsovertuiging of een andere 
reden een kritische houding ten opzichte van vaccinaties hadden. 
Bij 14 bofmeldingen (18%) werd een complicatie gemeld (8 
gevallen van orchitis en 6 met andere complicaties). Zeven 
personen werden opgenomen in het ziekenhuis. Vijftien personen 
kregen bof ondanks dat zij volledig gevaccineerd waren. Zij 
hadden een leeftijd van 9 tot 26 jaar. Bij slechts 2 van hen werden 
epidemiologische gerelateerde gevallen gemeld. De genotypen 
van 26 bij het RIVM bevestigde bofgevallen waren D6 (10) en G5 
(16). Het D6-genotype was verantwoordelijk voor de 

Tabel 1 Aantallen nieuwe meldingsplichtige ziekten 1 december 2008 t/m 31 december 2009

Groep Infectieziekten 2008 2009

Groep B1 Humane infectie met aviair influenzavirus 0 0

Groep B2 Invasieve groep A-streptokokkeninfectie 2 252

Groep C Bof 7 78

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie 0 15

Hantavirusinfectie 0 8

Listeriose 3 47

MRSA-infectie (clusters buiten ziekenhuis) 0 10

Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen t/m 5 jaar) 0 35

Tetanus 0 1

West-Nijlvirusinfectie 0 0

Deze tabel is gebaseerd op definitieve meldingen (geaccordeerd door het RIVM) volgens de Wet publieke 
gezondheid.

Figuur 1 Aantal meldingen per maand van invasieve 
groep A-streptokokkeninfecties gemeld in Osiris en 
akkoord bevonden door het RIVM in de periode van  
1 december 2008 tot en met 31 december 2009.
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2007-2009-uitbraak van bof in met name de lage vaccinatiegraad-
regio’s. Het laatste geval met dit genotype werd in mei 2009 
gevonden. Sinds begin december 2009 is er een bofuitbraak 
gaande onder studenten in Delft en Leiden. Er zijn ook bofgevallen 
gemeld bij studenten uit Den Haag, Utrecht, Rotterdam en 
Groningen, die vooralsnog epidemiologisch gerelateerd zijn aan 
Delft. (8) De vaccinatiegraad van de gemelde studenten met bof is 
erg hoog, (meer dan 80% was tenminste eenmaal gevaccineerd, 
ongeveer tweederde was compleet gevaccineerd (2 doses)). De 
bofepidemie onder studenten is naar alle waarschijnlijkheid het 
gevolg van een afname van de door het vaccin verkregen immuni-
teit in combinatie met intensief contact. Daarnaast zou het 
huidige circulerende wildtypebofvirus (genotype G) hierbij een rol 
kunnen spelen. Dit genotype bofvirus is ook in het buitenland 
(Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk) verantwoordelijk 
geweest voor vergelijkbare uitbraken. 

Hib-infectie 

De meldingsplicht voor invasieve Hib-infectie is van belang om 
vaccinfalen op te sporen en te monitoren. (9) Tot 1993 was in 
Nederland invasieve Hib-infectie een belangrijke oorzaak van 
invasieve infecties bij kinderen jonger dan 6 jaar. De invoering van 
het vaccin tegen Hib in het RVP medio 1993 heeft ervoor gezorgd 
dat deze infecties veel minder voorkomen. Het vaccin wordt op de 
leeftijd van 2, 3, 4 en 11 maanden toegediend; bescherming 
ontstaat nadat er minstens 3 vaccinaties zijn gegeven.(10) In 2009 
werden er 15 patiënten met invasieve Hib-infectie gemeld, 
waarvan 7 kinderen onder 5 jaar. Een van de kinderen was 
ongevaccineerd; de overige 6 kinderen ontvingen ieder tenminste 
3 doses. Bij deze kinderen lijkt dus sprake van vaccinfalen. De 
meldingen deden zich verspreid over het hele jaar voor; van de 15 
gemelde invasieve Hib-infecties werden 14 personen opgenomen 
in het ziekenhuis en zijn 2 personen overleden (beide mannen 
ouder dan 60 jaar). Opmerkelijk is dat er in 2009 bij het 
Nederlands Referentie Laboratorium Bacteriële Meningitis 
(NRBM) 31 patiënten met Hib-infectie zijn gemeld die voldoen aan 
de wettelijke meldcriteria. Dit aantal komt niet overeen met de 15 
gemelde patiënten in Osiris en wijst erop dat (nog) niet alle 
invasieve Hib-infecties in Osiris gemeld worden. Daarnaast zijn er 
5 meldingen in Osiris die niet teruggevonden kunnen worden in de 
NRBM-registratie. Mogelijk gaat het in deze gevallen niet om een 
Hib-infectie en vallen deze meldingen niet onder de meldings-
plicht. Op basis van de gegevens in Osiris is hierover echter niet 
meer duidelijkheid te verkrijgen. 

Hantavirusinfecties 

Hantavirusinfectie is een zoönose. Hantavirussen circuleren in 
specifieke knaagdieren die het virus gedurende enkele maanden 
uitscheiden via de feces, urine en speeksel. Incidenteel wordt de 
mens geïnfecteerd, hoofdzakelijk door inhalatie van aerosolen van 
feces en urine. In Europa circuleren meerdere typen hantavirussen 
die bij de mens een ziektebeeld variërend van milde tot ernstige 
hemorragische koorts met nierinsufficiëntie kunnen veroorzaken. 
Hantavirusinfectie is in de Wet publieke gezondheid opgenomen 
om gerichte bestrijdingsmaatregelen tegen deze infectie mogelijk 
te maken. In 2009 zijn, verspreid door het jaar, 8 patiënten met 

een hantavirusinfectie gemeld in Osiris: 5 patiënten uit Twente, 1 
uit Friesland, 1 uit Drenthe en 1 uit GGD regio Gelderland Midden. 
Het ging om 6 mannen en 2 vrouwen, variërend in de leeftijd van 
24 tot en met 53 jaar. Zeven patiënten zijn in het ziekenhuis 
opgenomen. De symptomen waren divers: koorts, lichtgevoelig-
heid, braken, hoesten, spier- en gewrichtspijn en nierinsufficiëntie 
(1 patiënt). Vier patiënten hadden als mogelijke bron contact met 
muizen of muizenkeutels, 2 patiënten kwamen voor werk of voor 
recreatie vaak in het bos, van 2 gevallen blijft de bron onbekend. 

Listeriose 

Listeriose is een bacteriële infectie die asymptomatisch kan 
verlopen maar zich ook kan uiten in een gastro-enteritis, meningi-
tis of sepsis. Omdat voedsel meestal de bron van besmetting is en 
bronopsporing vooral bij clusters aangewezen is, is listeriose in de 
nieuwe wet opgenomen. Vanaf 2005, voordat listeriose in de wet 
was opgenomen, werden infecties gemeld via de geïntensiveerde 
surveillance van Listeria monocytogenes. In 2007 waren er 66 
patiënten met listeriose gemeld, in 2008 52 patiënten. (11) In 2009 
werden er 47 meldingen van listeriose in Osiris geregistreerd. De 
meldingen kwamen uit alle delen van het land, met uitzondering 
van Zeeland en Noord-Limburg. Vijf GGD’en hadden meer dan 2 
meldingen; er waren geen clusters in de meldingen. De 47 
patiënten betroffen 21 mannen en 26 vrouwen, de leeftijd liep 
uiteen van 19 tot 86 jaar, met een gemiddelde van 68 jaar en een 
mediaan van 71. Van 3 patiënten is bekend dat ze zijn overleden; 
van 3 patiënten is dit onbekend. Aan de laboratoria wordt 
gevraagd om van listeriosepatiënten met meningitis of sepsis een 
isolaat naar het NRBM te sturen. In 2009 is dat voor 59 patiënten 
gedaan. Opmerkelijk is dat 23 van deze patiënten niet in Osiris 
gemeld zijn. Meningitis en sepsis werden het vaakst als klinisch 
beeld gerapporteerd (beide 14 keer), een maagdarminfectie kwam 
9 keer voor, een longontsteking 5 keer, 14 keer werd een ander 
ziektebeeld zoals een abces in de buik, urineweginfectie of 
dyspnoe genoemd. 83% van alle patiënten had een onderliggend 
lijden zoals diabetes, chronische lever- en longziekten of kanker. 
Van 16 patiënten (34%) was bekend dat ze immuungecompromit-
teerd waren. Twee vrouwen met listeriose waren zwanger. Bij 1 
vrouw is het kindje levend geboren, van de tweede persoon is dit 
niet bekend. Verschillende voedselproducten werden gerappor-
teerd als mogelijke bron van infectie: bij 30 patiënten was een 
vleesproduct verdacht, bij 35 patiënten een visproduct, bij 15 
patiënten was kaas de mogelijke bron van infectie. 

MRSA-infectie (clusters buiten het 
ziekenhuis) 

MRSA-infectie kan verschillende klinische ziektebeelden veroorza-
ken, zoals huidinfecties en invasieve infecties. Clusters van 
MRSA-infectie buiten het ziekenhuis of een zorginstelling zijn 
zeldzaam, maar komen wel degelijk voor. 12, 13 Het is noodzakelijk 
om bron en contacten te behandelen om uitbraken van deze 
infecties te stoppen. We spreken van een cluster als 2 of meer 
personen een MRSA-infectie hebben en er aanwijzingen zijn dat ze 
door dezelfde bron of door elkaar zijn besmet. MRSA-infecties die 
ontstaan zijn in het ziekenhuis en MRSA-kolonisatie zijn niet 
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meldingsplichtig. In 2009 werden 10 clusters gemeld, waarbij in 
totaal 33 personen besmet werden. Dit waren veelal kleine 
familieclusters. Een drietal clusters had opvallende bronnen. Een 
cluster betrof een gezin waarbij de bron mogelijk in een kinder-
dagverblijf lag, waar 2 kinderen van het gezin naar toe gingen. Een 
ander cluster betrof 3 personen, die de MRSA-besmetting 
mogelijk opliepen via een huisartsenpraktijk. Hier werd echter 
geen bron gevonden. Tot slot was er een cluster van 2 personen, 
die in Spanje op een camping verbleven en daar beide een 
tatoeage lieten plaatsen. Bij de overige clusters was de bron 
onbekend. Naast de 10 clusters zoals hierboven beschreven 
werden 2 clusters gemeld welke niet bleken te voldoen aan de 
meldingscriteria. Hierbij was niet duidelijk of de infectie binnen of 
buiten het ziekenhuis was opgelopen. Deze staan niet in tabel 1, 
omdat deze niet meldingsplichtig zijn. 

