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Oproep voor bijdragen over 
antibioticarestistentie

In het najaar van 2011 willen we een themanummer maken 
over antibioticaresistentie in brede zin. Bent u betrokken bij 
een bijzondere casus of een uitbraak van infecties veroorzaakt 
door resistente bacteriën, of doet u hiernaar wetenschappelijk 
onderzoek, dan roepen wij u op een bijdrage hierover in te 
sturen naar het Infectieziekten Bulletin. Deze bijdrage kan zijn 
in de vorm van een bericht uit het veld, een beschrijving van 
een onderzoek of project, een (bewerking van) een weten-
schappelijk artikel of een proefschriftbespreking. U kunt uw 
bijdragen insturen tot uiterlijk 30 juni 2011 naar infectieziek-
tenbulletin@rivm.nl.

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

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

Binnenland

Clostridium difficile-PCR-
ribotype 027-uitbraak in 
een ziekenhuis en een 
verpleeghuis

In een ziekenhuis en naburig verpleeghuis 
in het oosten van het land speelt een 
Clostridium difficile-PCR-ribotype 027-uit-
braak. De typering is uitgevoerd door het 
C. difficile-referentielaboratorium in Leiden. 
In een tijdsbestek van ongeveer 3 maanden 
is de bacterie bij 3 verpleeghuis- en 8 
ziekenhuispatiënten met diarreeklachten 
aangetoond. De gevallen concentreren zich 
op vooral op 1 ziekenhuisafdeling; 
tenminste 1 patiënt uit het verpleeghuis 
heeft op deze afdeling gelegen. 

Hygiënemaatregelen zijn in zowel het 
verpleeghuis als het ziekenhuis geïmple-
menteerd en de patiëntenkamers zullen na 
een grondige reiniging een verneveling met 
waterstofperoxide en zilverionen onder-
gaan. Ook is het gebruik van antibiotica op 

de besmette afdelingen aangepast; het 
gebruik van fluorchinolonen is stopgezet 
en derdegeneratiecefalosporines worden 
waar mogelijk ontraden; deze antibiotica 
gelden als belangrijke risicofactoren voor C. 
difficile-infecties. Na het implementeren 

Figuur 1 Clonal complex van de 9 PCR-ribotype-
C.difficile-027-isolaten behorend bij de uitbraak in 
Deventer begin 2011.

In totaal zijn 9 PCR-ribotype C.difficile 027-stammen 
uit Deventer getest. Alle stammen die zich in 1 bolletje 
bevinden zijn 100% identiek aan elkaar. De lijn tussen 
de bolletjes geeft aan op hoeveel loci de stammen van 
elkaar verschillen, er zijn in totaal 7 verschillende loci 
getest (single locus variant = dikke lijn). De sum tandem 
repeat difference (STRD, = het totaal van de verschillen 
in het aantal repeats op elk van de 7 loci)  tussen de 
verschillende stammen staat op de lijnen vermeld. 
(¾-X¾- STRD).  We spreken van een clonal complex 
(CC) bij een STRD van £ 2. Een clonal complex is 
aangegeven in het roze. Conclusie: de 9 stammen 
vormen samen 1 groot clonal complex.  
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van de hygiënemaatregelen waren er nog 2 
recidieven bij reeds bekende patiënten. Er 
zijn tot op heden (2 weken na het instellen 
van de hygiënemaatregelen) nog geen 
nieuwe gevallen onder recent opgenomen 
patiënten. 
De laatste maanden zijn er meer meldin-
gen van C. difficile PCR-ribotype 027-geas-
soccieerde uitbraken in ziekenhuizen en 
verpleeghuizen, met name in de regio 
rondom Rotterdam. Er lijkt ook een 
verandering van het antibioticagevoelig-
heidspatroon te zijn; tot 2010 waren de 
stammen in Nederland gevoelig voor 
clindamycine, maar in 2011 lijkt het vooral 
om clindamycineresistente stammen te 
gaan. MLVA-typering van 9 C. difficile-stam-
men uit deze uitbraak toonde duidelijk dat 
er sprake is van 1 clonaal complex (zie 
figuur 1). Interessant is de bevinding dat de 
stammen verwant zijn aan de in 2011 
gevonden C. difficile-PCR-ribotype 027 in de 
regio van Rotterdam. De bevinding dat C. 
difficile-PCR-ribotype 027 ook binnen 
verpleeghuizen uitbraken geeft is veront-
rustend omdat de mogelijkheden om 
uitbraken daar te bestrijden anders en 
mogelijk moeilijker zijn dan in ziekenhui-
zen. Het staafdiagram (figuur 2)laat het 
aantal C. difficile PCR-ribotype 027-stam-
men zien (geel) dat vanaf 2005 tot en met 
februari 2011 door het referentielaborato-
rium in Nederland werd gevonden. 
(Bron: artsen-microbiologen F. Sebens, 
W. van der Zwet, E. Kuijper, M. Hensgens, 
C. Harmanus en GGD Gelre-IJssel)

Leptospirose 

Een werknemer van een dierenparkje met 
verschillende diersoorten ontwikkelde 
november 2010 leptospirose. De man was 
in de nabijheid geweest van een zilvervos 
die later overleed en antistoffen had tegen 
leptospiren en positief was in de PCR op 
postmortemmateriaal. Het was op dat 
moment onduidelijk of de man door de vos 
of door andere (knaag)dieren besmet was. 
Bij de patiënt werd na klinisch herstel een 
seroconversie aangetoond tegen het 
Leptospira serovar Ballum (test uitgevoerd 
door R. Hartskeerl, Koninklijk Instituut 
voor de Tropen). Het vossenserum toonde 
antistoffen tegen Leptospira-serogroep 
Icterohaemorrhagiae, passend bij een 
infectie door de vele wilde ratten op het 
dierenparkje. Dit betekende dat de patiënt 
geen gemeenschappelijke infectiebron 
heeft gehad met de vos. Ballum wordt 

voornamelijk gevonden bij muizen 
afkomstig uit buitenland. De patiënt houdt 
ook reptielen. Hij gebruikt voor hun 
voeding muizen die hij zelf fokt. Het is niet 
uitgesloten dat hij ook muizen uit het 
buitenland gebruikte; mogelijk zijn deze 
muizen de infectiebron geweest. De nVWA 
heeft 5 muizen meegenomen voor 
onderzoek door het Centraal Veterinair 
Instituut (CVI) in Lelystad. Het CVI heeft de 
nieren van deze 5 muizen opgestuurd naar 
het KIT voor diagnostiek op leptospiren. 
De PCR was positief bij alle muizen en past 
bij een infectie met Ballum. Tot nu toe 
werden uit 4 van de 5 muizen leptospiren 
gekweekt. Typering neemt nog enige tijd in 
beslag.
(Bron: arts-microbioloog J. Kaan, KIT, 
nVWA, GG&GD Utrecht)

Buitenland

Enkele gevallen van mazelen 
in België

In Gent is bij 3 kinderen mazelen vastge-
steld. Twee kinderen met een eerste 
ziektedag op 1 en 2 maart zitten op 2 
antroposofische scholen. Vanwege het 
intensieve contact tussen kinderen op 
school en de lage vaccinatiegraad op deze 
scholen (tussen 50 en 80%) is te verwach-
ten dat er secundaire gevallen optreden. 
Een derde ongevaccineerd kind zit op een 
kinderdagverblijf met kinderen jonger dan 
1 jaar. De 2 kinderen van de antroposofi-
sche scholen zijn epidemiologisch gelinkt 
met het kind van het kinderdagverblijf. 
Twee zuigelingen van het kinderdagverblijf 
hebben klinische verschijnselen verdacht 
voor mazelen. Onderzoek loopt nog. 
Hoewel het nog om een beperkt aantal 
gaat, heeft de uitbraak de potentie zich 
verder uit te breiden. Scholen, kinderdag-
verblijf en ouders zijn gewaarschuwd.
(Bron: arts infectieziektebestrijding 
W.Flipse, Vlaams Agentschap Zorg en 
Gezondheid)

Mazelen in Zwitserland

In het kanton Genève is in de eerste 2 
maanden van dit jaar mazelen vastgesteld 
bij 41 patiënten. In 14 gevallen was er een 

link met een uitbraak van mazelen in de 
nabijgelegen regio Rhône-Alpes, in 
Frankrijk. Tussen januari en half februari 
2011 zijn in dit gebied 900 patiënten met 
mazelen gerapporteerd. Recent zijn ook 
enkele gevallen van mazelen gemeld in de 
omgeving van Basel en Lausanne. De 
meeste Zwitserse patiënten waren 
jongeren en volwassen; ze waren niet of 
slechts 1 keer gevaccineerd. Het Zwitserse 
volksgezondheidsinstituut is een voorlich-
tings- en vaccinatiecampagne gestart, 
vooral gericht op (jong)volwassenen. 
Daarnaast is de leeftijd van de eerste 
BMR-vaccinatie vervroegd van 12 naar 9 
maanden.
(Bron: Eurosurveillance)

Humane en veterinaire 
gevallen van Q-koorts in 
Duitsland

In de Duitse deelstaten Noordrijn-
Westfalen en Hessen (centraal-Duitsland) 
is gedurende afgelopen 4 maanden bij 40 
patiënten en ook bij verschillende 
schapenhouderijen Q-koorts vastgesteld. 
Dit is uitzonderlijk voor de regio. 
Gedurende 2010 zijn er in heel Duitsland 
121 uitbraken van Q-koorts geweest onder 
geiten en schapen. De Duitse autoriteiten 
hebben hygiënemaatregelen genomen 
rondom de schapenhouderijen en de 
schapen zullen gevaccineerd worden. 
(Bron: Promed, ECDC) 

Tularemie onder Duitse 
reizigers naar Turkije

Recent is bij 2 personen de diagnose 
tularemie gesteld. Het gaat om een 
27-jarige vrouw en een 26-jarige man die 
onafhankelijk van elkaar in Yoszgat 
(ongeveer 200 km ten oosten van Ankara) 
waren geweest. In beide gevallen werd de 
diagnose serologisch en via een PCR 
(Francisella tularensis subsp. Holarctica -type 
B) bevestigd. De vrouw werd op 15 
december 2010 ziek waarna ze in februari 
in een ziekenhuis in Berlijn werd opgeno-
men met ulceroglandulaire symptomen 
(koorts, gezwollen lymfeklieren en ulcera). 
De man verbleef met zijn gezin in Yoszgat 
tussen 24 december 2010 en 8 januari 2011. 
Hij werd ziek op 10 januari en werd 
eveneens opgenomen in het ziekenhuis in 
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Berlijn met koorts, gezwollen lymfeklieren 
en tonsillitis (indicatie van de orofarynge-
ale vorm van tularemie). Tularemie is een 
bacteriële zoönose veroorzaakt door 
Francisella tularensis. Transmissie kan 
rechtstreeks plaatsvinden door besmet-
tingsbronnen van dierlijke oorsprong of 
indirect via vliegen en teken of via 
oppervlaktewater. Tularemie is endemisch 
in verschillende Europese landen en komt 
regelmatig voor in Turkije, waarschijnlijk 
gerelateerd aan besmet oppervlaktewater. 
Door de verscheidenheid aan klinische 
verschijnselen en lastige laboratoriumdiag-
nostiek kunnen diagnoses gemakkelijk 
gemist worden of pas laat herkend 
worden.
(Bron: EWRS, Robert Koch Instituut 
Duitsland)

Trichinellose na eten van 
zelfgemaakte worst in 
Noord-Spanje

In Huesca in de regio Aragon in Noordoost-
Spanje kregen 6 mensen trichinellose na 
het eten van zelfgemaakte worst. 
Trichinellose is een parasitaire zoönose die 
veroorzaakt wordt door nematoden 
(rondwormen). Het ziektebeeld  variëert 
van asymptomatisch tot een fulminante 
ziekte met hoge koorts, oedeem, myocar-
diid en encefalitis. De patiënten  meldden 
zich bij een lokaal ziekenhuis, maar waren 
aanvankelijk niet ziek genoeg voor opname. 
Toen hun toestand verslechterde zijn ze 
alsnog opgenomen, waarna 1 man is 
overleden. Een man ligt nog op de 
intensive care, 3 anderen zijn stabiel en 1 
vrouw is inmiddels ontslagen uit het 
ziekenhuis.
De worst was gemaakt van vlees van een 
stuk wild zwijn dat door één van hen was 
gevangen en verwerkt. Het vlees was dus 
niet gecontroleerd op de aanwezigheid van 
de worm Trichinella. Restanten van het vlees 
zijn voor onderzoek meegenomen door de 
Spaanse autoriteiten.
(Bron: Promed)