Invasieve pneumokokkeninfectie  
(bij kinderen tot en met 5 jaar) 

Invasieve pneumokokkenziekte is een ernstige infectieziekte die 
kan leiden tot levensbedreigende ziektebeelden zoals meningitis 
en sepsis. In 2006 is pneumokokkenvaccinatie opgenomen in het 
RVP. (14) Het huidige gebruikte vaccin beschermt tegen 7 van de 90 
voorkomende typen (type 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F en 23F). Om 
mogelijk vaccinfalen te kunnen opsporen en een eventuele 
verschuiving van typen te monitoren, is invasieve pneumokokken-
infectie bij kinderen tot en met 5 jaar meldingsplichtig geworden. 
Van de 35 patiënten die in 2009 in Osiris gemeld zijn, waren er 28 
in de leeftijdsgroep 0 - 2 jaar en 7 in de leeftijdsgroep 3 - 5 jaar (zie 
Tabel 2). Het ging om 16 jongens en 19 meisjes. In alle gevallen was 
ziekenhuisopname noodzakelijk en 2 patiënten (0 - 2 jarigen; 
beide volledig gevaccineerd) zijn overleden. Serotypering van de 
bacteriën liet een divers beeld van serotypen zien. In tabel 2 is een 
overzicht te zien van de verschillende serotypen en het aantal 

vaccinaties dat de patiënten hadden ontvangen. Voor pneumo-
kokken geldt (net als bij invasieve Hib-infectie) dat het opmerkelijk 
is dat er in 2009 bij het NRBM meer patiënten met invasieve 
pneumokokkeninfectie werden gemeld dan er in Osiris geregis-
treerd staan (70 versus 35). Bij de patiënten die in Osiris bekend 
zijn en van wie het serotype bekend is, lijkt in geen van de gevallen 
sprake te zijn van vaccinfalen. De meeste pneumokokkeninfecties 
werden veroorzaakt door serotypen die niet opgenomen zijn in 
het huidige toegepaste vaccin en de kinderen die wel een infectie 
met een vaccinserotype opliepen waren ongevaccineerd. 

Tetanus 

Tetanus is een ernstige infectieziekte die zonder behandeling 
dodelijk kan zijn. De ziekte veroorzaakt spierkrampen en kan 
leiden tot ernstige ademhalingsproblemen. Sinds 1957 wordt 
tegen tetanus gevaccineerd via het RVP. In 1999 is de wettelijke 
meldingsplicht van tetanus afgeschaft. Echter, om een goed beeld 
van de werkzaamheid van het vaccinatieprogramma te verkrijgen 
is tetanus nu opnieuw meldingsplichtig. (15) In de periode van 1 
januari tot en met 31 december 2009 werd 1 geval van tetanus 
gemeld in Osiris. Het was een melding in maart 2009 van een man 
uit 1948 die onvolledig gevaccineerd zou zijn met DTP-vaccinatie 
(2 keer). De patiënt werd opgenomen in een ziekenhuis, maar is 
niet overleden. Belangrijke risicofactor bij deze patiënt was dat hij 
beroepsmatig veel met zijn handen in de grond werkt en daarbij 
ook regelmatig wondjes aan zijn handen had. Voordat in 
Nederland tegen tetanus werd ingeënt waren er ongeveer 100 
tetanusgevallen per jaar en stierven ongeveer 50 mensen aan deze 
ziekte. Tegenwoordig komt de ziekte in Nederland vrijwel niet 
meer voor. In figuur 2 wordt het (geschatte) aantal tetanusgeval-
len in de periode van 1980 tot 2009 weergegeven. Door ontbreken 
van de meldingsplicht tussen 1999 en 2008 zijn hiervoor diverse 
RIVM-jaarrapportages samengevoegd. 

Tabel 2 Verdeling gemelde invasieve pneumokokkeninfecties bij kinderen t/m 5 jaar in 2009 naar serotype en aantal ontvangen vaccinaties.

Serotype Aantal ontvangen vaccinaties
Totaalgeen 1 maal 2 maal 3 maal > 3 maal onbekend

Vaccin-serotype 18 c 3 - - - - - 3

19 f 1 - - - - - 1

Serotype  
niet opgenomen in 
huidige vaccin

1 1 - - - - - 1

7f 1 1 - 3 1 - 6

8 - - - 1 - - 1

10a 1 - 1 1 1 - 4

15b - - - 1 - - 1

17f - - - 1 - - 1

19a - - - 1 - - 1

22f - - - 1 2 - 3

23a 1 - - 1 - 2

24f - - - 1 - 1

27 1 - - - - - 1

33 - - - 1 - - 1

35 f - - 1 - - - 1

Serotype onbekend 3 1 - 2 - 1 7

totaal 12 2 2 13 5 1 35
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Westnijlvirusinfectie 

Westnijlvirus kan encefalitis en meningitis veroorzaken. In de 
Verenigde Staten veroorzaakte het Westnijlvirus reeds duizenden 
ziektegevallen en honderden sterfgevallen. In Nederland komen 
ongeveer 10 muggensoorten voor die in potentie het Westnijlvirus 
over kunnen dragen. Bij elke melding moet de GGD uitsluiten dat 
de ziekte in Nederland is opgelopen. (16) In 2009 werden geen 
Westnijlvirusinfecties gemeld. In Europa werden in 2009 inciden-
teel patiënten gemeld, zoals in het noorden van Italië. De 
patiënten waren afkomstig uit de provincies Emilia Romagna, 
Lombardia en Veneto. Volgens het ECDC zijn er aanwijzingen dat 
de infecties zich westwaarts uitbreiden; voor het eerst werden 
patiënten gerapporteerd in Bologna en Modena. (figuur 3) (17, 18) 
Ook in Frankrijk en Hongarije werden incidentele Westnijlvirus-
infecties vastgesteld. 

Conclusies 
De Wet publieke gezondheid is sinds 1 december 2008 van kracht. 
Een belangrijke verandering ten opzichte van de 
Infectieziektenwet is de invoering van de meldingsplicht bij tien 
nieuwe infectieziekten. Het CIb bracht hierover in 2006 een advies 
uit aan het ministerie van VWS. (19) 
In dit advies werd tevens een schatting gemaakt van het aantal 
meldingen bij deze 10 nieuwe infectieziekten. Deze schatting is 
weergegeven in tabel 3. Uit onze analyse blijkt dat de gemelde 
aantallen redelijk overeenkomen met de verwachte aantallen uit 
het advies. Er zijn ook enkele (gedetailleerde) kanttekeningen na 
een volledig jaar meldingsplicht. Voor invasieve pneumokokken-
ziekte, listeriose en invasieve Hib-infectie geldt dat het opmerke-
lijk is dat er in 2009 bij het NRBM meer patiënten zijn gemeld dan 
er in Osiris geregistreerd staan. Het is niet duidelijk waardoor dit 
komt en of dit te maken heeft met de meldingsroutine. Ook blijkt 
dat in de praktijk dat de meldingsplicht van clusters van MRSA-
infecties buiten het ziekenhuis in sommige situaties onduidelijk is. 
In 2009 werden 2 clusters gemeld die waren terug te voeren op 

Figuur 2. Geschat aantal (absolute) tetanusgevallen in 
de periode 1980 - 2009; gebruikte bronnen: 
RIVM-jaarrapportages, Osiris

Figuur 3  Laboratorium bevestigde 
Westnijlvirusinfecties bij mensen en 
paarden in Noord-Italië in 2009 
(tot en met 30 augustus 2009, bron 
ECDC).
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blootstelling in een ziekenhuis. Deze staan uiteraard niet in het 
overzicht, omdat deze niet meldingsplichtig zijn. Bij invasieve 
groep A-streptokokkeninfectie is onbekend in hoeveel gevallen 
profylaxe werd voorgeschreven aan gezinscontacten van de 
patiënt. Aangezien preventieve behandeling de reden was om de 
meldingplicht voor GAS in te voeren, zou het zinvol zijn om dit 
landelijk te monitoren en te evalueren. Een belangrijke gebeurte-
nis in 2009 was de pandemie van het nieuwe influenzavirus 
A(H1N1), waar ook Nederland mee te maken kreeg. De pandemie 
laat zien dat de Wet publieke gezondheid goed werkt bij dergelijke 
gebeurtenissen: voor het eerst heeft de centrale bevoegdheid om 
een nationaal bestrijdingsbeleid te voeren zijn toepassing 
gevonden. In hoofdstuk 2 worden de ontwikkelingen van de 
pandemie beschreven. Het eerste jaar meldingsplicht voor de tien 
nieuwe infectieziekten heeft waardevolle epidemiologische 
informatie over de betreffende ziekten opgeleverd. Voor de 
ziekten waartegen wordt gevaccineerd in het RVP, zoals de bof is 
de meldingsplicht nuttig voor het in kaart brengen van de 
vaccineffectiviteit en om waar nodig aanvullende maatregelen te 
kunnen nemen. Voor invasieve pneumokokkenziekte, listeriose en 
invasieve Hib-infectie zal de meldingsplicht nog moeten 
verbeteren. 
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Artikel

Intensieve surveillance van STEC 
in Nederland, 2009
I.H.M. Friesema, C.M. de Jager, A.E. Heuvelink, W.K. van der Zwaluw, S. Kuiling, J.T.M. Zwartkruis, W. van Pelt 

In 2009 werden 38 sporadische patiënten met een Shigatoxineproducerende Escherichia coli 
(STEC)-O157-infectie gediagnosticeerd (1999-2007: 36-57 per jaar), wat neerkomt op 0,23 
ziektegevallen per 100.000 inwoners. Daarnaast was er een landelijke uitbraak met 20 
patiënten (1 in 2008 en 19 in 2009). In 2009 werden ook 51 patiënten met een STEC-non-
O157-infectie gediagnosticeerd: meest gevonden O-groepen waren O26, O91 en O113. Van 
de STEC-O157 patiënten in 2009 werd 40% opgenomen in een ziekenhuis (33-54% in 
eerdere jaren) en ontwikkelde 1 meisje (2%) het hemolytisch-uremisch syndroom (HUS) 
(8-21% in eerdere jaren). Tien procent van de STEC-non-O157-patiënten werd in het 
ziekenhuis opgenomen (2008: 14%) en geen van hen ontwikkelde HUS. Consumptie van 
rauw/ongaar vlees en contact met dieren/mest werd significant vaker gerapporteerd door 
STEC-non-O157-patiënten ten opzichte van STEC-O157-patiënten en controles. Op basis 
van de laboratoria die met behulp van PCR ook STEC-non-O157 kunnen detecteren, wordt 
geschat dat het daadwerkelijke aantal STEC-non-O157 In Nederland infecties 3,6 keer 
hoger is dan het aantal STEC-O157-infecties. 

STEC, met als meest bekende serogroep O157, is een bekende 
verwekker van maagdarmklachten met symptomen variërend van 
ongecompliceerde diarree tot hemorragische colitis en het HUS. 
Vooral bij kleine kinderen en ouderen treden complicaties op (1-4). 
De lage infectieuze dosis van STEC-O157, 1-100 bacteriën, leidt 
gemakkelijk tot explosies, zoals de uitbraken in Nederland in 2005, 
2007 en 2009 (5-7). Herhaaldelijk wordt benadrukt dat ook 
STEC-non-O157-uitbraken kunnen veroorzaken (8-10) en worden 
meer zieken met STEC-non-O157 dan met STEC-O157 gevonden 
(11, 12). 

Vanwege de ernst van de ziekte bij kleine kinderen en ouderen en 
het risico op epidemische verspreiding is in Nederland in januari 
1999 de geïntensiveerde surveillance van STEC O157 van start 
gegaan en zijn in december 1999 STEC-infecties opgenomen in de 
aangifte. In 2007 is de intensieve surveillance uitgebreid met 
STEC-non-O157, waarbij opgemerkt moet worden dat slechts 
ongeveer een kwart van de Nederlandse laboratoria technieken 
gebruikt die het mogelijk maken STEC-non-O157 te detecteren. In 
dit artikel presenteren we de resultaten van de surveillance voor 
het jaar 2009.

Methoden 

Cases

Elke positieve bevinding van STEC (op basis van fecesonderzoek of 
serologie) dient door het laboratorium gemeld te worden aan de 
GGD. Tot 2007 werd het fecesonderzoek vrijwel altijd gedaan met 
behulp van een kweek. Echter, de meest gebruikte kweekmethode 
(afstrijken op sorbitol-MacConkey agar) detecteert alleen 
sorbitolnegatieve STEC-O157. Sinds 2007 worden door steeds 
meer Nederlandse laboratoria gebruik gemaakt van een real time 
polymerase chain reaction methode (rt-PCR) (11, 13) of commerci-
ele kits waarmee alle STEC gedetecteerd kunnen worden. 
Alle E. coli O157-isolaten worden opgestuurd naar het RIVM. In 
geval van een positieve rt-PCR of commerciële kituitslag worden 
na uitplaten van de feces 1 tot 5 willekeurig geselecteerde kolonies 
opgestuurd. Op het RIVM worden alle ingestuurde E. coli-O157 en 
mogelijke STEC-non-O157-isolaten met behulp van PCR getest op 
de aanwezigheid van de belangrijkste virulentiegenen: genen 
coderend voor Shigatoxinetype 1 en -type 2 (stx1 en stx2), het E. coli 
attaching and effacing gen (eae) en het EHEC-hemolysinegen 
(e-hly). Isolaten positief voor stx worden vervolgens getypeerd 
middels O- en H- serotypering. In geval van STEC-O157 wordt ook 
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bepaald of het isolaat sorbitol-fermenterend is. Tenslotte worden 
DNA fingerprints van STEC-O157-isolaten gemaakt door middel 
van pulsed field gel electroforese (PFGE), waarbij XbaI gebruikt 
wordt als restrictie-enzym. Isolaten met een minimale overeen-
komst van 90% worden beschouwd als ‘mogelijk gerelateerd’ 
(groep). Isolaten die meer dan 95% overeenkomstige fragmenten 
hebben, worden benoemd als ‘nauw gerelateerd’ (cluster). 
Kleinere verschillen binnen 1 cluster worden onderscheiden in 
subclusters. Clusteranalyse van de fingerprints wordt uitgevoerd 
met Bionumerics® (Dendrogram type = UPGMA, Similarity 
coëfficient = Dice). 

De GGD verzamelt aan de hand van een standaardvragenlijst voor 
elke patiënt informatie over het klinische beeld en blootstelling 
aan bekende risicofactoren. Bij een vermoeden van een bron 
wordt contact opgenomen met de nVWA te Zutphen voor 
monstername en onderzoek naar STEC en typering van eventuele 
isolaten. Door vergelijking van de PFGE-patronen van isolaten uit 
voedsel, dieren of omgevingsmonsters met die van de patiënt kan 
worden bepaald of dit de mogelijke bron van infectie is geweest.

Controles

Sinds juli 2008 wordt elke 3-4 maanden een vergelijkbare 
vragenlijst naar telkens een nieuwe aselekte steekproef van 
controlepersonen gestuurd. De adressen zijn afkomstig uit de GBA 
van 38 gemeenten verspreid over Nederland. Gegevens uit de 
vragenlijst van de 3 zendingen van 2009 (maart, juni, oktober) zijn 
vergeleken met de antwoorden uit de vragenlijsten van de 
STEC-patiënten. Daarnaast zijn de STEC-patiënten uit 2008 en 
2009 samen vergeleken met de 2 zendingen uit 2008 en de 3 
zendingen uit 2009. 

Resultaten

Meldingen

In 2009 werden 346 patiënten gemeld via de aangifte en/of het 
insturen van een isolaat. (Tabel 1) Nog eens 9 andere patiënten zijn 
uit de telling weggelaten. Dit betrof 8 keer een toevalsbevinding, 
zonder diarreeklachten, die 7 keer niet bevestigd kon worden en 1 
keer een STEC-O174:H8-isolaat opleverde. De negende persoon 
was vorig jaar al met dezelfde STEC-stam (O54:H21) gemeld. Het 
RIVM ontving 270 isolaten, waarvan bij 108 de aanwezigheid van 
stx-genen kon worden bevestigd. Voor de overige 162 isolaten kon 
dit niet door het RIVM worden bevestigd. 
In n totaal werden 289 van de 346 patiënten (85%) gemeld via de 
aangifte, waarbij het laboratorium in 65% van de gevallen binnen 
24 uur de positieve bevinding aan de GGD had doorgegeven. Bij 6 
patiënten werd gemeld dat ze HUS hadden ontwikkeld. Echter, van 
3 patiënten is geen stam ingestuurd en van de overige 3 kon 
slechts bij 1 een STEC-infectie (STEC-O157-isolaat) bevestigd 
worden. 
De verdere resultaten worden beperkt tot de bevestigde 
STEC-infecties.

Typering van isolaten

Serotypering van de 108 STEC-isolaten leverde 57 keer serogroep 
O157 op, waarvan 19 patiënten uit 2009 betrokken waren bij een 
landelijke uitbraak in december 2008-januari 2009. (7) De 
uitbraakstam was een O157:H-stam, positief voor stx1+2, eae en 
e-hly. De helft (53,8%) van de isolaten in 2009 bevatte zowel stx1 
als stx2, 43,6% droeg alleen het stx2-gen en 1 isolaat (2,6%) alleen 
het stx1-gen. O157:H7, positief voor alleen stx2 was het meest 
voorkomend, gevolgd door O157:H-, stx1+2 en O157:H7, stx1+2 . 
(Tabel 2) Tenslotte was 1 isolaat in 2009 sorbitolfermenterend 
(O157:H-, stx1+2).
Van de 51 STEC-non-O157-isolaten was 3 keer de O-groep niet 
typeerbaar. Bij de overige 48 isolaten werden 26 verschillende 

Tabel 1. Meldingen van STEC-infecties in Nederland in 2009

Indeling STEC-infecties Aantal gemelde patiënten [uitbraak1] Aantal patiënten met HUS2

Alleen melding van STEC-infectie 76 3 (4%)

Onbevestigde STEC-infecties3 162 2 (1%)

 onderverdeeld naar testmethode laboratoria:  17  0

  kweek  145  2 (1%)

  PCR

Bevestigde STEC-infecties 108 1 (1%)

 STEC O157  57 [19]  1 (2%)

  kweek / onbekend   29 [6]   0

  PCR   26 [12]   1

  commerciële kit   2 [1]   0

 STEC non-O157 51 0

  PCR   51   0

Totaal 346 6 (2%)
1 aantal patiënten betrokken bij de nationale uitbraak van STEC in januari 2009; 2 HUS = hemolytisch-uremisch syndroom; 
3 aanwezigheid van Shigatoxine genen werd niet door het RIVM bevestigd.
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O-groepen gevonden. O26 kwam in 2009 het meest voor (tabel 3), 
gevolgd door O91 en O113. Van de 51 STEC-non-O157-isolaten 
bevatten 25 isolaten alleen het stx1-gen, 22 isolaten alleen het 
stx2-gen en 4 isolaten bevatten beide genen. In totaal 13 isolaten 
hadden het eae- en het e-hly-gen, 12 isolaten hadden alleen het 
eae-gen, 18 isolaten alleen het e-hly-gen en 8 isolaten geen van 
beide genen. 

Demografische kenmerken en vragenlijst-
gegevens van de patiënten met een  
bevestigde STEC-infectie

Er werden iets meer vrouwen dan mannen gemeld met een 
STEC-infectie (58/108, 54%), wat vooral voor de STEC-non-O157-
infecties gold (30/51, 59%). Onder de patiënten met een STEC-
O157-infectie was de verdeling man:vrouw ongeveer gelijk (29:28). 
In 2009 waren er relatief veel STEC- O157-patiënten in de 
leeftijdsgroepen 5-9 en 20-29 jaar ten opzichte van voorgaande 
jaren, terwijl onder de STEC-non-O157-patiënten vooral veel 0-4 
jarigen te zien waren (figuur 1a en 1b). Ook na uitsluiting van de 
uitbraak in januari 2009 blijft het percentage patiënten met 
STEC-O157 hoog in januari (figuur 2a). Verder zijn de meeste 
STEC-O157-patiënten (figuur 2a) in 2009 te zien tussen juni en 
augustus (47%, 43% over 1999-2008) en voor STEC-non-O157-
infecties (figuur 2b) zijn dit de maanden juni tot en met september 
(53% in 2009 en 51% in 2008). In 2009 werd 40% van de STEC- 
O157-patiënten opgenomen in het ziekenhuis ten opzichte van 
33%-54% in de voorgaande jaren en 10% van de STEC-non-O157-
patiënten ten opzichte van 14% in 2008. Eén meisje van 4 jaar 
ontwikkelde HUS als gevolg van een STEC-O157-infectie (2%; 
8-21% voorgaande jaren). Eén vrouw van 91 jaar met een 
STEC-O17:H41 is overleden, zij was 3 dagen voor het ontstaan van 
de maagdarm-klachten al in het ziekenhuis opgenomen vanwege 
algehele achteruitgang van de gezondheid.

Doormelden van een positieve bevinding door het laboratorium 
aan de GGD vond voor 59% van de patiënten plaats binnen de 
wettelijk vereiste 24 uur (O157 = 29/51; non-O157 = 30/49). In 
totaal zijn 7 van de bevestigde infecties (5x O157 en 2x non-O157) 
niet officieel gemeld door de betreffende GGD, voor de 2 
patiënten met een STEC-non-O157-infectie is wel een surveillan-
cevragenlijst ingevuld.
Voor 47 (82%) van de STEC-O157-patiënten, waaronder de 19 
uitbraakpatiënten, en 26 (51%) van de STEC-non-O157-patiënten 
in 2009 werd een vragenlijst ingestuurd. De tijd tussen de eerste 
ziektedag van de patiënt en het invullen van de vragenlijst was 
voor STEC-O157 mediaan 15 dagen (1-79 dagen) ten opzichte van 
13 tot 21 dagen in voorgaande jaren. Voor STEC-non-O157 was de 
mediaan 30 dagen (10-132 dagen) ten opzichte van 33 dagen in 
2008.