Dengue in Kroatië 

Vorig jaar in oktober werd bekend dat een 
Duitse toerist die tussen 1 en 15 augustus in 
het zuiden van Kroatië met vakantie was 
geweest, daar zeer waarschijnlijk een 
dengue-infectie had opgelopen. Omdat de 

patiënt gedurende de hele incubatieperi-
ode in Kroatië was, wordt deze casus 
beschouwd als de eerste autochtone 
transmissie van dengue in Kroatië. Tot dan 
toe waren alleen importcases van dengue 
in Kroatië bekend. De Croation National 
Institute of Public Health heeft onderzoek 
uitgevoerd. Ze vonden in het dorp waar de 
Duitse toerist was geweest nog een 
klinische en laboratoriumbevestigde 
patiënt met een infectie van dengue. Dit 
maakt het nog aannemelijker dat de Duitse 
toerist daar besmet is. Daarnaast bleken 9 
van de 14 monsters van de buurtgenoten in 
Kroatië IgG-positief en 7 hiervan IgM-
positief voor dengue. Sommigen van hen 
rapporteerden grieperig te zijn geweest. 
Ook zijn 112 sera onderzocht van patiënten 
die in dezelfde periode om een andere 
reden medische hulp zochten. Hiervan 
bleken 6 monsters IgG-positief en 5 
monsters IgM-positief voor dengue. De 
tijgermug (Aedus albopictus) heeft zich 
permanent gevestigd in de kustgebieden 
van Kroatië. 
(Bron: Eurosurveillance)

Escherichia coli O157:H7-
infecties in de Verenigde 
Staten door consumptie 
van hazelnoten 

Zeven patiënten in 3 verschillende staten 
liepen een infectie met Escherichia coli 
O157:H7 op na consumptie van hazelnoten. 
Eén van de patiënten had nog een restant 
hazelnoten thuis, waarin een identieke 

stam kon worden gevonden. De hazelno-
ten werden in de dop verkocht en zijn 
inmiddels van de markt gehaald. 
Hazelnoten die besmet zijn met E. coli zijn 
een ongewone bron voor een voedselgere-
lateerde uitbraak. Het is nog onduidelijk 
hoe de hazelnoten besmet raakten; 
mogelijk bij de verwerking en het schoon-
maken van de noten nadat ze van de grond 
waren geraapt. Ook in Canada zijn enkele 
patiënten gemeld met een infectie na het 
eten van hazelnoten. De Verenigde Staten 
zijn na Turkije en Italië de grootste 
producent van hazelnoten. 
(Bron: CDC)

Rabiës in Indonesië

In Indonesië zijn in de regio Oost-Nusa 
Tenggara (zie kaart) 242 mensen in het 
ziekenhuis opgenomen met rabiës.  Zij zijn 
in de periode januari, februari 2011 door 
geïnfecteerde honden gebeten. Volgens de 
gezondheidsautoriteiten is de laatste tijd 
onvoldoende aandacht aan preventie 
geschonken. Ook is er in de regio een 
tekort aan rabiësvaccin. Ook op Bali is er 
sprake van een rabiësprobleem. Sinds 
2008 zijn al  tientallen mensen overleden 
ten gevolge van een rabide hondenbeet.
(Bron: Promed)
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Uit het veld

Uitbraak van shigellose op een 
basisschool
R. Koene, P. Sturm

In 2008 was er in de regio Nijmegen een uitbraak van Shigella sonnei op een basisschool (groep 1-2). De 
Shigella-uitbraak ontstond 1 dag nadat een meisje van 4 jaar terugkwam op school na een korte op-
name in het ziekenhuis vanwege gastro-enteritis en dehydratie. Ze was niet behandeld met antibio-
tica en was ontslagen uit het ziekenhuis zonder verschijnselen van diarree. Toen de GGD contact had 
met de ouders om hen te adviseren het kind thuis te houden, was ze al op school geweest, waar ze 1 
keer ontlasting had gehad. Daarop ontwikkelden 5 van de 25 klasgenoten binnen 3 dagen klachten 
van diarree op basis van een Shigella-infectie. Daarnaast bleken de moeder van de indexpatiënt en een 
moeder van één van de geïnfecteerde klasgenoten besmet. Het was onduidelijk waar de indexpatiënt 
de Shigella had opgelopen. Het gezin was niet in het buitenland geweest.

De indexpatiënt en de klasgenoten met diarree werden conform 
de LCI-richtlijn (1) thuisgehouden totdat de feceskweken 2 keer 
(met een interval van tenminste 3 dagen) negatief bleven. De 
eerste controlekweken werden afgenomen na klinisch herstel. 
Zolang de kweken niet 2 keer negatief waren, werden opnieuw 
feceskweken ingezet, tot maximaal 9 keer (bij 2 kinderen).
Er werd geen behandeling met antibiotica geadviseerd, behalve bij 
2 patiënten (kind 4 en 5: zie figuur 1). Bij de ene patiënt vanwege 
persisterende klachten, en bij de andere patiënt om de uitschei-
dingsduur te verkorten omdat beide ouders door hun werk niet 
konden thuis blijven. Omdat de Shigella-stam in vitro resistent 
bleek voor trimethoprim-sulfamethoxazole (TMP-SXT) , werd een 
enkele dosis ciprofloxacine 40 mg/kg (equivalent van een dubbele 
dosis bij volwassenen) geadviseerd. Fluoroquinolonen zijn echter 
niet geregistreerd voor gebruik bij kinderen onder de 16 jaar, 
omdat kraakbeenbeschadiging ten gevolge van fluoroquinolonen-
gebruik is gezien in dierexperimenten en dit soort bijwerkingen bij 
kinderen dus niet kunnen worden uitgesloten. (2) De ouders 
werden hierover geïnformeerd, waarop zij behandeling met 
ciprofloxacine weigerden. Als alternatief werd bij deze 2 patiënten 
amoxicilline 30 mg/kg per dag in 3 doses gedurende 7 dagen 
geadviseerd, volgens de toenmalige LCI-richtlijn Shigellose 
december 2001.
 
Bij 3 kinderen, inclusief de indexpatiënt, werden de feceskweken 
binnen 14 dagen na het verdwijnen van de symptomen negatief, 
zonder behandeling met antibiotica. Echter, bij 3 kinderen bleven 
de kweken positief. De GGD, ouders en de directie van de school 
besloten dat de kinderen bij afwezigheid van diarree, toestem-

ming hadden om terug naar school te keren, in afwachting van de 
kweekuitslagen. Dit onder voorwaarde dat de kinderen aparte 
toiletten zouden gebruiken en dat de ouders de supervisie op het 
navolgen van hygiënemaatregelen zou hebben. 
Bij 1 patiëntje dat amoxicilline had gekregen (kind 5, zie figuur 1), 
bleef de uitscheiding aanhouden na afloop van de behandeling; de 
kweken werden pas negatief 4 weken nadat de symptomen waren 
verdwenen. Bij 2 patiëntjes (kind 3 en 4) waren de kweken na 5 
weken nog positief, zonder dat er sprake was van een klinische 
infectie. Een van deze kinderen had aanvankelijk amoxicilline 
gekregen vanwege ernstige ziekteverschijnselen en was klinisch 
opgeknapt na 1 dag behandeling. Het andere kind had geen 
antibiotica gekregen. Omdat de kweken bij deze 2 kinderen 
positief bleven, werd opnieuw ciprofloxacine aangeboden. Bij 
beide patiëntjes waren de feceskweken 48 uur na therapie 
negatief.

Evaluatie

Deze uitbraak met Shigella sonnei ontstond 1 dag nadat het 
indexpatiëntje was teruggekeerd naar school en daar 1 keer 
ontlasting had gehad. De attack rate in deze uitbraak van 20% 
(5/25) illustreert de bekende hoge besmettelijkheid van Shigella 
met een infectieuze dosis van slechts 10 to 100 micro-organismen 
(3)]. Dit onderstreept de noodzaak voor het nemen van (werings-)
maatregelen wanneer een patiënt onderdeel uitmaakt van een 
gemeenschap met een lage hygiënische standaard, zoals hier bij 
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jonge kinderen, of wanneer een patiënt in de voedingsindustrie 
werkt. Hoewel het indexpatiëntje geen diarree meer had bij 
terugkeer naar school, werden 5 klasgenoten besmet. 
Gegevens over concentraties van Shigella in de feces direct na een 
klinische infectie zijn in de literatuur niet beschreven maar 
kwantitatieve kweken hebben aangetoond dat concentraties in 
feces bij long-term carriers zonder klinische infectie kunnen 
oplopen tot 104-108/g feces (4). Dit ondersteunt de aanbeveling 
om ingestelde maatregelen pas op te heffen nadat feceskweken 
negatief zijn geworden, ookal heeft de ontlasting al een normale 
consistentie.

De maatregelen moesten 8 weken worden aangehouden en 
hadden een aantal (psycho-)sociale en economische  implicaties. 
De ouders konden niet naar hun werk omdat ze moesten 
thuisblijven om voor hun, overigens niet zieke, kinderen te zorgen. 
De GGD interviewde na afloop de ouders van de kinderen om een 
inschatting te maken van de economische last en het aantal 
gemiste dagen op school. Daaruit bleek dat de kinderen in totaal 
79 dagen school hadden gemist. De kinderen die wekenlang thuis 
waren gebleven, werden soms ook gemeden door vriendjes. De 
ouders moesten gemiddeld 2,6 dagen vakantie opnemen (totaal 
26 dagen). 

Er zijn niet veel gegevens in de literatuur bekend over uitbraken op 
scholen in ontwikkelde landen. Jonsson et al beschrijven een grote 
Shigella-uitbraak in een school in Madrid onder preschool 
leerlingen (3-5 jaar), die werd veroorzaakt door transmissie van 
persoon tot persoon. De attack rate was 12% op de school en 32% 
in de betrokken gezinnen. De uitbraak stopte zodra controlemaat-
regelen (zoals het benadrukken van goede handhygiëne na 
gebruik van de toiletten en het begeleiden van de jongste 
leerlingen naar de toiletten door de stafleden) werden geïntrodu-
ceerd door de gemeentelijke gezondheidsdienst (5)

Behandeling met antibiotica

Omdat een Shigella-infectie in veel gevallen self limiting is, is het 
advies in de LCI-richtlijn om een Shigella-infectie niet te behande-

len met antibiotica tenzij de infectie ernstig is of de klachten 
persisteren. (1) Dit is in overeenstemming met het conservatieve 
antibioticabeleid in Nederland dat erop gericht is resistentie te 
voorkomen. Tijdens deze uitbraak werden antibiotica gebruikt bij 
3 kinderen: 1 patiënt was ernstig ziek, bij de andere patiënten werd 
een poging gedaan de duur van de uitscheiding te verkorten. Het 
is aangetoond dat behandeling met ampicilline, fluoroquinolonen 
en TMP-SXT de duur van de symptomen kan verkorten, evenals de 
duur van asymptomatische uitscheiding. (6-8) Omdat de Shigella-
stam in vitro resistent was voor TMP-SXT, werd in dit geval 
behandeling met 1 dosis ciprofloxacine geadviseerd. Ciprofloxacin 
wordt door de WHO ook geadviseerd voor de behandeling van 
Shigella-infecties in ontwikkelingslanden. (9) Echter omdat 
ciprofloxacine niet is geregistreerd voor deze leeftijdsgroep (2)
weigerden de ouders deze behandeling. 
Amoxicilline werd aangeboden als alternatief in overeenstemming 
met destijds landelijke richtlijnenvoor de behandeling van Shigella. 
Het ernstig zieke patiëntje herstelde binnen 24 uur, maar de 
feceskweken van beide patiënten bleven lang na de behandeling 
positief. 