De meest gerapporteerde klachten (door meer dan 75%) bij een 
STEC-O157-infectie zijn diarree (98%), buikpijn en/of buikkramp 

Tabel 2. Resultaten van de typering van de 434 STEC-O157 isolaten*, 1999-2009

STEC O157 combinaties 2009 (n=39) 2007-2008 (n=78) 1999-2006 (n=317)

n % n % n %

O157 H7, stx1, stx2 10 25,6 7 9,0 25 7,9

O157 H-, stx1, stx2 11 28,2 35 44,9 71 22,4

O157 H7, stx2 15 38,5 34 43,6 184 58,0

O157 H-, stx2 2 5,1 2 2,6 26 8,2

Andere combinaties 1 2,6 0 0 11 3,5

* De virulentiefactoren van de isolaten van de nationale uitbraken in 2005 (21 isolaten; O157:H7, stx2+), 2007 (41 isolaten; O157:H-, 
stx1+2+) en 2009 (19 isolaten; O157:H-, stx1+2+) en de regionale uitbraak in 2007 (8 isolaten; O157:H7, stx2+) zijn in de tabel elk als 1 
isolaat meegenomen. Eén isolaat was eae-negatief (2009: O157 H7, stx1+2+), de overige isolaten zijn allen eae- en e-hly-positief. Eén 
isolaat was sorbitol-positief in 2009: O157 H7, stx1+2+

Tabel 3. STEC-non-O157 in Nederland, 2007-2009

STEC non-O157 2009 2007-2008 Totaal

O261 7 8 15

 O26:H11  7  7  14

 O26:H-  0  1  1

O63:H6 3 6 9

O91 6 2 9

 O91:H1  4  0  4

 O91:H-  2  1  3

 O91:H?  0  1  1

O103:H21 1 5 6

O1111 2 0 2

 O111:H8  1  0  1

 O111:H-  1  0  1

O113 5 5 10

 O113:H4  1  2  3

 O113:H6  3  1  4

 O113:H21  0  2  2

 O113:H-  1  0  1

O145:H-1 0 2 2

Overig non-O157 27 27 54

 Niet typeerbaar  3  6  9

 Andere non-O1572  24  21  45

Totaal 51 55 106
1 Deze 4 serogroepen (O26, O103, O111, O145) worden samen met 
STEC-O157 beschouwd als de meest voorkomende pathogene types 
van STEC in de wereld; 2 Betreffende serotypes komen maximaal 2x 
voor in 2009. 
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(98%) en bloed in de ontlasting (85%). Voor STEC-non-O157-
infecties waren dit diarree (81%) en buikpijn en/of buikkramp 
(81%). Op het moment van invullen van de vragenlijst had nog 
28% (O157) en 42% (non-O157) van de patiënten klachten. Bij 
degenen die hersteld waren, had de ziekte mediaan 7 dagen 
(range 3-38 dagen, O157) geduurd. Bij de patiënten met STEC-
non-O157 was dit 9 dagen (2-56 dagen), maar was dit maar 
bekend voor 7 personen. 

Bij de analyse van de risicofactoren zijn de patiënten die betrokken 
waren bij de landelijke uitbraak van STEC-O157 uitgesloten. De 
meest waarschijnlijke bron van deze uitbraak was filet américain. 
Zowel consumptie van rauw vlees als contact met dieren/mest lijkt 
te stijgen onder patiënten met een STEC-O157-infectie (figuur 3), 
terwijl consumptie van rauwe melk(producten) en contact met 
zieken voorafgaand aan eigen ziekte afgenomen zijn. Vergelijking 
van de risicofactoren tussen STEC-O157, STEC-non-O157 en 
controlepersonen leverde voor 2009 geen significante verschillen 
op (tabel 4). Vergelijking van de patiënten uit 2008 en 2009 samen 

ten opzichte van de controles laat zien dat voor de STEC-non-
O157-infecties consumptie van rauw vlees, met name filet 
américain, en contact met dieren risicofactoren zijn. En dit geldt 
ten opzichte van zowel de controles als de STEC-O157-infecties.

PFGE-clusteranalyse STEC-O157

Naast de 19 patiënten uit 2009 die gerelateerd waren aan de 
landelijke uitbraak, was er nog 1 patiënt met een stam die vrijwel 
identiek is aan die van de uitbraak. Hij was ook in dezelfde periode 
ziek. Naast de uitbraak waren er in 2009 nog 6 andere clusters, 
waarvan 4 bestaande uit 2 personen. Eén van deze clusters 
speelde zich af rond de jaarwisseling met 1 patiënt in 2008 en 1 
patiënt in 2009, beiden 1 jaar oud, verder zijn er geen aanwijzingen 
voor een gezamenlijke bron. Ook bij het tweede cluster zijn de 
patiënten ongeveer even oud, ditmaal twintigers, maar behalve 
dat ze in dezelfde regio wonen en er ongeveer een maand tussen 
beide eerste ziektedagen zat, zijn er geen verdere epidemiologi-

Figuur 1a. Percentage patiënten per leeftijdsgroep voor 

STEC-O157 (1999-2004, 2005-2008 en 2009), 

exclusief de patiënten van de uitbraken in 2005, 2007 

en 2009

Figuur 1b. Percentage patiënten per leeftijdsgroep voor 
STEC-non-O157 (2008 en 2009)
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Figuur 2b. Percentage patiënten per maand voor 
STEC-non-O157 (2008 en 2009)

Figuur 3. Percentage STEC-O157-patiënten per 
risicofactor per jaar (1999-2009), exclusief de 
STEC-O157-patiënten van de uitbraken in 2005, 2007 
en 2009

Figuur 2a. Percentage patiënten per maand voor 
STEC-O157 (1999-2008 en 2009), exclusief de 
patiënten van de uitbraken in 2005, 2007 en 2009
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sche gegevens beschikbaar. Bij de 2 andere clusters met 2 
personen kwam de stam ook al in de voorgaande jaren voor. De 
eerste ziektedagen lagen 1 tot 2 weken uit elkaar, maar epidemio-
logische aanwijzingen voor een gemeenschappelijke bron werden 
niet gevonden. Het vijfde cluster bestaat uit 4 personen, waarvan 
2 broertjes. De andere 2 personen werden op dezelfde dag ziek, 4 
maanden voor de 2 broertjes. Beiden wonen in dezelfde regio en 
hadden beiden filet americain gegeten. Het ene broertje had geen 
filet américain gegeten, van de andere is dat onbekend. Het 
laatste cluster bestaat uit 5 personen waaronder ditmaal een zoon 
en moeder uit 1 gezin. De eerste werd eind juni ziek, de andere 4 
allemaal eind juli en begin augustus. Het gezin was in Frankrijk 
geweest, de overige 3 patiënten waren niet in het buitenland 
geweest. De vragenlijsten leverden geen epidemiologische 
aanwijzingen voor een gemeenschappelijke bron.

Nader onderzoek naar mogelijke bronnen 
van infectie

Naar aanleiding van de landelijke uitbraak van STEC-157 in 
december 2008-januari 2009 heeft de nVWA onderzoek verricht 
naar de bron. (7) Het voorafgaande epidemiologische onderzoek 
wees in de richting van rauw rundvlees. Bij een gezin en een 
individuele patiënt werden restanten van verdachte vleesproduc-

ten opgehaald. Daarnaast werden rundergehakt en filet américain 
van de door de patiënten meest genoemde supermarktketens 
getest. Het onderzoek door de nVWA leverde geen positieve 
vleesmonsters meer op. De intensieve trace back leidde tot de 
meest waarschijnlijke producent van de geconsumeerde filet 
américain, maar het epidemiologische verband met filet américain 
kon niet microbiologisch bevestigd worden. Daarnaast heeft de 
nVWA onderzoek verricht naar filet américain naar aanleiding van 
een patiënt waarvan de diagnose STEC niet op het RIVM bevestigd 
kon worden en bij een veehouderij naar aanleiding van een patiënt 
waarvan geen isolaat ontvangen is. Beide bronopsporingen 
hebben niet geleid tot de isolatie van STEC-O157.

Discussie
De incidentie van laboratorium bevestigde STEC-O157-infectie 
was in 2009 vergelijkbaar met voorgaande jaren: 0,23 versus 
0,22-0,35 ziektegevallen per 100.000 inwoners (exclusief explo-
sies). Inclusief explosies komt de incidentie van 2009 uit op 0,35 
per 100,000 inwoners ten opzichte van 0,33 in 2005 en 0,51 in 
2007. Omdat niet alle laboratoria testmethodes gebruiken 
waarmee alle STEC gedetecteerd kunnen worden, is er alleen 
landelijke dekking voor STEC-O157. De laboratoria die PCR 
gebruiken rapporteerden 12 van de 45 O157-infecties (27%) in 
2008 en 14 van de 38 sporadische O157-infecties (37%) in 2009. Dit 

Tabel 4. Percentages en odds ratio’s met 95% betrouwbaarheidsinterval van risicofactoren gemeld door STEC patiënten en controles

Risicofactor STEC 
O157

STEC  
non-O157

controles OR (95% BI)*, O157  
(ref) vs non-O157

OR (95% BI)*, controle (ref) 

univariaat multivariaat vs O157 vs non-O157 multi-
variaat

2009: N 28 26 384

Rauwkost 68% 85% 80% 3,59  
(0,82-15,62)

0,60  
(0,25-1,41)

2,28  
(0,84-6,18)

Rauw/ongaar vlees
filet americain

46%
18% 

50%
27%

38%
22%

1,19  
(0,38-3,72)
2,06  
(0,51-8,39)

1,67  
(0,74-3,78)
0,86  
(0,31-2,41)

1,86  
(0,81-4,30)
1,71  
(0,66-4,41)

Rauwe melk(producten) 0% 8% 22% 0,31  
(0,07-1,38)

Contact met dieren/mest 32% 23% 21% 0,64  
(0,19-2,19)

1,55  
(0,66-3,66)

0,95  
(0,36-2,52)

Contact met een zieke 14% 8% NB 0,49  
(0,08-3,11)

2008+2009: N 65 56 657

Rauwkost 70% 80% 81% 1,67  
(0,69-4,04)

0,60  
(0,32-1,11)

1,11 
(0,54-2,29)

Rauw/ongaar vlees
filet americain

37%
17% 

57%
34%

37%
20%

2,10 
(1,00-4,41)
2,44  
(1,00-5,93)

2,83  
(1,13-7,11)

1,22  
(0,69-2,16)
0,89  
(0,44-1,81)

2,44  
(1,37-4,34)
2,09 
1,12-3,88)

2,09  
(1,12-
3,90)

Rauwe melk(producten) 8% 20% 23% 2,92  
(0,94-9,05)

0,34  
(0,13-0,89)

0,88  
(0,44-1,78)

Contact met dieren/mest 29% 38% 22% 1,88  
(0,83-4,28)

2,41  
(1,01-5,73)

1,21 
(0,66-2,21)

1,74  
(0,96-3,16)

1,91  
(1,04-
3,51)

Contact met een zieke 17% 11% NB 0,64  
(0,21-1,93)

NB = niet beschikbaar; * Odds ratio, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht en bij 2008+2009 ook voor seizoen en jaar,  
met 95% betrouwbaarheidsinterval; ref = referentie
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percentage geeft een schatting van de dekking van STEC-non-
O157-infecties. De verhouding O157:non-O157 binnen de laborato-
ria die PCR gebruiken is 1:3,6. Dit is vergelijkbaar met de verhou-
ding van 1:3,5 van het voorgaande jaar en 1:4 gevonden binnen de 
Nederlandse pilotstudie in 2005/2006 (11). Omgerekend naar heel 
Nederland zou dit voor 2009 uitkomen op ongeveer 140 STEC-
non-O157-cases. De totale incidentie van STEC-infecties zou dan 
ongeveer 0,86 ziektegevallen per 100.000 inwoners zijn.

Wereldwijd worden O26, O103, O111 en O145, naast O157, het 
meest in verband gebracht met STEC-infecties (14, 15). In 2009 
werden in Duitsland de O-groepen O26, O103 en O91 (16) en in 
Nederland O26, O91 en O113 het meest gevonden. STEC-O26 
wordt in verband gebracht met zowel individuele patiënten als 
uitbraken (15, 17, 18) en wordt in Duitsland zelfs vaker gerappor-
teerd dan STEC-O157 (16). STEC-O91 en -O113 worden minder vaak 
gevonden, maar worden beide in verband gebracht met ziekte bij 
mensen (15, 18, 19).

De landelijke uitbraak van STEC-O157 in januari 2009 laat opnieuw 
zien dat consumptie van rauw of halfgaar rundvlees een belang-
rijke risicofactor voor STEC-infecties is (7). Daarvoor waren er in 
2005 een landelijke uitbraak en in 2007 een regionale uitbraak die 
beide vrijwel zeker ook veroorzaakt waren door filet américain (5, 
6). Bij STEC-O157-patiënten is daarnaast sinds de start van de 
surveillance in 1999 een stijging in de rapportage van consumptie 
van rauw/ongaar vlees te zien. Echter, vergelijking van consumptie 
van rauw/ongaar vlees en meer specifiek, filet américain tussen 
STEC-O157-patiënten en controles liet echter geen significante 
verschillen zien voor 2008 en 2009. Voor STEC-non-O157-
patiënten werd dit verschil wel gevonden, evenals voor contact 
met dieren. Alhoewel contact met dieren niet uit de risicoanalyse 
komt voor STEC-O157, is er wel een verband gevonden tussen 
regionale runderdichtheid en STEC-O157-infecties in de zomer bij 
kinderen (20).

Sinds de invoering van PCR-technieken door verschillende 
laboratoria en de uitbreiding van de surveillance met STEC-
non-O157 is het aantal onbevestigde monsters sterk gestegen. In 
2008 en 2009 konden de ingestuurde isolaten van respectievelijk 
63% en 60% van de patiënten niet bevestigd worden. Het aantal 
bevestigde STEC-O157-infecties is sinds de start van de surveil-
lance in 1999 redelijk constant, waarbij pieken vrijwel geheel door 
uitbraken veroorzaakt worden. De uitbreiding heeft er toe geleid 
dat de GGD’en in de gebieden met laboratoria die gebruik maken 
van PCR beduidend meer meldingen binnenkrijgen. Voor alle 
gemelde patiënten een surveillancevragenlijst invullen blijkt 
moeilijk te motiveren zonder bevestiging waardoor GGD’en 
meestal wachten tot deze binnen is. Hierdoor zit er meer tijd 
tussen eerste ziektedag en het invullen van de vragenlijst. 
Daarnaast is ook de druk op het RIVM toegenomen door het 
gestegen aantal isolaten. Deze situatie is duidelijk niet optimaal en 
er moet beslist gaan worden welke aanpak de beste combinatie 
tussen inspanning en opbrengst oplevert. Belangrijk daarbij is dat 
alle partijen achter de gekozen aanpak staan. 

Conclusie
Geconcludeerd wordt dat STEC-non-O157-infecties in Nederland 
wat betreft incidentie minstens zo belangrijk zijn als STEC-O157-
infecties. Wat betreft ziektelast lijken de STEC-non-O157-infecties 
een minder belangrijke rol te spelen (minder vaak bloederige 
diarree), wat mede afhankelijk is van welke O-groepen gevonden 
worden. Meest voorkomende serogroepen in Nederland naast 
O157 waren in 2009 O26, O91 en O113, die ook wereldwijd 
regelmatig voorkomen. STEC-O157 blijft in Nederland nog steeds 
het belangrijkste O-type, wat blijkt uit de aantallen patiënten, de 
landelijke uitbraak en de overige clusters. We moeten echter niet 
vergeten dat de surveillance van STEC-non-O157 (nog) niet 
landelijk dekkend is.
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Summary

Intensive surveillance of Shiga 
toxin producing Escherichia coli 
(STEC) in the Netherlands, 2009

In 2009, 38 symptomatic sporadic cases were diagnosed with 
STEC O157 infection (1999-2007: annually 36 to 57) corresponding 
with 0.23 sporadic cases per 100,000 inhabitants. A further 20 
cases could be related to a national outbreak of whom 19 cases in 
2009 and 1 case in 2008. In 2009, 51 cases were diagnosed with a 
STEC non-O157 infection, with O26, O91 en O113 as most common 
O-groups. In 2009, 40% of the STEC O157 cases were hospitalized 
(33-54% in previous years) and 1 girl (2%) developed the haemo-
lytic-uraemic syndrome (HUS) (8-21% in previous years). Ten 
percent of the STEC non-O157 cases were hospitalized (2008: 14%) 
and none developed HUS. Consumption of raw or undercooked 
meat and contact with animals was significantly more often 
reported by STEC non-O157 cases compared to STEC O157 cases 
and controls. Based upon laboratories using PCR for the detection 
of STEC, it was estimated that the actual number of STEC 
non-O157 infections in the Netherlands is about 3.6 times higher 
than the reported number of STEC O157 infections.
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Proefschrift

Meningokokken C-specifieke 
immuniteit: bescherming in een 
periode na immunisatie met een 
conjugaat vaccin

R.M. de Voer

Na invoering van het Meningokokken C (MenC)-conjugaatvaccin in 2002 daalde het aantal 
gevallen van MenC-ziekte drastisch in Nederland. Het doel van dit proefschrift was het 
onderzoeken van de effecten van invoering van vaccinatie op de Nederlandse populatie en 
het bepalen van de duur van de bescherming na een enkele vaccinatie. Daarnaast is onder-
zocht hoe de immuunrespons tegen het MenC-conjugaatvaccin is opgebouwd. Dit onder-
zoek is bedoeld om gerichte aanbevelingen te kunnen maken voor toekomstig beleid 
aangaande meningokokkenvaccinatie.

Neisseria meningitidis is één van de veroorzakers van bacteriële 
meningitis en sepsis. In Europa veroorzaken met name groep B en 
C het meest ziekte (1). Tegen de serogroepen A, C, W-135 en Y zijn 
er al geruime tijd vaccinaties beschikbaar. Deze vaccins bestaan uit 
gezuiverd polysaccharide, al dan niet geconjugeerd aan een 
dragereiwit zoals tetanus toxoid of difterie toxoid. Deze conju-
gaatvaccins bieden, in tegenstelling tot alleen gezuiverd poly-
saccharide, bescherming aan kinderen onder de 2 jaar en wekken 
daarnaast langdurige immuniteit op. Tegen groep B is er op dit 
moment nog geen goed werkend vaccin beschikbaar, omdat het 
polysaccharide van groep B geen bescherming opwekt en andere 
mogelijke eiwitvaccins nog in ontwikkeling zijn. 
Eind jaren negentig deed een hypervirulente MenC-stam zijn 
intrede in Europa. Deze stam leidde tot een forse stijging in de 
incidentie in 2000/2001. Rond ditzelfde tijdstip werden in 
Nederland de conjugaatvaccins geregistreerd. De stijging in 
incidentie leidde tot een hoop media aandacht en publieke 
ongerustheid. In 2001 besloot de gezondheidsraad een MenC 
vaccinatie op te nemen in het RVP op de leeftijd van 14 maanden, 
in combinatie met een inhaalcampagne waarin iedereen vanaf 1 
tot en met 18 jaar zich eenmalig kon laten vaccineren. Deze 
campagne was erg succesvol, want er werd een vaccinatiegraad 
van 94% gehaald (2). Momenteel wordt bij jonge kinderen nog 
steeds, als zij 14 maanden oud zijn, de MenC-vaccinatie aangebo-
den. Invoering van MenC-vaccinatie was erg effectief, want al 
binnen 1 jaar was er een afname van het aantal MenC-gevallen 
waarneembaar in de gevaccineerde populatie, maar ook in de 
ongevaccineerde leeftijdscohorten daalde de incidentie sterk. Tot 

op dit moment zijn er geen gevallen van MenC-vaccinfalen bij 
gevaccineerde personen bekend (3).

De gevolgen van introductie van 
MenC-vaccinatie in Nederland

Naast Nederland hebben vele andere landen in Europa inmiddels 
een vaccinatie tegen MenC ingevoerd. Ondanks het feit dat niet 
alle landen hetzelfde vaccinatieschema aan houden, laten de 
meeste schema’s effectiviteit zien met of zonder de uitvoering van 
een inhaalcampagne. In Nederland kunnen we zien dat een enkele 
vaccinatie op de leeftijd van 14 maanden een betere bescherming 
biedt dan de natuurlijke immuniteit op die leeftijd wanneer er niet 
gevaccineerd wordt. Desalniettemin neemt de concentratie van 
antistoffen snel af na vaccinatie op de leeftijd van 14 maanden (4). 
Het immuunsysteem van jonge kinderen is nog niet volledig 
ontwikkeld, waardoor de cellen die zorgen voor de langdurige 
bescherming zich waarschijnijk nog niet heel goed kunnen 
handhaven (5, 6).
Tot op dit moment is de Nederlandse invoering van het MenC-
conjugaatvaccin goed verlopen. Er zijn nog geen gevallen van 
vaccinfalen geconstateerd en tevens is de incidentie zeer laag in de 
niet-gevaccineerde bevolking. Dit is met name toe te schrijven aan 
de inhaalcampagne. We hebben laten zien dat de oudste gevac-
cineerde cohorten van de inhaalcampagne na 5 jaar nog steeds 
een hoge concentratie aan (beschermde) antistoffen hebben, tot 
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zelfs 95,5 % van de personen die gevaccineerd werden in de 
leeftijd van 15-18 jaar. Dit hoge niveau aan antistoffen is afhanke-
lijk van de leeftijd waarop men gevaccineerd is. Kinderen en 
adolescenten tussen de 10 en 18 jaar laten na 4-5 jaar hogere 
antistof niveaus zien dan kinderen tussen de leeftijd van 5 en 10 
jaar, en die laten weer hogere niveaus zien dan kinderen tussen de 
leeftijd van 1 en 5 jaar (4). Vooral de cohorten die tussen de 1 en 5 
jaar werden gevaccineerd, lijken een snelle afname aan antistof-
concentraties te laten zien.
Vaccinatie met het MenC-conjugaatvaccin heeft tot gevolg dat de 
bacterie niet meer in de neus- keelholte van de gevaccineerde 
personen aanwezig is (7). Dit leidt tot een verminderde transmis-
sie van de bacterie en daardoor worden ongevaccineerde 
personen binnen een populatie indirect beschermd. Dit herd-effect 
is hoogstwaarschijnlijk de reden voor de verminderde incidentie 
van MenC in de ongevaccineerde populatie in Nederland. Als we 
kijken naar de mate van bescherming van de ongevaccineerde 
populatie, met name de personen boven de leeftijd van 25, zien 
we dat niveaus aan antistoffen gericht tegen het polysaccharide 
zijn afgenomen ten opzichte van de periode waarin nog niet werd 
gevaccineerd. In absolute directe bescherming heeft dat nog geen 
effect gehad. Ongeveer 25% van de ongevaccineerde personen 
was zowel voor als na invoering van de MenC-vaccinatie 
beschermd. Dit is te verklaren doordat natuurlijke bescherming 
tegen de MenC-bacterie niet alleen berust op antistoffen gericht 
tegen het polysaccharide, maar ook tegen andere componenten 
van de bacterie. Toch kunnen deze ongevaccineerde personen in 
de toekomst een verhoogd risico lopen, doordat de circulatie van 
MenC in de populatie momenteel zeer laag is en hierdoor de 
natuurlijke bescherming mogelijk nog verder afneemt. Het risico 
wordt dus groter wanneer de circulatie van MenC in de toekomst 
wel stijgt.