Beperkte literatuurgegevens tonen aan dat ondanks vergelijkbare 
minimale remmende concentraties in vitro, de klinische activiteit 
van amoxicilline minder is dan ampicilline (dat niet meer beschik-
baar is in Nederland). (10) Op basis van de beschikbare informatie 
adviseren autoriteiten zoals de WHO en tekstboeken over 
infectieziekten expliciet tegen het gebruik van amoxicilline bij de 
behandeling van Shigella-infecties. Ook onze bevinding is dat 
amoxicilline de duur van de uitscheiding niet verkort. In de 
LCI-richtlijn Shigellose die is herzien in februari 2009 is behande-
ling met amoxicilline niet meer opgenomen. (1) 
Recente studies laten een goede klinische activiteit zien van 
macroliden die een goed alternatief zijn voor de behandeling van 
kinderen als behandeling met SXT en ampicilline niet mogelijk is. 
Dit advies is nu ook opgenomen in de LCI- richtlijn. (5)
Er is tijdens de uitbraak geen behandeling met azitromycine 
overwogen. De gevoeligheid van de Shigella-stammen voor 
azitromycine is later alsnog bepaald. De minimaal remmende 
concentratie (MRC) voor azitromycine is 16 mg/L. Er zijn geen 
officiële breekpunten voor gevoeligheid bekend (9) maar deze 

Figuur 1 Duur van symptomen en uitscheiding van S. sonnei van indexpatiënt en contacten
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waarde valt binnen de wildtypedistributie van Shigella dus 
behandeling met azitromycine was achteraf een behandeloptie 
geweest.
Uiteindelijk werd na 5 weken besloten om ciprofloxacine te 
gebruiken met als doel de uitscheiding te stoppen, hoewel dit niet 
wordt geadviseerd voor kinderen en al helemaal niet bij een 
asymptomatische infectie. De kweken werden vrijwel onmiddellijk 
negatief. Of dit het gevolg was van de behandeling of toevallig 
samenviel met de behandeling kan niet met zekerheid worden 
geconcludeerd op basis van onze gegevens. Het is echter eerder 
vastgesteld dat fluoroquinolonen de uitscheidingsduur reduceren. 
(7) 

Conclusie

Deze uitbraak illustreert de hoge besmettelijkheid van Shigella en 
onderschrijft de aanbeveling dat kweken negatief moeten zijn 
voordat controlemaatregelen kunnen worden opgeheven. De 
resultaten van deze uitbraak en literatuurgegevens laten zien dat 
zonder behandeling met antibiotica de uitscheiding van Shigella 
zeer lang kan persisteren bij een significant aantal patiënten. Als 
de verwachting is dat controlemaatregelen belangrijke sociale 
consequenties hebben voor betrokkenen, zou behandeling met 
antibiotica vroeg moeten worden overwogen. Hierover zou een 
passage in de richtlijnen moeten worden opgenomen. Daarnaast  
zou de veiligheid van  gebruik van fluoroquinolonen bij kinderen 
moeten worden onderzocht in plaats van de uitgebreide off-label 
toepassing van ciprofloxacine - ciprofloxacine wordt door de WHO 
geadviseerd voor de behandeling van Shigella-infecties in ontwik-
kelingslanden. (10) Amoxicicline moet niet worden gebruikt om de 
duur van uitscheiding van Shigella te reduceren.
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Artikel

Ontwikkelingen in respiratoire 
infectieziekten in 2009
F. Dijkstra,1 T.M. van ’t Klooster1, P. Brandsema1, A.B. van Gageldonk-Lafeber1, A. Meijer1, W. van der Hoek1

Dit artikel beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen in respiratoire infectieziekten in 2009, naar 
aanleiding van het rapport Jaarrapportage surveillance respiratoire infectieziekten 2009. Het beeld in 
2009 werd beheerst door de influenzapandemie en door de grootste uitbraak van Q-koorts die ooit in 
de wereld is beschreven. Het beloop van de pandemie was mild en was vergelijkbaar met het beloop 
in andere Europese landen. Dankzij de inspanningen van vele veldpartijen en de inzet van veel surveil-
lance-instrumenten was het mogelijk om tijdig inzicht te krijgen in het epidemiologisch beloop van 
deze zeer grote uitbraken, ter ondersteuning van beleid en bestrijding. Er waren geen opmerkelijke 
bevindingen in 2009 in de surveillance van buiten het ziekenhuis opgelopen longontsteking, legionel-
lose en psittacose. Wel was voor het eerst in vele jaren sprake van een kleine toename in het aantal 
patiënten met tuberculose.

In september 2010 werd de jaarrapportage Surveillance respira-
toire infectieziekten 2009 gepubliceerd. (1) Deze jaarrapportage 
beschrijft de resultaten van de surveillance van de meest voorko-
mende respiratoire infectieziekten, namelijk influenza-achtig 
ziektebeeld (IAZ) en pneumonie, en van de meldingsplichtige 
respiratoire ziekten die potentieel een aanzienlijke bedreiging 
voor de volksgezondheid vormen. In dit artikel zal worden 
ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen in respiratoire 
infectieziekten in 2009.

Voor de jaarrapportage werden beschikbare surveillancedata van 
respiratoire infecties in Nederland geanalyseerd die betrekking 
hebben op het kalenderjaar 2009. De gegevens met betrekking tot 
influenzavirus/ IAZ, pneumonie algemeen en respiratoir syncytieel 
virus (RSV) hebben echter betrekking op het influenzaseizoen 
2008/2009, 1 oktober 2008 t/m 27 september 2009, en ook op de 
periode van 28 september t/m 31 december 2009. De reden van 
deze afwijkende rapportageperiode is het afwijkende seizoenpa-
troon van de genoemde infectieziekten en pathogenen: zij komen 
over het algemeen in de winter voor, waardoor het influenzasei-
zoen een logischere rapportageperiode is. Omdat de piek van de 
pandemie van influenza A(H1N1) in het najaar van 2009 viel, is 
besloten om de rapportageperiode voor de genoemde infectie-
ziekten en pathogenen in deze jaarrapportage te verlengen 
tot 31 december 2009. Voor een gedetailleerd overzicht van de 
data en de analysemethoden wordt verwezen naar de rapportage 
zelf. (1)

Resultaten en discussie

Surveillance van influenza en influenza-ach-
tig ziektebeeld beheerst door pandemisch 
influenza A(H1N1)

Seizoen 2008/2009 t/m 27 september 2009
Het influenzaseizoen 2008/2009 was een relatief mild seizoen, 
wat past binnen de trend van het laatste decennium. De incidentie 
van IAZ in de eerste lijn was iets hoger dan in de seizoenen 
daarvoor. (Figuur 1) In seizoen 2008/2009 circuleerde voornamelijk 
influenzavirus type A subtype H3. Deze influenzavirussen waren 
resistent voor de antivirale middelen uit de groep van de ada-
mantanes, maar bijna allemaal gevoelig voor de neuraminidase-
remmers. In de zomer van 2009 trad een eerste piek op van 
diagnoses van pandemisch influenzavirus A(H1N1) in de diverse 
laboratoriumsurveillancebronnen. In de andere surveillancebron-
nen werd deze zomerpiek echter niet gezien.

Meldingsplicht
Door de invoering van de meldingsplicht is er tijdens het begin van 
de pandemie een redelijk goed inzicht verkregen in het totale 
aantal patiënten met een pandemische influenza A(H1N1)- infec-
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tie. Na wijziging van de meldingsplicht op 15 augustus was er 
alleen informatie over het aantal ziekenhuisopnames en overle-
den patiënten ten gevolge van pandemische influenza A(H1N1). 
Van 30 april tot en met 14 augustus 2009 werden er 1622 patiënten 
met een laboratoriumbevestigde pandemische influenza A(H1N1)-
infectie gemeld, wat neer komt op een incidentie van 10 per 
100.000 inwoners. Vanaf week 29 van 2009 was er een sterke 
stijging in de incidentie zichtbaar. In de eerste 3 maanden werden 
voornamelijk patiënten gerapporteerd die de besmetting 
waarschijnlijk hadden opgelopen in de Verenigde Staten en 
Mexico, terwijl vanaf juli hoofdzakelijk patiënten die terugkwa-
men uit Spanje gerapporteerd werden.  Dit hangt waarschijnlijk 
deels samen met de criteria voor diagnostiek in de beginperiode. 
De hoogste incidentie werd gezien in de leeftijdsgroep 15-24 jaar. 
Bij 95% van de patiënten waarvan de symptomen bekend waren, 
was er sprake van koorts (≥ 38,0ºC) en luchtwegklachten (hoesten, 
keelpijn en/of rhinorrhoe/loopneus). Van de laboratoriumbeves-
tigde patiënten had 16,8% 1 of meerdere onderliggende aandoe-

ningen, waarbij longaandoeningen het meest frequent gemeld 
werden. Van de 1622 patiënten met pandemische influenza 
A(H1N1) werden 35 mensen (2,2%) in het ziekenhuis opgenomen 
en zijn 2 mensen (0,12%) overleden.

In totaal werden er van 13 juli tot en met 31 december 2009 2201 
personen in het ziekenhuis opgenomen ten gevolge van pandemi-
sche influenza A(H1N1) en van deze patiënten werden 233 (10,6%) 
opgenomen op de intensivecareafdeling (IC). De piek in het aantal 
ziekenhuisopnames per week was in week 46 (9 t/m 15 november 
2009, 381 mensen opnames, figuur 2). 93,8% Van de gemelde 
ziekenhuisopnames en 90,1% van de IC-opnames waren patiënten 
van onder 65 jaar. Tot en met 31 december 2009 werden 56 
patiënten gemeld die waren overleden aan pandemische influenza 
A(H1N1).

Andere surveillance bronnen in het najaar van 2009
Tijdens de periode 28 september t/m 31 december 2009 was de 
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incidentie van IAZ in de eerste lijn vergelijkbaar met voorgaande 
griepseizoenen. (Figuur 3) In deze periode was pandemisch 
influenzavirus A(H1N1) vrijwel het enige subtype influenzavirus dat 
werd aangetoond in de monsters van de CMR-peilstations en 
monsters die buiten de peilstations om ingestuurd zijn aan de 
Nationaal Influenza Centrumlocaties RIVM en Erasmus MC. In 
totaal werd bij 18 patiënten een oseltamivirresistent virus 
vastgesteld. Zeventien van hen ontwikkelden dit tijdens behande-
ling met oseltamivir en 1 patiënt met een resistent virus liep het 
virus op van een onbekende bron. Tevens ontwikkelde het virus bij 
1 patiënt, na start met een zanamivirbehandeling, een vermin-
derde gevoeligheid voor zanamivir en oseltamivir. Alle geteste 
pandemische influenza A(H1N1)-virussen waren resistent voor 
adamantanes. Opvallend was dat er tijdens de periode 28 
september t/m 31 december 2009 geen influenzavirussen (het 
pandemisch A(H1N1)-virus noch andere influenzavirussen) zijn 
aangetoond in de monsters vanuit het Surveillance Netwerk 
Infecties in Verpleeghuizen (SNIV), terwijl in seizoen 2008/2009 
evenals in de algemene bevolking wel influenza A(H3N2) circu-
leerde in de verpleeghuizen. Een mogelijke verklaring hiervoor is 
dat de bemonsterde patiënten vóór 1957 geboren zijn en door 
blootstelling aan het toen circulerende A(H1N1)-virus immuniteit 
tegen virussen met H1-antigeen opgebouwd. Uit verschillende 
databronnen komt naar voren dat voornamelijk de jongere 
leeftijdsgroepen positief waren voor pandemisch influenza 
A(H1N1)-virus. Opvallend is wel dat in de virologische weekstaten 
het aantal influenzavirus type A-diagnoses tijdens de piek 
aanzienlijk hoger lag dan tijdens de piek in voorgaande seizoenen. 
Waarschijnlijk komt dit deels doordat er tijdens de pandemie meer 
monsters zijn getest dan in voorgaande seizoenen. Doordat 
noemergegevens in de virologische weekstaten ontbreken kan dit 
echter niet geverifieerd worden. Vergeleken met voorgaande 
influenzaseizoenen was de totale sterfte in Nederland niet 
afwijkend.

Omvang Q-koortsuitbraak opnieuw 
toegenomen

De verheffing van Q-koorts in het zuiden van Nederland sinds het 
voorjaar van 2007 zette zich ook in 2009 onverminderd voort. 
(Figuur 4) In totaal werden in 2009 2356 meldingen van Q-koorts 
ontvangen bij de GGD’en, wat opnieuw een behoorlijke stijging 
betekende vergeleken met het jaar daarvoor, toen er 1000 
meldingen ontvangen werden. Ook in 2009 kwamen de meeste 
meldingen weer uit hetzelfde gebied in Noord-Brabant, hoewel 
het totale gebied waaruit de meldingen kwamen zich wel 
uitgebreid heeft ten opzichte van 2008. 
Opvallend was dat het percentage gemelde patiënten dat opge- 
nomen werd in een ziekenhuis, vergelijkbaar was met 2008. Het 
lijkt daarom niet waarschijnlijk dat het hogere aantal meldingen in 
2009 (geheel) verklaard kan worden door toegenomen alertheid 
waardoor meer patiënten met een milder klinische beeld 
gediagnosticeerd worden. Hierbij moet echter opgemerkt worden 
dat het opnamepercentage tussen regio’s aanzienlijk varieerde. De 
laagste opnamepercentages deden zich voor in gemeenten die in 
voorgaande jaren de hoogste incidenties hadden en de hoogste 
opnamepercentages deden zich voor in gemeenten waarin 
Q-koorts zich in 2009 voor het eerst voordeed (2).

Bij 6 van de in 2009 gemelde patiënten werd gerapporteerd dat de 
patiënt was overleden ten gevolge van Q-koorts. Bij al deze 
patiënten was sprake van onderliggende medische problematiek. 
Het aantal meldingen van overleden patiënten is echter vrijwel 
zeker een onderrapportage van het totale aantal overleden 
patiënten door Q-koorts. Er is geen zicht op het totale aantal 
patiënten dat (mede) ten gevolge van Q-koorts overleden is, 
omdat alleen acute Q-koorts meldingsplichtig is en sterfte meestal 
het gevolg is van chronische Q-koorts. De diagnostische vertraging 
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van Q-koorts is in 2009 opnieuw een stuk korter geworden (van 
mediaan ruim 4 weken in 2008 naar ruim 3 weken in 2009). Dit 
heeft waarschijnlijk te maken met toegenomen alertheid onder 
artsen en de bevolking, waardoor eerder aan Q-koorts gedacht 
wordt. Ook de toename van PCR-diagnostiek kan hier een rol bij 
spelen (2).

Geen toename pneumonie ondanks pande-
mische influenza A(H1N1) en Q-koorts 

Door de influenzapandemie en Q-koortsuitbraak was er ook veel 
aandacht voor de surveillance van pneumonie. Er was echter geen 
sprake van een opvallende toename in incidentie of een andere 
leeftijdsverdeling. Wel is op basis van onderzoek aannemelijk 
gemaakt dat al vóór de eerste Q-koortsuitbraak in 2007 sprake 
was van een verhoogd aantal ziekenhuisopnames vanwege 
Q-koortspneumonie (3).

Voor het eerst in jaren een toename van 
tuberculose

Het aantal tuberculosepatiënten in Nederland bedroeg in 2009 
1160. Voor het eerst in 8 jaar betekent dit een stijging (toename 
van 16% ten opzichte van 2008). Deze stijging is vrijwel volledig 
toe te schrijven aan de toename van het aantal Somaliërs met 
tuberculose (zowel door een toename van het aantal Somalische 
immigranten als door een toegenomen incidentie in deze 
bevolkingsgroep). De incidentie onder Somaliërs in Nederland is 
zeer hoog (1021 per 100.000 personen in 2008. (4) Immigratie uit 
hoog-endemische landen heeft dus veel invloed op de tuberculo-
se-incidentie in Nederland. Bijna driekwart (72%) van de tubercu-
lose patiënten is niet in Nederland geboren, waarvan bijna de helft 
(45%) korter dan 2,5 jaar in Nederland is. Het absolute aantal 
tuberculosepatiënten onder autochtone Nederlanders bleef 
stabiel.

De toename van resistente tuberculose lijkt zich voort te zetten. 
Naast een toename van het percentage patiënten met multiresis-
tente tuberculose (MDR) van 0,8% in 2007 en 1,9% in 2008 tot 
2,6% in 2009, werden ook 3 patiënten met extensieve resistente 
tuberculose (XDR) vastgesteld. In 2 gevallen betrof dit asielzoekers 
en in 1 geval een Nederlander die in het buitenland besmet was. 
Gezien de hoge tuberculose-incidentie en het toenemende 
percentage resistentie in andere delen van Europa en de wereld, is 
alertheid nodig om hier tijdig en adequaat op te kunnen reageren. 

Geen bijzonderheden op het gebied van 
psittacose en legionellose.

In 2009 deden zich geen bijzonderheden voor met betrekking tot 
psittacose. In 2009 waren er 77 meldingen van psittacose 
ontvangen door GGD’en, wat vergelijkbaar was met voorgaande 
jaren. Wederom deden zich enkele kleine (gezins)clusters voor. Er 
werden geen sterfgevallen ten gevolge van psittacose gerappor-
teerd. Opvallend was wel dat het aandeel diagnoses dat werd 
gesteld met behulp van PCR gedaald is van 11%-19% in de jaren 
2004 t/m 2008 tot 6,4% in 2009. De reden hiervan is ons niet 
bekend.
Er waren 256 meldingen van legionellose met een eerste ziektedag 
in 2009, wat een afname van 25% betekent ten opzichte van 
voorgaande jaren. Dit is opmerkelijk aangezien de trend vanaf 
2000 stijgend was, met pieken in 2002 en 2006.
Onduidelijk is of de afname in 2009 kan worden toegeschreven 
aan een normale fluctuatie van het aantal meldingen, of dat 
andere factoren een rol spelen. Mogelijk heeft de aandacht voor 
de pandemie en de Q-koortsepidemie geleid tot wijzigingen in de 
diagnostiek, waardoor minder vaak legionellose is herkend. Dit zal 
nader onderzocht worden. Ook zou de diagnose van legionellose 
gemist kunnen worden bij patiënten met respiratoire klachten die 
wegens positieve Q-koortsserologie met antibiotica worden 
behandeld. Verder kunnen klimatologische omstandigheden een 
rol spelen in de transmissie van legionellose. (5) Het effect hiervan 
in 2009 zal nader onderzocht worden. Het is echter niet waar-
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schijnlijk dat de daling in het aantal legionellosemeldingen 
uitsluitend toe te schrijven is aan gunstige weersomstandigheden 
in Nederland, aangezien het aantal meldingen opgelopen in het 
buitenland een even sterke afname laat zien. Na jarenlange 
afname is de in de meldingen gerapporteerde sterfte in 2009 
gestegen naar 6,8%. De sterfte was vooral hoog bij in Nederland 
opgelopen legionellose (9,7%), onder vrouwen (10,3%) en in de 
leeftijdsgroep ouder dan 80 jaar (22,7%). Indien de afname van 
het aantal meldingen vooral toe te schrijven zou zijn aan vermin-
derde diagnostiek naar legionellose, zou dit een relatie kunnen 
hebben met de toegenomen sterfte. Een tijdige diagnose van een 
legionellose-infectie is namelijk belangrijk voor het instellen van 
adequate antibiotische behandeling en de prognose voor herstel.

Conclusie

Voor wat betreft legionellose, psittacose en pneumonie waren er 
geen belangrijke afwijkingen in de trend van de laatste jaren. Wel 
was er voor het eerst in 8 jaar een toename in het aantal tubercu-
losepatiënten. De incidentie en ziektelast van deze aandoeningen 
wijken niet in belangrijke mate af van die in andere West-Europese 
landen. Ook het verloop van de influenzapandemie was vergelijk-
baar met andere Europese landen. Uniek in de wereld blijven wel 
de Q-koortsuitbraken met in 2009 weer veel meer gevallen dan in 
2008. Dankzij de inspanningen van vele veldpartijen en de inzet 
van vele reguliere en aanvullende surveillance-instrumenten is het 
mogelijk geweest om het epidemiologische beloop van  zowel de 
Q-koortsuitbraak als de influenzapandemie zo mogelijk inzichte-
lijk te maken, ter ondersteuning van gericht beleid en bestrijding. 
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Aan de jaarrapportage Respiratoire infectieziekten 2009 
hebben vele personen en instanties een bijdrage 
geleverd. Een volledig overzicht hiervan is te vinden in 
de jaarrapportage zelf. (1)

Developments in respiratory infectious diseases in 2009 in the Netherlands

This paper describes the most important developments with respect to respiratory infectious diseases in 2009 in the Netherlands. It is a 
summary of the annual report on respiratory infectious diseases of the Centre for Infectious Disease Control to the Ministry of Health. 
Most remarkable in 2009 were the influenza pandemic and the largest Q fever outbreak that has ever been described globally. The 
course of the pandemic was mild and comparable to other European countries. Thanks to the efforts of many field partners and the use 
of standard and specifically developed surveillance tools, it was possible to investigate the epidemiological course of these large 
outbreaks almost in real time, in order to support infectious disease policy and control. There were no remarkable developments in the 
surveillance of community acquired pneumonia, legionellosis or psittacosis. However, there was a slight increase in the number of 
tuberculosis patients for the first time in many years.
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Proefschrift

Is dit een uitbraak?
Een retrospectieve evaluatie van 
syndroomsurveillance voor nieuw 
opduikende infectieziekten.

C.C. van den Wijngaard

Sinds de antraxaanslagen in 2001, de SARS-epidemie in 2003 en de voortdurende dreiging van nieuwe 
infectieziekte-uitbraken, is vroege detectie van nieuwe infectieziekte-uitbraken een prioriteit gewor-
den in de publieke gezondheidszorg. Maar vroege detectie van uitbraken is gecompliceerd omdat 
patiënten met gevaarlijke infecties als SARS of een nieuw pandemisch influenzavirus zich kunnen 
presenteren met symptomen die typisch zijn voor ‘normale’ griep: koorts, vermoeidheid, een beetje 
misselijk en wat hoesten. Dagelijks melden zich vele patiënten met dergelijke symptomen bij hun 
(huis)arts, en bij een uitbraak door ongewone of onbekende ziekteverwekkers zal een individuele arts 
hoogstens enkele extra patiënten zien. Daarom kan niet verwacht worden dat clinici deze ongewone 
ziektegevallen direct herkennen. Omdat daarnaast vaak ook geen laboratoriumdiagnose wordt 
gesteld bij zulke gebruikelijke symptomen, kunnen ongewone uitbraken gemist worden

Syndroomsurveillance zou zulke blinde vlekken van de gangbare 
surveillance – die gebaseerd is op oplettende clinici en laboratori-
umsurveillance – kunnen opvangen. Syndroomsurveillance 
signaleert namelijk verdachte toenames in het aantal patiënten 
met niet-specifieke klinische symptomen en syndromen zoals 
‘pneumonie door onbekend pathogeen’, of toenames in andere 
niet-diagnostische data zoals het aantal prescripties voor 
antihoestmedicatie. Om die reden hebben diverse landen de 
laatste jaren realtime syndroomsurveillancesystemen geïmple-
menteerd die gebruik maken van pre- of niet-diagnostische data 
zoals absenteïsme, medische telefonische hulplijnconsulten, 
spoedeisende eerste hulpconsulten, internetzoektermen en 
mediaberichten. Tegelijkertijd wordt echter de effectiviteit van 
realtimesyndroomsurveillance betwijfeld, vooral vanwege 
mogelijke valse alarmsignalen. Het RIVM heeft daarom onder-
zocht wat de toegevoegde waarde is van syndroomsurveillance 
ten opzichte van de gangbare surveillance met betrekking tot de 
vroege (realtime) detectie van ongewone infectieziekte-uitbraken 
en het volgen van de impact van gangbare ziekteverwekkers onder 
de Nederlandse bevolking. 