Leeftijdsafhankelijke immuniteit 
na MenC-vaccinatie 

De leeftijdsafhankelijke persistentie van antistoffen na MenC-
conjugaatvaccinatie wijst erop dat er mogelijk verschillen zijn in de 
respons die wordt opgewekt in kinderen, adolescenten en 
volwassenen. Niet alleen zagen we de leeftijdsafhankelijke IgG 
antistof respons, maar ook voor MenC-specifieke IgM-antistoffen 
observeerden we dit patroon. Dit is opmerkelijk, aangezien IgM 
eigenlijk alleen kort na een infectie of vaccinatie aantoonbaar is en 
in onze studie kunnen we deze antistoffen nog tot 5 jaar na dato 
aantonen. Naast de aanwezigheid van IgM, observeerden we ook 
verschillen in de concentraties van de subklassen van IgG, en dan 
specifiek de IgG1- en IgG2-subklassen. Door de verschillende 
leeftijdscohorten heen bleef de hoeveelheid aan MenC-specifiek 
IgG1 op een constant niveau, maar steeg het niveau aan IgG2 met 
de leeftijd waarop het MenC-conjugaatvaccin was toegediend. 
Naast de stijging in het niveau van IgG2 bleek de aviditeit van de 
IgG antistoffen als totaal juist af te nemen met de leeftijd van 
vaccinatie.
Eerder beschreven we dat het MenC-conjugaat accin duidelijk T 
helpercellen activeert en leidt tot de vorming van memory B cellen 
(8, 9). Dit heeft tot gevolg dat met name antistoffen van de 
IgG1-subklasse worden geproduceerd en dat deze antistoffen ook 

een hogere aviditeit voor het MenC-antigeen hebben dan wanneer 
er geen T-celhulp aanwezig is. Wanneer de vaccinatieresponsen, 
en dan met name de persistentie van antistoffen na vaccinatie, op 
verschillende leeftijden wordt vergeleken zijn er een groot aantal 
verschillen. Deze verschillen kunnen worden verklaard door 
dragerschap van MenC, rijping van het immuunsysteem, of 
circulatie van MenC in de bevolking. Daarnaast duiden de 
aanwezige niveaus van IgM, de verminderde IgG-aviditeit en de 
stijging van het IgG2-isotype met de leeftijd van vaccinatie erop 
dat de antistoffen geproduceerd worden in een setting waarin er 
geen T-celhulp wordt aangeboden.
Onze data suggereren daarom dat er met de leeftijd van vaccinatie 
er een mix tussen een T-celafhankelijke en T-celonafhankelijke 
immuunrespons ontstaat. Er wordt wel duidelijk langere termijn-
immuniteit geïnduceerd, maar het heeft gezien de kwaliteit van de 
antistoffen ook alle kenmerken van een situatie waarin er geen 
T-celhulp wordt aangeboden. De cellen die zijn betrokken bij de 
T-celonafhankelijke immuun respons worden de marginale zone 
B-cellen genoemd (10). Het is onbekend of deze cellen ook 
betrokken zijn bij de respons na een conjugaatvaccinatie. Echter, 
omdat de antistoffen die geproduceerd worden de karakteristie-
ken van deze respons hebben en opmerkelijk genoeg 5 jaar na 
vaccinatie nog steeds aanwezig zijn, lijkt het erop of er sprake is 
van een continue immuunrespons. Dit kan eventueel worden 
verklaard door het behoud van immuuncomplexen (kleine stukjes 
vaccin), die mogelijk langdurig en keer op keer de immuunreactie 
in stand houden (11).

Aanbevelingen voor 
MenC-vaccinatie

De introductie van het MenC-conjugaatvaccin is mede erg 
succesvol geweest door de inhaalcampagne. Na een enkele 
vaccinatie is een hoge mate van bescherming geïnduceerd in alle 
leeftijdscohorten. Tegelijk met de persistentie van antistoffen in 
de adolescenten heeft dit geleid tot een verlaging van het 
dragerschap en ziekte. De verlaging van het dragerschap heeft tot 
gevolg gehad dat de transmissieroute van MenC is onderbroken 
en heeft hoogstwaarschijnlijk voor een vrijwel volledige verdwij-
ning van MenC gezorgd, wat heeft geresulteerd in een hoog 
herdeffect en daardoor indirecte bescherming van de ongevacci-
neerde populatie.
Na een enkele vaccinatie met het MenC-conjugaatvaccin op de 
leeftijd van 14 maanden nemen beschermende antistoffen echter 
snel af. De snelheid van de memory respons is waarschijnlijk niet 
voldoende om tijdig bescherming te bieden in geval van een 
infectie met MenC bij afwezigheid van antistoffen. Aangezien 
MenC-ziekte voornamelijk bij kinderen tussen de 0 en 5 jaar 
voorkomt, maar er ook een verheffing in de incidentie op de 
leeftijd 14 tot 19 jaar te zien is, lijkt een enkele vaccinatie op de 
leeftijd van 14 maanden niet voldoende om tot adolescentie 
directe bescherming te bieden. Om in de toekomst de adolescente 
populatie te beschermen tegen MenC lijkt het noodzakelijk een 
extra vaccinatie aan te bieden, om hernieuwde circulatie van 
MenC te voorkomen. De timing van deze vaccinatie speelt daarin 
een grote rol. Met het oog op de uitvoerbaarheid en de kosten zou 
het waarschijnlijk het meest geschikt zijn wanneer deze vaccinatie 
plaats vindt op een moment dat er ook andere vaccinaties worden 
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toegediend. Op dit moment zijn er dan 3 mogelijkheden waarop 
deze tweede MenC-vaccinatie toegediend kan worden. Het eerste 
moment is op de leeftijd van 4 jaar, wanneer al een booster- 
vaccinatie tegen DaKTP wordt aangeboden. Echter bij ongeveer 
66% van de kinderen, die op de leeftijd van 4 jaar een MenC-
vaccinatie kregen, zijn geen beschermende antistoffen meer 
aanwezig na ongeveer 4-5 jaar. Een extra vaccinatie op de leeftijd 
van 4 jaar lijkt daarom te vroeg. Een tweede mogelijkheid is op de 
leeftijd van 9 jaar. Op deze leeftijd worden de DTP-vaccinatie en 
een BMR-vaccinatie aangeboden. Het cohort, dat in de inhaalcam-
pagne gevaccineerd is op de leeftijd van 9 jaar, laat 4-5 jaar na 
dato zien dat 69% van de gevaccineerde personen nog steeds 
beschermd is. De derde optie is op de leeftijd van 12 jaar. Sinds 
2009 krijgen alle meisjes in Nederland op deze leeftijd een 
HPV-vaccinatie aangeboden. Dit tijdstip lijkt de beste mogelijk-
heid voor een tweede MenC-vaccinatie. Ten eerste is het behoud 

van antistoffen na een vaccinatie op de leeftijd van 12 jaar erg 
groot: tot 86% van het gevaccineerde cohort laat beschermende 
antistoffen 4-5 jaar na vaccinatie zien. Ten tweede stijgt het 
dragerschap en de incidentie van MenC vanaf deze leeftijd. 
Tenslotte laat onze populatie studie zien dat antistoffen gericht 
tegen het dragereiwit van het vaccin (tetanus toxoid) ook nog eens 
stijgen en waarschijnlijk ver boven de beschermende grens blijven 
tijdens adolescentie. Een hoge persistentie van MenC-antistoffen 
tijdens adolescentie zal op zijn beurt bijdragen aan het behoud 
van een hoog herdeffect, waardoor cohorten die niet in aanmer-
king komen voor een vaccinatie toch indirect beschermd worden.

De resultaten van dit proefschrift geven een beeld van de 
bescherming en immuniteit tegen de MenC-ziekte na invoering 
van het conjugaatvaccin. Het goede nieuws is dat er door de 
invoering in combinatie met de grote massale vaccinatiecampag-
ne, momenteel een goede bescherming is geïntroduceerd in 
Nederland tegen de MenC-ziekte. Echter op langere termijn zijn er 
groepen in de bevolking die weer risico kunnen gaan lopen, 
wanneer er weer verhoogde circulatie van de bacterie plaats gaat 
vinden. Het nu gebruikte schema van een enkele MenC-vaccinatie 
op de leeftijd van 14 maanden lijkt niet optimaal en er dient dan 
een tweede (booster) vaccinatie overwogen te worden aan het 
begin van de adolescentie. Onze resultaten geven ook meer inzicht 
in het immuunmechanisme dat na de conjugaatvaccinatie 
geactiveerd wordt. Om dit mechanisme nog beter te begrijpen 
dient er verder en diepgaander immunologisch onderzoek plaats 
te vinden. Dit onderzoek heeft concrete aanwijzingen opgeleverd, 
waarmee het RVP verder geoptimaliseerd kan worden.
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Figuur 1 MenC PS-specifiek IgG (A) en de seroprevalentie serum bactericide antistof 
(SBA) titers ≥8 (B) binnen elk leeftijds-cohort, voor- en na-invoering van het MenC 
conjugaat vaccine. Error bars duiden het 95% betrouwbaarheidsinterval aan. De 
verticale lijnen geven de leeftijdsgroepen aan welke tijdens de inhaalcampagne in 
2002 zijn gevaccineerd. De leeftijd waarop de bloedafname is geweest is weergegeven 
in jaren, tenzij anders is aangegeven (mo = leeftijd in maanden).
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Het team Technische Hygiënezorg (THZ) van GGD Hart voor 
Brabant startte in 2001 met het controleren en adviseren en van 
recreatievoorzieningen op het gebied van hygiëne en veiligheid. 
Aanleiding hiervoor was de forse toename van het aantal 
kampeerboerderijen in het werkgebied. Tussen 2001-2007 zijn 206 
recreatievoorzieningen met overnachtingsmogelijkheid bezocht. 
Dit zijn minicampings, kampeerboerderijen, jachthavens, 
groepsaccommodaties en blokhutten /scoutingaccommodaties. 
De grotere campings zijn buiten beschouwing gelaten, omdat deze 
worden beoordeeld door bijvoorbeeld de ANWB.

Tijdens de controles signaleerde THZ bij bijna alle recreatievoor-
zieningen een aantal vergelijkbare knelpunten. Zo namen 
exploitanten van recreatievoorzieningen te weinig maatregelen 
ter preventie van Legionella-infecties, werkten zij vaak niet met 
schoonmaak- en afvinklijsten en wisten zij niet wanneer men 
moet reinigen met schoonmaakmiddelen en wanneer reiniging 
gevolgd moet worden door desinfectie. Speeltoestellen hadden 
niet de benodigde typekeuringen en veelal werd er geen logboek 
bijgehouden, wat verplicht is volgens het Warenwetbesluit 
attractie- en speeltoestellen. Ook was er onvoldoende kennis over 
voedselveiligheid. 
De GGD bracht eigenaren van recreatievoorzieningen en gemeen-
ten via een rapport op de hoogte van de bevindingen en adviezen. 
Daarnaast organiseerde de GGD in de zomer van 2009 in samen-
werking met de toenmalige Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) 
twee informatiebijeenkomsten voor deze voorzieningen en 
gemeenten. Het doel van deze bijeenkomsten was om de 
bovengenoemde knelpunten met bijbehorende adviezen nog eens 
extra onder de aandacht te brengen. 
Het is echter onduidelijk of recreatievoorzieningen het advies over 
hygiëne en veiligheid hebben opgevolgd. Daarnaast heeft GGD 
Hart voor Brabant weinig inzicht in de beweegredenen van 
exploitanten om het advies wel of niet op te volgen .
Inzicht in de hygiëne en veiligheid bij recreatievoorzieningen is 
nodig om een gezonde- en veilige leefomgeving van bezoekers en 
medewerkers van deze voorzieningen te waarborgen. 