Voor het onderzoek zijn allereerst retrospectieve data verzameld 
uit bestaande Nederlandse medische registraties die mogelijk 
geschikt zijn voor syndroomsurveillance. Deze registraties 
bevatten gegevens over werkabsenteïsme, huisartsconsulten, 
medicatieprescripties, ziekenhuisopnames, laboratoriumtest-
aanvragen en sterfte. Vervolgens zijn gastro-enteritis- en zijn 
respiratoire en neurologische syndromen gedefinieerd voor deze 
registraties. Van deze syndromen kan verwacht worden dat ze de 
activiteit van zowel gangbare ziekteverwekkers als van ongewone 
gevaarlijke ziekteverwekkers reflecteren. Dergelijke gevaarlijke 
ongewone ziekteverwekkers die symptomen veroorzaken 
vergelijkbaar met gangbare ziekteverwekkers, zijn juist moeilijk te 
herkennen door clinici, waardoor syndroomsurveillance van extra 
waarde kan zijn. Een ander voordeel is dat voor deze syndromen 
gangbare ziekteverwekkers als testvoorbeeld gebruikt kunnen 
worden. Daarom zijn tijdserieregressiemodellen gebruikt om te 
bepalen in hoeverre gangbare ziekteverwekkers bijdragen aan 
deze syndromen. Deze verklaren het aantal syndroompatiënten 
per week aan de hand van de aantallen gedetecteerde ziektever-
wekkers uit de gangbare laboratoriumsurveillance. Daarna is 
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onderzocht of lokale uitbraken zouden kunnen worden gedetec-
teerd in realtime-syndroomsurveillancedata. Dit is gedaan door 
met behulp van space-time scan statistics historische uitbraken te 
detecteren in de syndroomdata uit de ziekenhuisregistratie. 

Belangrijkste resultaten

Syndroomsurveillancedata uit medische 
registraties reflecteren activiteit van 
ziekteverwekkers

De respiratoire, neurologische en gastro-enteritissyndroomsur-
veillancedata reflecteerden de gangbare activiteit van ziektever-
wekkers, en daarom hoogstwaarschijnlijk ook ongewone 
infectieziekteactiviteit.  Vooral respiratoire syndromen geven een 
goede reflectie van gangbare activiteit van ziekteverwekkers. In de 
regressiemodellen kon 68-86% van de wekelijkse syndroomvaria-
ties worden verklaard door wekelijkse aantallen gangbare 
ziekteverwekkers uit de laboratoriumsurveillance, waarbij 
influenza en RSV de meeste variatie verklaarden. Voor de 
gastro-enteritissyndromen werd 29-85% van de syndroomvariatie 
verklaard door gangbare activiteit van ziekteverwekkers (rotavi-
rus, Shigella, Campylobacter en Salmonella) , en voor een viraal 
neurologisch syndroom 62% (enterovirus). Verder liepen sommige 
syndromen tot 5 weken voor op de laboratoriumsurveillance en 
ook reflecteerden sommige syndromen activiteit van ziektever-
wekkers die niet of incompleet werd gedetecteerd door 
laboratoriumsurveillance. 

Verschuivingen in ziektelast en virulentie 
kunnen worden gevolgd door middel van 
syndroomsurveillance

Voor influenza zijn met behulp van tijdserieregressiemodellen 
voorheen onbekende jaarlijkse verschuivingen in het aantal 
ziekenhuisopnames en sterfgevallen ontdekt, gerelateerd aan het 
aantal gevallen van influenza-achtig ziektebeeld (IAZ). Deze 
verschuivingen vallen samen met verschuivingen in antigeniciteit 
van circulerende influenzavirussen. Gecombineerde analyse van 
syndroom- en ziektespecifieke data maakt het dus mogelijk om de 
impact van gangbare ziekteverwekkers op de volksgezondheid 
beter te kwantificeren. Een ander voorbeeld hiervan is de detectie 
van een voorheen onbekend zware ziektelast van norovirusinfec-
ties: een duidelijke associatie is gevonden met milde tot ernstige 
morbiditeit en zelfs sterfte onder ouderen. ( Dat laatste werd 
eerder wel vermoed, maar kon niet worden bevestigd door de 
gangbare surveillance.

Nieuwe infectieziekte-uitbraken kunnen 
tijdig worden gedetecteerd met 
syndroomsurveillance

De detectie van plots opduikende uitbraken zou kunnen worden 
versneld als lokale syndroomtoennames, wanneer ze nog te klein 
zijn om op nationaal niveau te detecteren, al zouden kunnen 
worden opgespoord. Dit is getest voor bekende historische 
‘gouden standaard’ uitbraken: door middel van space-time scan 
statistics werden zo de legionella-uitbraken in 1999 en 2006 in 
ziekenhuissyndroomsurveillancedata gedetecteerd. Deze analyse 
resulteerde in gemiddeld 5 gedetecteerde syndroomclusters per 
jaar. Dit is een bescheiden totaal aantal alarmsignalen in de tijd en 
dat duidt erop dat syndroomsurveillance ook lokale uitbraken 
door ongewone of onbekende ziekteverwekkers kan detecteren 
zonder overspoeld te worden door valse alarmsignalen. Met 
dezelfde benadering zijn ook voorheen onbekende ziekteclusters 
gedetecteerd, waarvan het aannemelijk is dat ze door Q-koorts 
zijn veroorzaakt. Dit illustreert dat syndroomsurveillance in 
sommige situaties uitbraken kan detecteren die anders gemist 
zouden worden. Realtimedetectie en het nader onderzoeken van 
deze Q-koortsverdachte clusters zou wellicht geleid hebben tot 
signalering van toegenomen Q-koortsactiviteit vòòr de detectie 
die nu in 2007 plaats heeft gevonden.

Toegevoegde waarde van syndroomsur-
veillance voor infectieziektesurveillance 

Op basis van de onderzoeksresultaten wordt geconcludeerd dat 
syndroomsurveillance blinde vlekken van gangbare infectieziekte-
surveillance kan compenseren. De toegevoegde waarde van 
syndroomsurveillance zit in het detecteren van ongewone 
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uitbraken onafhankelijk van laboratoriumdetectie van de 
ziekteverwekker en in het signaleren van verschuivingen in 
virulentie en ziektelast van gangbare ziekteverwekkers. Daarnaast 
kan syndroomsurveillance ook gebruikt worden om de afwezig-
heid of beperkte omvang van ongewone ziekte-uitbraken in de 
bevolking vast te stellen, vooral tijdens periodes van toegenomen 
alertheid, bijvoorbeeld tijdens epidemieën in naburige landen of 
tijdens grote publieke evenementen zoals de Olympische Spelen. 
Samenvattend verbetert syndroomsurveillance het inzicht van 
volksgezondheidsautoriteiten in het vóórkomen van ziektes onder 
de bevolking.

De onderzoeksresultaten zijn vooral gebaseerd op retrospectieve 
analyses van syndroomsurveillancedata met weinig data-artefac-
ten en hoge dekkingsgraad. Als realtimecollectie van dergelijke 
syndroomsurveillancedata niet haalbaar is, is het beter om 
syndroomsurveillance niet in te zetten voor vroege (realtime) 
signalering van ziekte-uitbraken. Dit omdat echte uitbraken dan 
vaak gemist zullen worden en tevens vele valse alarmsignalen 
gegenereerd kunnen worden.  Verder zijn voor vroege signalering 
ook voldoende laboratorium- en epidemiologische gegevens 
nodig om snel mogelijke oorzaken voor syndroomsignalen te 
kunnen exploreren, waardoor alarmsignalen die een respons 
nodig hebben beter kunnen worden onderscheiden.
Vergeleken met de mogelijke kosten van een late respons op grote 
infectieziekte-uitbraken - die miljoenen of zelfs miljarden euro’s 
kunnen bedragen - zijn de kosten voor het onderhouden van 
realtimesyndroomsurveillance laag. Natuurlijk kunnen sommige 
ziekte-uitbraken makkelijker worden beheerst of gestopt 
(bijvoorbeeld SARS) dan andere (bijvoorbeeld pandemische 
influenza). Maar zelfs als vroege detectie door syndroomsurveil-
lance niet leidt tot beheersing van een uitbraak, dan nog kan 
syndroomsurveillance van nut zijn om vaak dure interventiemaat-
regelen, zoals quarantaine en aanvullende vaccinatie, beter af te 
stemmen op de omvang en ernst van de uitbraak. 

Bij de start van dit onderzoek was in Nederland nog geen sprake 
van realtimesyndroomsurveillance. Inmiddels is begonnen met 
een wekelijkse sterftesurveillance die gebruik maakt van data uit 
de bestaande mortaliteitsregistratie. Realtimedatacollectie wordt 
momenteel ook geïmplementeerd voor de landelijke huisartscon-

sultregistraties van het NIVEL (www.nivel.nl). Het zou verder 
onderzocht moeten worden of collectie van syndroomsurveillan-
cedata kan worden ingebouwd in (toekomstige) realtime medi-
sche registraties, zoals het elektronisch patiëntendossier (EPD). 
Wellicht kunnen ziekenhuisdata en andere datasoorten zo tegen 
beperkte meerkosten beschikbaar worden gemaakt voor syn-
droomsurveillance. Tot het zover is kan gebruik gemaakt worden 
van retrospectieve syndroomsurveillancedata om, weliswaar met 
een vertraging, de impact van infectieziekten onder de Neder-
landse bevolking te volgen en nieuw opduikende infectieziekte-
dreigingen te signaleren. 
Dit onderzoek beoogt bij te dragen aan een realistisch gebruik van 
realtimesyndroomsurveillance voor een betere signalering van 
nieuw opduikende infectieziekteproblemen. De onderzoeksresul-
taten illustreren hoe syndroomsurveillance, complementair aan 
gangbare surveillance, nieuwe infectieziekte-uitbraken en impact 
van gangbare ziekteverwekkers kan detecteren die anders gemist 
zouden worden.
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Onderzoek in het kort

Effectieve communicatie van het team 
infectieziektebestrijding van GGD 
Regio Twente met gemeenten
D.J.M. van der Lee, B.J. Beuvink-Chudak, E.J. Maarsingh  

GGD Regio Twente heeft onder 7 gemeenten onderzoek gedaan naar de  informatiebehoefte op het 
gebied van infectieziektebestrijding. De resultaten laten zien dat informatie wordt gebruikt voor 
beeldvorming, het maken van beleidskeuzes en het afleggen van verantwoording. Hoewel men over 
het algemeen tevreden is over het tijdstip van informeren en de inhoud van de boodschap, bestaat er 
behoefte aan aanbevelingen over mogelijke acties die gemeenten kunnen ondernemen. Tevens blijkt 
dat de taken op het gebied van infectieziektebestrijding en de interne communicatie binnen gemeen-
ten niet overal hetzelfde zijn georganiseerd. Het is voor de GGD van belang om te bepalen welke 
informatie over infectieziektebestrijding voor de wettelijke verplichtingen van de gemeente relevant is 
en of het de taak van de GGD is of van de gemeente om deze informatie binnen gemeenten te ver-
spreiden. 

Door de uitbraken van influenza A (H1N1) en Q-koorts was er het 
afgelopen jaar  veel contact tussen GGD’en en gemeenten. 
Volgens de WPG moeten GGD’en gemeenten informeren over 
infectieziektebestrijding en ligt de verantwoordelijkheid voor 
maatregelen ter bestrijding van infectieziekten onder de bevolking 
bij het college van burgemeester en wethouders (WPG, art. 6, lid 1) 
Gezamenlijk bereiden zij de aanpak van een mogelijke crisis voor. 
De burgemeester geeft leiding aan de bestrijding van uitbraken 
(WPG, art. 6, lid 2). Als de ziekte zeer ernstig en besmettelijk is kan 
hij vrijheidsbeperkende maatregelen opleggen. 

Het is van belang dat de boodschap die door de GGD aan 
gemeenten wordt gegeven juist wordt begrepen. Hiermee wordt 
bedoeld dat de boodschap aan de verwachtingen voldoet en kan 
worden vertaald in juiste beslissingen. In sommige gevallen moet 
de gemeente direct handelen, terwijl in andere gevallen de 
boodschap is bedoeld voor publieksvoorlichting of algemene 
beeldvorming.

De afgelopen jaren waren er een aantal nieuwe ontwikkelingen, 
zowel in de infectieziektebestrijding als in de organisatie van het 
openbaar bestuur . Op het gebied van infectieziektebestrijding 
werden bekende ziekten moeilijker behandelbaar door het 
optreden van resistentie tegen antibiotica, bijvoorbeeld MRSA.(1) 

Ook verspreiden ziekten zich makkelijker door de toegenomen 
mobiliteit van mensen en komen steeds meer exotische ziekten 
voor in Nederland. Zo overleed in juli 2008 een vrouw aan 
Marburg hemorrhagische koorts. Zij was kort tevoren op vakantie 
geweest in Oeganda. (2) Verder ontstaan nieuwe infectieziekten 
die niet lijken op de bestaande vormen, bijvoorbeeld SARS en 
nieuwe influenzavirussen. (3) De infectieziektewereld waarschuwt 
voor het uitbreken van een wereldwijde pandemie. (4)

Op het gebied van openbaar bestuur zien we dat er sinds de jaren 
’90 nationaal en internationaal toenemende aandacht is voor 
Good Governance. (5) Dit is een veelzijdig begrip, afkomstig uit 
economische en politieke wetenschappen, waarbij op een goede 
manier, met oog voor het algemeen belang, macht wordt 
uitgeoefend en maatregelen worden genomen. Hoewel er 
verschillende concepten van Good Governance bestaan, staat het 
aspect ‘verantwoording’ altijd centraal. Om het gevoerde beleid te 
kunnen verantwoorden is een goede informatievoorziening van 
groot belang.

Het hier beschreven onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in 
de informatiebehoefte van gemeenten in de regio Twente zodat 
de GGD haar informatievoorziening daar, binnen de wettelijk 
kaders, op af kan stemmen. 
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Methode 
Voor dit onderzoek werden 22 personen geïnterviewd uit 7 
gemeenten: 7 burgemeesters, 7 ambtenaren openbare gezond-
heidszorg (OGZ), 7 ambtenaren openbare orde en veiligheid (OOV) 
en 1 wethouder volksgezondheid. De burgemeesters werden 
geinterviewd  vanwege hun wettelijke verantwoordelijkheid op 
het gebied van infectieziektebestrijding in tijden van crisis. De 
keuze om daarnaast ambtenaren te interviewen, en niet wethou-
ders,  is gemaakt omdat zij (vooral ambtenaren OOV) in de tijden 
van crisis optreden als adviseur van de burgemeester. Ook ligt de 
uitvoering van bestrijdingsmaatregelen vaak bij de ambtenaren 
OGZ en OOV. 

De selectiecriteria voor de 7 gemeenten waren de omvang van de 
gemeenten, de geografische spreiding en de mate van contact in 
het afgelopen jaar tussen gemeente en GGD op het gebied van 
infectieziektebestrijding. Er is gekozen voor de volgende gemeen-
ten: Almelo, Hengelo, Enschede, Borne, Haaksbergen, Dinkelland 
en Oldenzaal. Na de aankondiging van het onderzoek in het 
ambtelijk overleg van de openbare gezondheidszorg werden de 
gemeenten telefonisch benaderd voor een afspraak. In één geval, 
waarbij het niet lukte om telefonisch een afspraak te maken, is 
nog een brief gestuurd. 

Op basis van de maximes (stelregels) van Grice (6) is een eigen 
communicatiemodel ontwikkeld. (Figuur) De volgende indicatoren 
zijn opgenomen in de vragenlijst: opvattingen over effectiviteit, 
tijdstip van informeren, inhoud van de informatie, gebruikscon-
text, verdere verspreiding van de informatie, opvattingen over de 
hoeveelheid informatie, wijze van communicatie, waardering 
vaste contactpersoon/afzender en risicoperceptie. 

Voorafgaand aan de interviews ontvingen alle deelnemers een 
informatiebrief met een korte toelichting op het onderzoek en de 
vragen . Na de interviews ontvingen de deelnemers een verslag 
met het verzoek op- of aanmerkingen binnen 2 weken terug te 
sturen. Voor de inhoudsanalyse werden de verslagen gecodeerd, 
waarna de codes werden gegroepeerd per vraag. De interne 
validiteit werd getoetst door de voorlopige resultaten te presente-
ren in het ambtelijk overleg van de openbare gezondheidszorg en 
het clusteroverleg van openbare orde en veiligheid. Tijdens deze 
overleggen werden alle aanwezigen uitgenodigd om een reactie te 
geven op de onderzoeksresultaten. Daarnaast werd de presentatie 
geplaatst op het Extranet van de GGD, en kon men reageren per 
e-mail.

Resultaten 
Alle respondenten vinden het belangrijk dat de informatie op tijd 
is. Burgemeesters willen informatie om hun beleid daarop af te 
stemmen en vinden het belangrijk dat alle betrokkenen geïnfor-
meerd zijn. De ambtenaren willen informatie gericht op het 
nemen van maatregelen. Sommigen willen beknopte informatie, 
andere willen volledig worden geïnformeerd 

Over het algemeen willen de respondenten al in een vroeg 
stadium geïnformeerd worden over zaken als het acute gevaar, de 
besmettelijkheid, de kans op maatschappelijke onrust en acties 
die de gemeente kan ondernemen. Eén ambtenaar geeft aan dat 
het prettig is om informatie vanuit het landelijk kader zoals het 
Nationaal Crisis Centrum (NCC) vertaald te zien naar regionaal 
niveau. 
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Een groot deel van de respondenten vindt dat ambtenaren OGZ  
het eerste aanspreekpunt zouden moeten zijn, omdat zij belast 
zijn met de beleidsvoorbereiding, en de burgemeester niet.

Niet alle communicatie die vanuit de GGD naar gemeenten 
plaatsvindt bereikt alle respondenten. Het jaarverslag en de 
regelmatige schriftelijke terugkoppeling komen vooral bij 
ambtenaren OGZ. Eén burgemeester geeft aan dat hij ervan uit- 
gaat dat ambtenaren dezelfde informatie ontvangen die hij krijgt. 
De interne communicatie binnen de gemeente blijkt echter niet 
altijd goed te verlopen.

De burgemeesters en de wethouder worden over het algemeen 
graag telefonisch geïnformeerd,  ambtenaren geven de voorkeur 
aan schriftelijke informatie of per e-mail.  Ambtenaren willen 
graag één contactpersoon bij de GGD voor een bepaald onder-
werp, burgemeesters hechten hier minder waarde aan.

Aanbevelingen
De GGD moet de gemeente informeren over zaken die vanuit de 
wettelijke verantwoordelijkheden van de gemeente relevant zijn.

De GGD moet kort en bondig aangeven waarom er communicatie 
plaatsvindt en waarvoor deze informatie is bedoeld. In crisissitua-
ties is het van belang om de gemeenten breed te informeren 
(burgemeester, ambtenaren OGZ en OOV en afdeling communica-
tie). In minder urgente situaties kan worden volstaan met een 
nieuwsbrief op intranet/internet. 

Er is behoefte aan regie in de taakverdeling binnen de gemeenten 
omdat het onduidelijk is wie er wanneer door de GGD moeten 
worden geïnformeerd. Deze conclusie strookt met eerder 
onderzoek door GGD Hart van Brabant over communicatie naar 
gemeenten tijdens de Q-koortsepidemie. (7)  

Bij de bestrijding van infectieziekten zijn veel partijen betrokken. 
Om communicatie effectief te laten verlopen is het van belang dat 

het duidelijk is voor alle betrokken partijen wie verantwoordelijk is 
voor welke informatie.  

De GGD moet een informatiebijeenkomst/voor de gemeenten 
organiseren over de nieuwe taken en bevoegdheden van gemeen-
ten en GGD’en zoals beschreven in de WPG. Ook is het raadzaam 
dat de GGD een werkbezoek organiseert over infectieziektebestrij-
ding voor nieuwe medewerkers, raadsleden en bestuurders bij 
gemeenten. 
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Project in het kort

Tool om norovirusuitbraken 
gerelateerd aan voedsel te selecteren

L. Verhoef, I. Boxman, E. Duizer, R. ter Schegget, J. Chardon, M.Koopmans  

Norovirus is een van de meest voorkomende veroorzakers van uitbraken van gastro-enteritis in 
Nederland. (1) Hoewel persoon-op-persoontransmissie het meest voorkomt, wordt norovirus vaker 
dan gedacht overgedragen via voedsel. Na introductie van het virus door voedsel kan persoon-op-
persoontransmissie zorgen voor verdere verspreiding. Omdat de uitbraken van voedselinfecties 
meldingsplichtig zijn volgens de Wpg is het belangrijk deze te herkennen. Binnen het RIVM is een Excel 
tool ontwikkeld waarmee uitbraken gerelateerd aan voedsel geselecteerd kunnen worden uit de grote 
hoeveelheid aan van norovirus verdachte uitbraken die de GGD jaarlijks behandelt. (2) Het aantal 
uitbraken waarbij na gebruik van de selectietool nog serieus gekeken moet worden naar de rol van 
voedsel (bronopsporing) kan hiermee in principe worden teruggebracht tot eenderde. De bruikbaar-
heid van deze tool voor de GGD wordt in samenwerking met de nVWA in dit stuk beschreven. 

Huidige werkwijze bij 
norovirus-uitbraken

GGD

De GGD ontvangt meldingen van gastro-enteritis vanuit het 
publiek, instellingen, artsen, maar soms ook via de nVWA. De 
meeste uitbraken worden gezien in zorginstellingen en gerappor-
teerd als ‘persoon-op-persoontransmissie’. Instellingen waarin 
voor infectieziekten kwetsbare populaties verblijven, dienen 
meerdere gevallen van gastro-enteritis te melden bij de GGD (art. 
26 Wpg) (LCI-protocol Calicivirusinfecties). Deze meldingen 
worden echter niet landelijk verzameld.  
Idealiter wordt bij iedere melding overgegaan tot het verzamelen 
van beschrijvende epidemiologische gegevens, het aantonen van 
een verwekker, en het nemen van maatregelen die verdere 
verspreiding beperken. Indien het pathogeen nog niet bekend is of 
wanneer men deze wil vaststellen, kan op basis van het 
diagnostisch algoritme gastro-enteritis (3) een gerichte aanvraag voor 
onderzoek gedaan worden. (Figuur 1) Om een uitbraak toe te 
kunnen schrijven aan norovirus kan in principe volstaan worden 
met 1 PCR-positief monster van 2-4 ingestuurde monsters 
afkomstig van patiënten die een epidemiologische relatie hebben 
(.een anamnestisch verband in tijd en plaats) (4), hoewel 2 
PCR-positieve monsters van 5 ingestuurde monsters de voorkeur 

verdienen Het LCI-protocol is op dit punt verouderd en zal worden 
herzien. 
In het diagnostisch algoritme gastro-enteritis is de vraag opgeno-
men of voedsel een rol heeft gespeeld en dus of de nVWA 
ingeschakeld moet worden. Volgens de Wpg zijn voedselinfecties 
meldingsplichtig indien voorkomend bij 2 of meer personen 
waarbij anamnestisch een verband bestaat met het gebruik van 
verdacht voedsel of drinken. Bij goede epidemiologische aanwij-
zingen van betrokkenheid van besmet voedsel werd en wordt 
overgegaan tot bronopsporing in samenwerking met de nVWA of 
het RIVM. 

nVWA

Meldingen van gastro-enteritis komen bij de nVWA binnen via de 
nVWA-meldkamer (telefoonnummer: 0800-0488). Deze meldin-
gen zijn meestal naar aanleiding van consumptie van voedsel. De 
overweging om over te gaan tot het instellen van een onderzoek 
gericht op het aantonen van norovirus is gebaseerd op een 
beslisboom. (Figuur 2) In deze beslisboom, die uit eerdere 
ervaringen tot stand is gekomen, wordt gekeken naar de sympto-
men, het gezamenlijk consumeren van een maaltijd, tijd tussen 
eerste ziekteverschijnselen en consumptie van verdachte maaltijd 
(i.e. incubatietijd met patroon van ‘puntbron’), en het type voedsel 
dat geconsumeerd is. Op basis van inspecties op naleving van 
HACCP in bedrijven en voedsel en/of omgevingsonderzoek geeft 
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de nVWA voorlichting aan voedselbereiders, kan ervoor gekozen 
worden boeterapporten op te maken of zelfs voedsel uit de 
handel te nemen.