Opzet onderzoek
Met behulp van gestructureerde telefonische interviews is 
geïnventariseerd in welke mate recreatievoorzieningen het advies 
over hygiëne en veiligheid hebben opgevolgd. Voor deze inter-
views zijn 127 van de in totaal 206 bezochte recreatievoorzienin-
gen willekeurig geselecteerd. Het interview bestond vooral uit 
vragen over de advisering van de GGD op het gebied van 
Legionella-preventie, schoonmaak, speeltoestellen en voedselvei-
ligheid. Daarnaast werden enkele vragen gesteld over de informa-
tiebijeenkomst en over de ervaring van exploitanten met de GGD. 
Ook kreeg de geïnterviewde de gelegenheid om eventuele 
verbeterpunten voor de GGD aan te dragen. 

Voorafgaand aan de telefonische interviews zijn 2 willekeurig 
gekozen recreatievoorzieningen op locatie bezocht om meer 
inzicht te krijgen in de dagelijkse gang van zaken binnen een 
recreatievoorziening. 

Resultaten
In totaal werkten 53 van de 127 (42%) recreatievoorzieningen mee 
aan het telefonische interview. De 2 interviews die op locatie 
werden afgenomen zijn hierin niet meegenomen.  
32 Recreatievoorzieningen waren telefonisch niet bereikbaar; van 
8 bleek het telefoonnummer onjuist; 22 weigerden mee te 
werken; 7 waren niet op de hoogte van de controle door de GGD 
destijds; en 5 recreatieve voorzieningen werden opgeheven. De 
telefonische interviews werden overdag afgenomen en vonden 
plaats rond Hemelvaart, een drukke periode voor veel recreatie-
voorzieningen. Het merendeel van de geïnterviewde exploitanten 
heeft een minicamping (42%) of een kampeerboerderij (34%). Van 
de 53 geïnterviewde exploitanten vond 79% de GGD-controle/
advisering, die in het verleden had plaatsgevonden, een goed 
initiatief. Daarnaast ervoer bijna iedereen de advisering als goed 
of prettig. Slechts 1 exploitant vond dat de nadruk bij de advise-

Onderzoek in het kort

Gezond en veilig op vakantie  
in Brabant 
J.H. Hoff, A.M. Oostveen, A.S.G. van Dam, M. van Tilburg-Wolthuis 

Boerencampings zijn goedkoop en winnen nog steeds aan populariteit. Gemiddeld wordt 
er in Nederland 6 miljoen keer per jaar overnacht. Maar hoe is het gesteld met de hygiëne 
en veiligheid op deze campings? Sinds 2001 controleert  en adviseert het team Technische 
hygiënezorg van GGD Hart voor Brabant deze kleine recreatievoorzieningen op het gebied 
van hygiëne en veiligheid. Recent onderzocht de GGD in hoeverre de gegeven adviezen zijn 
opgevolgd.
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Tabel 1: Inventarisatie opvolging advies met betrekking tot de knelpunten Legionella- preventie, schoonmaak en speeltoestellen door 
recreatievoorzieningen

Advies GGD HvB Advies 
gekregen
(n)

Advies 
opgevolgd
% (n)

Advies niet opgevolgd
% (n)

Legionella-preventie
 Risicoplan opstellen
 Beheersplan opstellen
 Afname watermonsters 2x / jaar

16
18
19

81 (13)
72 (13)
79 (15)

  19 (3)
  28 (5)
  21 (4)

Schoonmaak
 Werken met schoonmaak- en afvinklijsten 33 15 (5)   85 (28)

Speeltoestellen
 Speeltoestellen (bouwjaar na 1997) voorzien van typekeuring
 Eenmaal per jaar controle van speeltoestellen door deskundige
 Logboek speeltoestellen bijhouden (vermelding van  
 bevindingen en acties ten aanzien van veiligheid)

  2

  9

14

-

-

57 (8)

100 (2)

100 (9)

  43 (6)

ring teveel op inspectie lag. 
Bijna de helft van de exploitanten was volledig op de hoogte van 
de wetgeving en normen over hygiëne en veiligheid voordat de 
GGD hen controleerde. Bij 2 voorzieningen was er van tevoren 
geen kennis van wetgeving, bij de overige voorzieningen slechts 
gedeeltelijk. 

Opvolgen van de GGD-adviezen
De GGD heeft alleen een adviserende rol op het gebied van 
hygiëne en veiligheid bij recreatievoorzieningen, tenzij er een 
acuut gevaar bestaat voor de volksgezondheid. Zij kan dus 
normaliter geen eisen opleggen aan deze voorzieningen. Wel kan 
een signaal worden neergelegd bij de toezichthouder, zoals 
VROM-inspectie (Legionella-preventie) en de VWA (voedselveilig-
heid en speeltoestellen). Met behulp van de adviesrapporten, die 
destijds zijn verstuurd naar de desbetreffende recreatievoorzie-
ning en gemeente, werd nagegaan welke adviezen de GGD-
medewerker aan de voorziening had gegeven. 
Uit de interviews blijkt dat exploitanten de hoogste prioriteit 
geven aan Legionella-preventie. De minste waarde hechten zij aan 
het werken met schoonmaak- en afvinklijsten. Het bijhouden van 
lijsten vinden ze overbodig, omdat ze veelal zelf schoonmaken. 
Vermeldenswaardig is het feit dat slechts een beperkt aantal 
exploitanten advies hebben gekregen met betrekking tot de 
veiligheid van speeltoestellen. Reden hiervoor is de onduidelijk-
heid die toen heerste over de wetgeving op dit gebied. 
Recreatievoorzieningen die het gegeven advies destijds niet 
opvolgden, hebben geen intentie om dit alsnog te doen.

Recreatievoorzieningen geven aan dat zij frequenter informatie 
willen over hygiëne en veiligheid vanuit GGD Hart voor Brabant. 
Daarnaast moet er meer duidelijkheid komen over de wetgeving 
en normen rondom speeltoestellen. 

Conclusie en aanbevelingen
Uit dit onderzoek blijkt dat recreatievoorzieningen open staan 
voor de advisering vanuit de GGD Hart voor Brabant over hygiëne 
en veiligheid. Wel kan de GGD de advisering nog op een aantal 
punten verbeteren. 
Het is niet nodig om geïnspecteerde recreatievoorzieningen 
opnieuw te gaan bezoeken, dit geldt ook voor de voorzieningen 
die niet aan de norm voldeden. Een voorziening die het advies 
destijds niet heeft opgevolgd, heeft over het algemeen niet de 
intentie dit alsnog te doen. Uit de adviesrapporten van alle 
gecontroleerde recreatievoorzieningen blijkt eveneens dat er geen 
grote gezondheid- en veiligheidrisico’s zijn voor medewerkers en 
bezoekers. De GGD kan deze voorzieningen beter via andere 
kanalen informeren en adviseren: 
•	 Informatie	voor	recreatievoorzieningen	plaatsen	op	de	website	

van de GGD Hart voor Brabant
•	 Eenmaal	per	jaar	een	nieuwsbrief	versturen	aan	recreatievoor-

zieningen over hygiëne en veiligheid
•	 Eenmaal	in	de	3	jaar	een	informatiebijeenkomst	voor	recreatie-

voorzieningen en gemeenten organiseren in de wintermaanden 
Vanwege de toenemende populariteit van boerencampings is het 
zinvol dat THZ nieuwe recreatievoorzieningen eenmalig contro-
leert en adviseert op het gebied van hygiëne en veiligheid. 
Hiermee draagt GGD Hart voor Brabant actief bij aan een gezonde 
en veilige vakantie in Brabant. 
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Vraag uit de praktijk

Is er risico op transmissie van infectieziekten wanneer een kind 
moedermelk krijgt van een andere moeder? 

Verwisselde moedermelk
Een moeder meldde zich met haar baby bij het consultatiebureau 
nadat zij de baby had opgehaald van het kinderdagverblijf. Daar 
had men per vergissing de flesjes moedermelk, die in de koelkast 
worden bewaard, verwisseld. De vraag is of er voor de baby’s een 
risico is geweest voor het overbrengen van infectieziekten.

Wat is het infectieziekterisico?
Een vluchtige literatuurzoektocht leert dat er weinig bekend is 
over deze specifieke situatie en er is ook weinig informatie over te 
vinden op de diverse websites over borstvoeding. Het verwisselen 
van moedermelk zal ongetwijfeld vaker voorkomen, maar 
kennelijk wordt dat zelden of niet gemeld. Wanneer er al een risico 
op infectieziekten bestaat bij het geven van borstvoeding,  dan 
gaat het vooral om transmissie van de moeder naar het kind als 
gevolg van bloed/slijmviescontact door kleine verwondingen zoals 
tepelkloven. Het is niet waarschijnlijk dat er risicovolle hoeveelhe-
den bloed in afgekolfde melk terecht kan komen. 
Een website van een Nederlandse donormoedermelkorganisatie 
(Moedermelk Netwerk) geeft aan dat donoren vooraf gescreend 
worden op hiv, HCV, HBV, CMV en Lues. Dat zijn ook de potentieel 
af te wegen risico’s in deze situatie. De risico’s op HCV, syfilis en 
HBV worden als laag ingeschat. Er is een kleine kans dat CMV 
intermiterend in de moedermelk komt, maar verreweg de meeste 
(postnatale) infecties verlopen asymptomatisch.

Het hivrisico wordt door de LCI als meest reëel ingeschat. Echter 
een hivpositieve moeder krijgt in Nederland het advies om geen 
borstvoeding te geven, waarmee de kans dat de verwisselde 
moedermelk hiv bevat in deze situatie nog kleiner wordt. 
Niettemin is het zorgvuldig om te proberen de donor te achterha-
len en daarvan de screeningsgegevens van hiv, hepatitis B en 
syfilis uit de zwangerschap na te gaan, indien de donor daar 
toestemming voor geeft. 

Wat kan de GGD doen?
De LCI adviseert de GGD de kwestie verder uit te zoeken. Als de 
donor niet is te achterhalen, dan is er geen reden voor verdere 
actie (alle moeders screenen gaat te ver) en moet het risico als 
verwaarloosbaar klein worden ingeschat. De lactatiedeskundige 
die het kinderdagverblijf had ingeschakeld onderschreef dit advies 
van de GGD. De donormoeder, een niet-Nederlandssprekende 
allochtone vrouw, is gevonden. De vrouw was bereid om de 
screeningsgegevens op infectieziekten tijdens haar zwangerschap, 
te overleggen. Het bleek dat er geen risico was op overdracht van 
hepatitis B, syfilis en hiv. 
Het kindercentrum is tenslotte door de GGD dringend geadviseerd 
zich te buigen over hoe deze verwisselingen te voorkomen, ook 
omdat de ouders een klacht in gaan dienen.
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Aankondigingen

LCI-richtlijnen

Nieuw LCI-richtlijnenboek editie 2011. 
Antwoorden op praktische vragen over 
infectieziektebestrijding

Sinds 1994 maakt de LCI richtlijnen over infectieziektebestrijding 
bedoeld voor professionals werkzaam in de openbare gezond-
heidszorg en op het terrein van infectieziekten. Deze richtlijnen 
komen tot stand dankzij samenwerking met GGD’en, infectiolo-
gen, artsen-microbiologen, virologen, huisartsen, bedrijfsartsen 
en vele andere specialisten op het gebied van infectieziekten.