RIVM

Diagnostiek van norovirussen wordt inmiddels bij voldoende 
microbiologische laboratoria gedaan, en het RIVM doet dan ook 
alleen nog referentiediagnostiek bij gastro-enteritisuitbraken. Dat 
wil zeggen dat uitbraken waarbij geen verwekker kan worden 
aangetoond maar met verdenking van een virale etiologie kunnen 
worden doorgestuurd. Op verzoek van de GGD kunnen monsters 
ingestuurd worden naar RIVM voor diagnostiek met financiering 
uit het OGZ-diagnostiekbudget. Daarnaast kunnen norovirusposi-
tieve monsters gratis ingestuurd worden voor typering. Het 
typeren van norovirus in humane monsters is onder andere nuttig 
voor de bronopsporing. Typering kan ook inzicht geven in 
transmissieketens en eventuele herintroductie van norovirus. Dit 
laatste kan bijvoorbeeld voor de GGD nuttig zijn bij het evalueren 
van genomen maatregelen. Bij langdurige uitbraken blijkt soms 
dat de maatregelen afdoende zijn geweest, maar dat re-introduc-
tie van het virus in feite een nieuwe uitbraak heeft veroorzaakt. 

De ontwikkeling van de tool
Naast het verrichten van diagnostiek is het RIVM sinds 1999 
trekker van het FoodBorne Viruses in Europe (FBVE)-netwerk. Dit 
is een surveillancenetwerk waarin 13 Europese landen uitbraken 
door norovirus registreren. Op basis van deze database is 
gevonden dat ongeveer 10 tot 20% van alle norovirusuitbraken 
wordt veroorzaakt door besmet voedsel, al dan niet besmet door 
voedselbereiders.

In de FBVE-database zijn tussen 2002 en 2006 meer dan 1000 
uitbraken gerapporteerd met epidemiologische en virologische 
gegevens door de 9 deelnemende landen die deze gegevens 
gecombineerd aan kunnen leveren. Deze dataset is gebruikt om 
van te leren welke kenmerken voedselgerelateerde uitbraken 
onderscheiden van persoon-op-persoonuitbraken. De volledige 
analyse en het tot stand komen van de gevalideerde tool staat 
elders beschreven. (2) De hier gepresenteerde versie is aangepast 
aan de Nederlandse situatie voor toepasbaarheid bij GGD’en 
(figuur 3), waarbij de volgende kenmerken kunnen helpen 
voedselgerelateerde uitbraken te onderscheiden van persoon-op-
persoonuitbraken: genotype, setting en het aantal personen dat 
ongeveer gelijktijdig ziek geworden is. Bij retrospectieve toepas-
sing van de tool op de data van 5 jaar uitbraaksurveillancedata 
blijkt dat 33% van de totaal gerapporteerde uitbraken waarschijn-
lijk voedselgerelateerd was en dus bronopsporing op zijn plaats 
was geweest. Met de tool kan dus meer energie in de ‘echte ‘ 
voedselgerelateerde uitbraak gestopt worden wat stimulerend 
kan werken voor zowel GGD als nVWA.

Werking van de selectietool
 Op het moment dat een melding binnenkomt bij de GGD, waarbij 
verdenking is op norovirus als verwekker, kan de tool gebruikt 
worden. Er hoeven slechts 2 of 3 kenmerken ingevoerd te worden 
zoals de setting en het aantal cases die op het moment van 
melding al bekend zijn. Het genotype, een ander kenmerk, is in 
een vroeg stadium misschien nog niet bekend, maar de tool is ook 
zonder genotype bruikbaar. Er wordt dan intrinsiek vanuit gegaan 
dat het om genotype II.4 gaat, wat in de meeste uitbraken het 
geval is. Indien het later toch om een non-II.4 blijkt te gaan, wordt 
de kans op voedsel als bron iets hoger. 
Wanneer de rode punt in de figuur in het groene gedeelte 
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Doel van deze tool
Deze tool is bedoeld voor mensen werkzaam bij GGD’en en betrokken bij de beslissing voor follow-up van norovirusuitbraken en de implementatie van interventie 
maatregelen. Deze tool kan uitbraken selecteren waarbij voedsel verdacht is als bron van de uitbraak en dus follow-up voor bronopsporing nodig maakt. Het aantal 
uitbraken voor follow-up is hiermee te reduceren tot 33% van alle hemelde uitbraken aangezien de bulk van persoon op persoon wordt overgedragen en geen 
bronopsporing vraagt maar andere maatregelen. De formule achter deze tool komt voort uit een gevalideerd voorspellend statistisch model dat gebaseerd was op 
gecombineerde epidemiologische en virologische surveillance data gerapporteerd door 9 Europese landen aan het Food-borne Viruses in Europe netwerk in 
2002-2006. De opbouw en validatie van het model is beschreven in Verhoef et al. EID 2009. Selection tool for foodborne norovirus outbreaks.

Hoe is de tool te gebruiken?
Als een uitbraak gerapporteerd wordt bij de GGD, kunnen volgende gegevens ingevoerd worden: het aantal cases op moment van melding, de locatie van de uitbraak 
en het genotype. Als de gevraagde gegevens (nog) niet bekend zijn, kan deze cel leeg blijven.

Hoe is de uitkomst te gebruiken?
De rode stip in het midden van de �guur laat zien in hoeverre de uitbraak karakteristieken vertoont van een voedselgerelateerde uitbraak, in vergelijking tot een 
persoon-persoon transmissie uitbraak.

Rode gebied  Persoon-persoon transmissie is aannemelijk, maar voedsel kan niet worden uitgesloten als oorzaak van de uitbraak.

Oranje gebied  De uitbraak kan zowel door voedsel als door persoon-persoon transmissie zijn veroorzaakt.

Groene gebied  Voedsel als oorzaak van deze uitbraak is aannemelijk, maar persoon-peraoon transmissie kan niet worden uitgesloten als oorzaak van de uitbraak.

nieuwe 
uitbraak

Sca�erplot van de resultaten na toepassing van het model voor87B uitbraken 
gerapporteerd aan FBVE tussen 2002 en 2006

voedselgerelateerde
uitbraken (n=224)

Figuur 3 Excel tool waarmee 
voedselgerelateerde norovirusuit-
braken in de grote bulk van 
norovirus verdachte uitbraken 
geïdentificeerd kunnen worden, hier 
aangepast aan de Nederlandse 
situatie voor toepasbaarheid bij 
GGD’en. 

Figuur 2 Beslisboom die gebruikt 
wordt bij de nVWA om te beslissen 
wel of geen norovirusonderzoek te 
starten naar de mogelijkheid van 
voedsel of een voedselbereider als 
mogelijke bron na een melding van 
gastro-enteritis. (5)
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terechtkomt, is het waarschijnlijk dat het hier om een voedselge-
relateerde uitbraak gaat. (Zie toelichting onder figuur 3). Voor deze 
uitbraken zou gerichte navraag bij cases nuttig kunnen zijn. 
Wanneer blijkt dat voedsel inderdaad verdacht is, moet de nVWA 
ingeschakeld worden, en is het aan te bevelen om typering in te 
zetten. Dit moet dan snel gebeuren omdat de kans op restanten in 
de tijd steeds kleiner wordt. Voor uitbraken waarvan de tool een 
stip in de oranje en rode gebieden geeft, geldt dat voedsel minder 

waarschijnlijk is als bron, hoewel dit niet kan worden uitgesloten.
Bij nagenoeg alle meldingen van gastro-enteritis bij de nVWA 
wordt al een relatie vermoed met voedsel, veelal bereid in 
horecagelegenheden. Het gebruik van de tool door GGD’en kan 
wel leiden tot een verhoogde meldingsgraad van voedselgerela-
teerde norovirusuitbraken bij de nVWA, omdat de tool aangeeft 
dat er mogelijk voedsel bij de uitbraak betrokken is. 
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Discussie

In het piekseizoen van norovirus is het voor de GGD onmogelijk 
iedere gemelde uitbraak even grondig te onderzoeken om de 
transmissieroute te identificeren. Met de hier gepresenteerde tool 
en schema’s kan op systematische wijze een selectie gemaakt 
worden van uitbraken waarbij bronopsporing nuttig kan zijn met 
een verhoogde slagingskans, waarmee gelijktijdig voldaan wordt 
aan de wettelijke verplichting  voedselgerelateerde uitbraken op 
te sporen en te melden. Wij denken dat deze tool kan bijdragen 
aan een verbeterde surveillance van voedselgerelateerde 
norovirusuitbraken. Dit zou getest kunnen worden door retro-
spectief te kijken wat het discriminerend vermogen is op basis van 
feitelijke meldingen aan de GGD. Tevens zou een prospectief 
onderzoek het nut van de tool voor de GGD in de praktijk kunnen 
aantonen. De data bij GGD’en zou tevens een basis kunnen zijn 
voor het up-to-date houden van de tool. Indien één of meer 
GGD’en bereid is de tool in de praktijk (retrospectief en/of 
prospectief) te testen, zouden wij graag meewerken aan een opzet 
hiervoor. GGD’en kunnen zich melden bij Linda.Verhoef@rivm.nl. 
De tool is te downloaden via deze link.
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Vraag uit de praktijk
 
Kan een hoofdluis zwemmen?

Al enkele jaren krijgt de LCI incidenteel de vraag of hoofdluizen via 
zwemwater over kunnen zwemmen naar andere kinderhoofden. 
Enige tijd geleden kwam deze vraag binnen nadat kinderen de 
toegang tot een zwembad was geweigerd omdat zij hoofdluis 
hadden. Onlangs werd de vraag opnieuw gesteld nadat ouders op 
Belgische websites hadden gelezen dat hoofdluis via zwemwater 
overdraagbaar is

Zijn er in België andere 
hoofdluizen?

De geruchten zijn hardnekkig, maar er is geen enkele literatuur-
verwijzing te vinden waaruit blijkt dat hoofdluizen via zwemwater 
overgedragen worden. Canyon et al. (1) toonden aan dat, hoewel 
hoofdluizen onderdompeling in water kunnen overleven, 
overdracht van hoofdluizen via zwemwater zeer onwaarschijnlijk 
is.
Ook is er in België geen sprake van een ander type hoofdluis. 
Hoofdluizen hebben van nature de neiging om zich goed aan 
haren vast te houden, zo ook tijdens het zwemmen van de 
gastheer. Hoewel hoofdluizen niet kunnen zwemmen, verdrinken 
ze niet tijdens het zwemmen of wassen van de haren. Een 
verzwakte hoofdluis die onverhoopt de haren loslaat en al 
drijvend een ander kinderhoofd weet te bereiken, wordt niet in 
staat geacht daar nieuwe problemen te veroorzaken. 

Badmuts en andere maatregelen 
niet nodig

Een badmuts dragen bij het zwemmen is dus niet nodig, maar 
andere maatregelen zoals het wassen van beddengoed, knuffels, 

jassen, het gebruik van luizencapes en het stofzuigen van de auto 
zijn volgens vernieuwde inzichten ook niet meer nodig. Dat scheelt 
heel veel tijd, geld en stress bij ouders van kinderen met hoofdluis! 
De LCI-richtlijn is daarom ook recent  aangepast. 

Nieuwe antihoofdluismiddelen
In de nieuwe richtlijn wordt de nadruk gelegd op het kammen 
eventueel in combinatie met een behandeling van het haar met 
een antihoofdluismiddel. Sinds enige tijd zijn er in Nederland 
nieuwe antihoofdluismiddelen beschikbaar met als werkzaam 
bestanddeel dimeticon (een silicoonachtige stof). Dimeticon heeft 
een fysische werking: bij een behandeling kapselt het polymeer de 
luis hermetisch in, waardoor deze door een tekort aan zuurstof 
sterft. De werkzaamheid is in diverse klinische studies meermalen 
bewezen. Deze behandeling leidt niet tot resistentie-ontwikkeling.
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Aankondigingen

LCI-richtlijnen

Febris typhoidea (Buiktyfus) 
In paragraaf 4.3 Besmettelijke periode is de duur van de besmettelijke 
periode na behandeling met antibiotica vermeld. 

Hivinfectie 
Aan paragraaf 5 Desinfectie is informatie toegevoegd over het 
invriezen van hivvirus. 

Rabies 
Bijlage III Aanvullende informatie MARIG-advisering is aangepast. 
Bijlage V Artsenverklaring is toegevoegd. 

Hepatitis C 
De richtlijn Hepatitis C is herzien. Hierin is vooral meer informatie 
toegevoegd aan de paragrafen 3 Diagnostiek, 4.2 ‘Besmettingsweg’, 
6.3 Voorkomen in Nederland, 7 Behandeling, 8.2 Algemene preventieve 
maatregelen en 9 Maatregelen naar aanleiding van een geval. In 
paragraaf 9 staat uitgebreid wat GGD-medewerkers kunnen doen 
na een melding. Het advies is bij een mogelijk besmettingsacci-
dent ook de draaiboeken Prik- en Seksaccidenten te raadplegen. 
Zie: http://rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/
Hepatitis_C/index.jsp 

NB. In LCI-richtlijnenboek (2011) staat de conceptversie van deze 
richtlijn. 

Legionellose 
Paragraaf 9 Maatregelen naar aanleiding van een geval gewijzigd in: 
“Per 1 januari 2011 betaalt het RIVM in geval van legionellose niet 
langer de kosten van bemonstering door BEL, maar moet de GGD 
dit zelf betalen. Wel kan de GGD achteraf de kosten declareren ten 
laste van het OGZ-diagnostiekbudget (zolang het budget niet 
uitgeput is).” 
Zie: http://www.bel-legionella.nl/pub/BEL.php?p=bel 

Draaiboek SARS
De 2 SARS-draaiboeken zijn herzien en geïntegreerd. In het 
draaiboek staan de maatregelen die genomen moeten worden 
door openbaregezondheidszorgorganisaties in geval van inciden-
tele gevallen van (mogelijk)SARS of een uitbraak van SARS. 
Bij een nieuwe SARS-epidemie moet men tijdens de voortgang 
van die epidemie voortdurend de te nemen maatregelen herover-
wegen, vaststellen en publiceren. Dit draaiboek is dan ook een 
‘levend document’ dat voortdurend aangepast moet worden 
tijdens een epidemie. 
Zie: http://rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/sars/
SARS_draaiboek.jsp

Diversen

Nieuwe ronde projectvoorstellen over antimicrobiële 
resistentie
Voor het ZonMw-programma Priority Medicines Antimicrobiële 
Resistentie kunnen onderzoekers tot 26 april projectvoorstellen 
indienen. 

Het programma financiert onderzoek dat een bijdrage levert aan 
de bestrijding van antimicrobiële resistentie en/of aangrijpings-
punten zoekt voor de ontwikkeling van nieuwe antimicrobiële 
medicijnen of interventies.
 
Het programma richt zich op de volgende onderzoeksthema’s:
1. antibioticagebruik en het ontstaan van resistentie en   
 transmissie
2.  bacteriële evolutie: mechanismen en targets voor nieuwe 
    geneesmiddelen
3.  nieuwe technologische ontwikkelingen, met name   
 sneldiagnostiek
4.  optimalisering van antibiotica therapie: dosering en gebruik
5.  infectieziekte preventie: innovatieve benaderingen om   
 resistentie te voorkomen 

Onderzoek naar nieuwe aangrijpingspunten voor de ontwikkeling 
van medicijnen of vaccins vormt een onderdeel van dit program-
ma. De daadwerkelijke ontwikkeling van medicijnen en vaccins 
heeft geen plaats binnen dit programma.
 
Afhankelijk van de onderzoeksvraag wordt een balans gezocht 
tussen:
•	 fundamenteel	en	praktisch	toegepast	onderzoek	
•	 onderzoek	uitgevoerd	door	een	(groter)	consortium	of		 	
 individuele (kleinere) onderzoekgroep 
•	 kort	of	langer	lopend	onderzoek	
•	 nationaal	georiënteerd	onderzoek	of	onderzoek	in	een		 	
 europees of internationaal perspectief 

Het programma heeft 3 rondes. In september 2009 is de eerste 
ronde gestart. Deze is inmiddels afgerond. De tweede program-
maronde opende 1 maart 2011. De derde ronde opent in 2012 en 
richt zich op de thema’s die in de eerdere rondes onderbelicht zijn 
gebleven.
Meer informatie is te vinden op www.zonmw.nl/amr
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Registratie infectieziekten

Meldingen Wet publieke gezondheid

Dit jaar = 2011 Periode = 03 (Week 9 t/m 12 ) Totaal 
week 
1- 4

Totaal 
week 
5- 8

Totaal 
week 
9- 12

Totaal 
t/m week 
12; 2011

Totaal 
t/m week 
12; 2010

Groep A
Nieuwe Influenza A (H1N1) 508 194 46 748 222
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 84 91 67 242 206
Virale hemorragische koorts 0 0 0 0 0

Groep B2
Buiktyfus 0 2 2 4 10
Cholera 0 0 0 0 1
Hepatitis A 16 12 9 37 54
Hepatitis B Acuut 32 19 9 60 66
Hepatitis B Chronisch 245 184 98 527 438
Hepatitis C Acuut 3 4 7 14 17
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie 51 39 18 108 70
Kinkhoest 257 219 216 692 1254
Mazelen 3 1 3 7 6
Paratyfus A 0 0 0 0 5
Paratyfus B 1 2 3 6 4
Paratyfus C 0 0 0 0 0
Rubella 1 0 1 2 0
STEC/enterohemorragische E.coli-infectie 39 17 13 69 49
Shigellose 251 40 34 325 63
Voedselinfectie 1 4 9 14 9

Groep C
Antrax 0 0 0 0 0
Bof 134 79 108 321 37
Botulisme 0 0 0 0 0
Brucellose 0 0 0 0 0
Gele Koorts 0 0 0 0 0
Hantavirusinfectie 0 1 0 1 3
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie 1 3 4 8 21
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen) 14 6 7 27 22
Legionellose 19 37 15 71 54
Leptospirose 1 4 2 7 5
Listeriose 14 3 1 18 23
MRSA-infectie (clusters buiten ziekenhuis) 2 2 4 8 9
Malaria 39 17 15 71 48
Meningokokkenziekte 25 13 9 47 35
Psittacose 9 11 20 40 13
Q-koorts 19 13 3 35 167
Tetanus 1 0 0 1 0
Trichinose 0 0 0 0 0
West-Nijlvirusinfectie 0 0 0 0 0
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek 5 4 4 13 5
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant 0 0 0 0 0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Contactpersoon: S.M. van der Plas, CIb, 
RIVM, e-mail Simone.van.der.Plas@rivm.nl

mailto:mailto:%20Simone.van.der.Plas%40rivm.nl?subject=
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Registratie infectieziekten
Meldingen uit de virologische laboratoria

Dit jaar = 2011 Periode = 03 (Week9 t/m 12 ) Totaal 
week 
1- 4

Totaal 
week 
5- 8

Totaal 
week 
9- 12

Totaal 
t/m week 
12; 2011

Totaal 
t/m week 
12; 2010

Enterovirus 35 47 36 118 133
Adenovirus 146 127 94 367 480
Parechovirus 22 27 25 74 101
Rotavirus 126 314 361 801 1148
Norovirus 476 415 310 1201 2419
Influenza A-virus 446 206 42 694 40
Nieuwe Influenza A virus 309 137 30 476 24
Influenza B-virus 187 167 69 423 4
Influenza C-virus 0 0 0 0 1
Para-influenza 50 36 37 123 87
RS-virus 870 586 260 1716 1844
Rhinovirus 205 204 168 577 424
Mycoplasma Pneumoniae 82 80 43 205 130
hMPV 37 48 52 137 328
Coronavirus 75 62 21 158 217
Chlamydophila psittaci 5 5 10 20 7
Chlamydophila pneumoniae 9 4 5 18 4
Chlamydia trachomatis 1336 1556 1198 4090 4167
HIV 1 91 107 74 272 280
HIV 2 0 0 0 0 2
HTLV 0 0 0 0 1
Hepatitis A virus 9 2 2 13 32
Hepatitis B virus 105 122 100 327 361
Hepatitis C Virus 47 71 51 169 198
Hepatitis D Virus 1 0 1 2 4
Hepatitis E Virus 5 0 4 9 8
Bofvirus 19 21 19 59 14
Mazelenvirus 0 0 1 1 7
Rubellavirus 1 1 1 3 1
Parvovirus 17 24 27 68 54
Coxiella burnetii 13 4 10 27 166
Rickettsiae 2 0 0 2 1
Denguevirus 27 22 13 62 15
Hantavirus 1 0 1 2 4

West-Nijlvirus 0 0 0 0 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, e-mail Harrie.van.der.Avoort@rivm.nl. Contactpersoon overige virussen: S.M. van der Plas, RIVM, CIb, e-mail Simone.van.der.Plas@rivm.nl

MRSA-overzicht

 week 45-52
totaal

week 01-04
totaal

week 05-12
totaal

t/m week 12 t/m week 12
2011 2010

totaal aantal MRSA-isolaten 517 214 348 562 685

buitenland gerelateerde isolaten* 11 3 6 9 28

veegerelateerde isolaten 183 95 152 247 298

screeningsisolaten 338 149 225 374 463

isolaten uit mogelijk infectieus materiaal 166 64 121 185 209

Top 5 van spatypes
t011 (117) t011(66) t011(92) t011(185) t011 (175)

t108 (39) t108 (13) t002 (35) t002 (6) t108 (62)

t008 (32) t008 (12) t108 (30) t108 (43) t008 (52)

t032 (24) t002 (10) t008 (25) t008 (37) t002 (36)

t688 (23) t688 (8) t032 (17) t032 (22) t025 (22)

* op basis van ingestuurde vragenlijsten

Contactpersoon: A.P.J. Haenen, CIb, RIVM, e-mail Anja.Haenen@rivm.nl

mailto:mailto:%20Harrie-van.der.Avoort%40rivm.nl?subject=
mailto:mailto:%20Anja.Haenen%40rivm.nl?subject=
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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

HPV (-vaccinatie) Humaan papilomavirus

LCI  Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding

MARIG  Menselijk Anti Rabiës ImmunoGlobuline

 
Ministerie IM Infrastructuur en Milieu, 
 voorheen Verkeer en Waterstaat 

Ministerie VWS  Volksgezondheid, Welzijn en Sport

NRBM Nederlands Referentielaboratorium voor  
 Bacteriële Meningitis

nVWA Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit

NIVEL  Nederlands instituut voor onderzoek van de  
 gezondheidszorg

PFGE  Pulsed field gel electrophoresis

RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RVP  Rijksvaccinatieprogramma

THZ  Technische hygienezorg

Wpg Wet publieke gezondheid
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Uitbraak van shigellose op een basisschool 
 
Proefschrift: Is dit een uitbraak? 
Evaluatie van syndroomsurveillance voor nieuwe
 infectieziekte-uitbraken
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