De zesde editie van het boek is een bundeling van 86 richtlijnen. In 
het voorwoord legt professor J. Van der Meer (Interne genees-
kunde, UMC St. Radboud, Nijmegen) uit dat antwoorden op veel 
vragen uit de praktijk niet snel in leerboeken te vinden zijn. In de 
LCI-richtlijnen zijn deze antwoorden in het algemeen wel te vinden 
en, nog belangrijker, ze geven de in Nederland geldende standaard 
weer, gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en bij het ontbreken 
daarvan, de opinie van experts.

Sinds het voorjaar van 2010 worden de paragrafen Diagnostiek 
geschreven door een (arts-) microbioloog onder auspiciën van de 
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie. Er zijn 
negen richtlijnen in het boek opgenomen met een nieuwe 
paragraaf Diagnostiek.

In de kaft van het boek zijn twee samenvattingskaarten opgeno-
men: een van de Landelijke Richtlijn Prikaccidenten en een van de 
LCI-soarichtlijnen.

Op de bijgevoegde boekenlegger staan de telefoonnummers en 
emailadressen van diverse instituten en organisaties waar 
professionals in de infectieziektebestrijding mee samenwerken.

Congressen en symposia

Dinsdag 15 maart 2011 organiseert het RIVM-Centrum 
Infectieziektebestrijding de

21e Transmissiedag infectieziekten 
Thema: Recreatie en infectieziekten

Nederlanders recreëren graag. Daarbij kunnen wij in aanraking 
komen met  infectieziekten. Wat betekent dit voor de bestrijding 
van infectieziekten? Die vraag staat centraal tijdens de 21e 
Transmissiedag, een wetenschappelijk verantwoord symposium 
voor professionals werkzaam in de infectieziektebestrijding. Na 
een algemene inleiding over een actueel onderwerp, volgen 
lezingen over specifieke gezondheidsproblemen door recreatie in 
de vrije natuur. Tijdens de dag wordt uitgebreid aandacht besteed 
aan de ziekte van Lyme. Daarnaast komen de eikenprocessierups 
en rabiës aan bod. Tijdens de pauze is er een postersessie waarin 
GGD-praktijkonderzoek wordt gepresenteerd. Wij nodigen u graag 
uit hierbij aanwezig te zijn.

Locatie: Regardz Meeting Center Eenhoorn  
Amersfoort

Deelnamekosten € 80,00 per persoon

Doelgroep: GGD-artsen en -verpleegkundigen, 
artsen-microbiologen, hygiënisten en andere 
professionals in de infectieziektebestrijding.

Programma: Het programma en aanmeldingsformulier 
staan op www.rivm.nl/agenda
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Training fellowships for intervention 
epidemiology in europe

EPIET programme 2011
Until 6 February 2011, European public health professionals are 
warmly encouraged to apply for the European Programme for 
Intervention Epidemiology Training (EPIET), starting in September 
2011. If you are a medical practitioner, public health nurse, 
microbiologist, veterinarian or other health professionals from the 
EU with previous experience in public health and keen interest in 
epidemiology and you are interested to learn how to control 
infectious diseases, the EPIET programme is a rewarding two-year 
investment. The programme provides training and practical 
experience in intervention epidemiology at national and regional 
centres for surveillance and control of infectious diseases in the 
EU. The European Centre for Disease Control (ECDC) has been 

managing the programme since 2006. In 2011, the ECDC plans to 
recruit 20 applicants for this two-year fellowship programme.
Vacancy notice for application can be found on the website for 
European Centre for Disease Prevention and Control at:  
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/contracts.aspx

More information
Maaike van Veen, EPIET supervisor at RIVM, Bilthoven, 
The Netherlands.  
 Email: maaike.van.veen@rivm.nl Tel: +31 30-274 3561.
Marianne van der Sande, Head of department Epidemiology and 
Surveillance, RIVM, Bilthoven, The Netherlands.  
 Email: marianne.van.der.sande@rivm.nl Tel: +31 30-274 4068.
Viviane Bremer, EPIET office, European Centre for Disease 
Prevention and Control (ECDC), Stockholm.  
 Email: viviane.bremer@ecdc.europpe.eu Tel: +46(0)8 586 01 156
EPIET Programme Office, European Centre for Disease Prevention 
and Control (ECDC), Stockholm.  
 Email: anna.bohlin@ecdc.europa.eu,  
claudia.metzruffer@ecdc.europa.eu, or  
heidi.jung@ecdc.europa.eu
Detailed information about the EPIET programme can be obtained 
from the EPIET programme website at www.epiet.org

TRAINING FELLOWSHIPS
FOR INTERVENTION

EPIDEMIOLOGY IN EUROPE
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Registratie infectieziekten
Meldingen Wet publieke gezondheid

Dit jaar = 2010 Periode = 13 (Week 49 t/m 52 ) Week 
41-44
totaal

Week 
45-48
totaal

Week 
49-52
totaal

Totaal
t/m week 52 

2010

Totaal
t/m week 52

2009

Groep A
Nieuwe Influenza A (H1N1) 5 0 3 541 3413
Pokken 0 0 0 0 0
Polio 0 0 0 0 0
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) 0 0 0 0 0

Groep B1
Difterie 0 0 0 0 0
Humane infectie met aviair influenzavirus 0 0 0 0 0
Pest 0 0 0 0 0
Rabiës 0 0 0 0 0
Tuberculose 51 80 85 941 951
Virale hemorragische koorts 0 0 0 0 0

Groep B2
Buiktyfus 3 1 2 33 20
Cholera 0 0 0 1 3
Hepatitis A 47 34 18 270 176
Hepatitis B Acuut 16 27 4 207 202
Hepatitis B Chronisch 102 148 49 1697 1742
Hepatitis C Acuut 0 0 14 47 52
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie 0 20 14 217 252
Kinkhoest 268 260 224 4303 6503
Mazelen 4 1 0 19 11
Paratyfus A 2 0 2 24 12
Paratyfus B 1 0 0 17 14
Paratyfus C 0 0 0 0 3
Rubella 0 0 0 0 7
STEC/enterohemorragische E.coli-infectie 33 20 62 396 264
Shigellose 0 0 0 358 465
Voedselinfectie 9 4 2 49 36

Groep C
Antrax 0 0 0 0 0
Bof 222 57 32 513 32
Botulisme 0 0 0 0 0
Brucellose 0 1 1 6 4
Gele Koorts 0 0 0 0 0
Hantavirusinfectie 0 0 2 18 8
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie 3 4 5 45 0
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen) 5 3 4 55 35
Legionellose 55 51 153 456 240
Leptospirose 4 2 11 27 25
Listeriose 7 7 8 74 47
MRSA-infectie (clusters buiten ziekenhuis) 1 1 0 15 10
Malaria 27 25 29 249 243
Meningokokkenziekte 11 10 7 144 153
Psittacose 6 3 3 70 72
Q-koorts 22 3 6 538 2317
Tetanus 0 0 0 1 1
Trichinose 0 0 0 0 1
West-Nilevirusinfectie 0 0 0 1 0
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek 3 2 1 27 7
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant 0 0 0 1 0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door 
het RIVM. Vanwege de overgang naar een nieuwe opzet van deze rapportage zijn meldingen uit 2010 sneller verwerkt. Daarom kunnen de aantallen in week 52 hoger 
zijn dan verwacht. Contactpersoon: S.M. van der Plas, RIVM, CIb, tel: 030 - 274 31 80. * = meldingsplichtig sinds 01-12-2008



Jaargang 22 | Nummer 1 | 39

Infectieziekten Bulletin

Dit jaar = 2010 Periode = 13 (Week 49 t/m 52 ) Week 
41-44
totaal

Week 
45-48
totaal

Week 
49-52
totaal

Totaal
t/m week 52 

2010

Totaal
t/m week 52

2009

Enterovirus 148 102 61 1486 1224
Adenovirus 111 97 131 1517 1329
Parechovirus 46 37 32 698 373
Rotavirus 9 28 56 2175 1935
Norovirus 78 170 508 4037 1961
Influenza A virus 2 6 61 140 5898
Nieuwe Influenza A virus 0 1 37 68 4606
Influenza B virus 2 2 36 61 120
Influenza C virus 0 0 0 3 6
Parainfluenza 36 56 43 511 759
RS-virus 38 208 553 2733 2021
Rhinovirus 189 208 185 1897 1995
Mycoplasma Pneumoniae 56 73 68 539 414
hMPV 2 6 16 419 221
Coronavirus 6 35 99 422 195
Chlamydophila psittaci 2 2 1 29 30
Chlamydophila pneumoniae 4 2 5 35 64
Chlamydia trachomatis 1532 1469 1302 18439 16460
HIV 1 95 94 93 1183 1178
HIV 2 1 0 0 6 5
HTLV 0 0 0 3 3
Hepatitis A virus 6 7 1 107 96
Hepatitis B virus 100 102 95 1398 1555
Hepatitis C Virus 54 47 56 814 823
Hepatitis D Virus 3 0 0 13 10
Hepatitis E Virus 1 6 3 31 18
Bofvirus 22 20 19 144 22
Mazelenvirus 0 1 0 13 7
Rubellavirus 0 3 3 17 15
Parvovirus 10 13 5 221 418
Coxiella burnetii 10 18 12 417 786
Rickettsiae 0 2 1 10 36
Dengue virus 27 20 19 225 161
Hantavirus 1 3 0 17 7

West-Nile Virus 0 0 0 1 0

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.  
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Contactpersoon enterovirussen: H. van der Avoort, 
RIVM, CIb, 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige virussen: S.M. van der Plas, RIVM, CIb, 030 - 274 31 80.

Meldingen uit de virologische laboratoria

week 
37 t/m 40

totaal

week 
41-44 
totaal

week 
45-52
totaal

Totaal
t/m week 52

2010

Totaal
t/m week 52

2009

totaal aantal MRSA-isolaten 265 261 517 3130 2969

buitenland gerelateerde isolaten 19 10 7 135 174

veegerelateerde isolaten 105 96 183 1235 1245

screeningsisolaten 173 156 338 2026 1965

isolaten uit mogelijk infectieus materiaal 89 97 166 1021 756

Top 5 van spatypes t011 (72) t011 (51) t011 (117) t011 (751) t011 (762)

t002 (18) t108 (20) t108 (39) t108 (247) t108 (302)

t008 (17) t032 (19) t008 (32) t008 (236) t008 (220)

t108 (16) t002 (12) t032 (24) t002 (161) t002 (139)

t003 (11) t008 (10) t688 (23) t034 (87) t064 (72)

Contactpersoon: A.P.J. Haenen, RIVM, CIb, 030 - 274 43 33

MRSA-overzicht

Registratie infectieziekten
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Lijst van veelvoorkomende afkortingen

BMR Bof, mazelen, rodehond

CIb Centrum Infectieziektebestrijding

DaKTP Difterie, kinkhoest, tetanus, polio

ECDC European Centre for Disease Prevention and 
 Control
GBA Gemeentelijke Basis Administratie
GR Gezondheidsraad

HPV (-vaccinatie) Humaan papilomavirus

LCI Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding

NRBM Nederlands Referentielaboratorium voor 
 Bacteriële Meningitis
nVWA Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit
NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de 
 gezondheidszorg

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RVP Rijksvaccinatieprogramma

VROM (voormalig) Ministerie van Volkshuisvesting  
 Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

VWS (voormalig) Ministerie van Volksgezondheid,  
 Welzijn en Sport
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