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Gesignaleerd

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

Binnenland

Mazelen in Nederland 

In de maand maart zijn meerdere moge-
lijke en bevestigde gevallen van mazelen 
gerapporteerd door verschillende GGD’en. 
(Zie figuur 1)
GGD Groningen meldde 3 patiënten met 
mazelen binnen 1 gezin. Het gaat om een 
20-jarige thuiswonende studente die 
vanwege een antroposofische levensbe-
schouwing niet gevaccineerd was. Ze heeft 
tijdens haar besmettelijke periode de 
universiteit niet bezocht. Haar beide 
jongere broertjes met mazelen gaan naar 
een school met een antroposofische 
achtergrond. Van deze school zijn geen 
andere meldingen van mazelen ontvangen 
(epi-curve: roze)
GGD Amsterdam heeft een bevestigde 
infectie gemeld bij een 25-jarige ongevac-
cineerde vrouw. Mogelijk heeft haar broer 
ook mazelen gehad, maar bij hem is geen 
diagnostiek verricht. Via deze indexpati-
ente en haar broer is er een link naar een 
cluster in Utrecht, waarbij 3 kinderen in één 
gezin exantheem hebben gehad, verdacht 

voor mazelen. Deze kinderen gaan naar 3 
verschillende scholen in Utrecht. De 
infecties zijn niet bevestigd door laborato-
riumdiagnostiek. Daarnaast is er een link 
met een ander  gezin. Net als de moeder in 
het Utrechtse gezin werkt de moeder van 
dit tweede gezin als leerkracht op een 
school in de regio Gooi en Vechtstreek. 
Haar 3 kinderen gaan ook naar deze school; 
deze school kent een lage vaccinatiegraad. 
Zowel de moeder als de kinderen hebben 
mogelijk verschijnselen van mazelen 
gehad. Bij een klasgenootje van één van de 
kinderen, met klachten zijn IgM-anti-
stoffen tegen mazelen aangetoond.  
(epi-curve: blauw)
GGD Hart voor Brabant meldde 2 studen-
ten met mazelen, een 22-jarige vrouw uit 
Brazilië en een 22-jarige man uit Turkije, bij 
wie na elkaar een mazeleninfectie is 
vastgesteld met een PCR op een keelwat. 
Zij maken deel uit van een groep internati-
onale studenten die gezamenlijk in een 
studentenhuis wonen. De man is kort in 
het ziekenhuis opgenomen geweest 
(epi-curve: geel)
GGD Hollands Noorden meldde 2 patiën-
ten binnen een gezin in Alkmaar (epi-curve: 
groen). Een 19-jarige dochter werd ziek op 
6 maart ziek en werd vervolgens opgeno-
men in het ziekenhuis. Ze was van 19-27 

februari op skivakantie geweest in de 
Franse Alpen en is vermoedelijk daar 
besmet. Op 17 maart kreeg ook haar 
16-jarige zus mazelen. Beide waren 
ongevaccineerd in verband met een 
kritische houding tegen vaccinatie 
GGD Utrecht meldde een niet gevaccineer-
de patiënt van 42 jaar met laboratorium-
bevestigde mazelen. Hij werkt als leraar op 
een middelbare school in de regio Gooi en 
Vechtstreek en was tijdens de incubatiepe-
riode in België. Vooralsnog heeft de GGD 
geen relatie gevonden met het cluster in 
Utrecht/Gooi 
Tot slot meldde GGD Amsterdam een 
ongevaccineerde 22-jarige patiënt die 
verschijnselen van mazelen kreeg na een 
wintersportvakantie in Frankrijk. De 
diagnose werd serologisch bevestigd. 
Aanvullende gegevens worden nog 
verzameld (nog niet in de epi-curve 
vermeld).
 

Verheffing psittacose 
Gedurende de eerste 3 maanden van 2011 
zijn in totaal 10 patiënten met psittacose in 
het St. Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein 
gediagnosticeerd, wat opvallend hoog is. 
De helft van deze psittacosepatiënten 
woont in de regio Utrecht. De GGD 
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Figuur 3 In 2011 gemelde psittacosepatiënten naar 
postcode van woonadres en maand van melding. N=34.
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Midden-Nederland heeft vanwege dit 
signaal alle gevallen naast elkaar gelegd 
maar kon geen overeenkomstige bron 
ontdekken. Ook de afdeling Epidemiologie 
van het RIVM signaleerde in maart een 
verhoging van het aantal meldingen op 
landelijk niveau. In maart zijn 19 gevallen 
gemeld in Osiris. Dit is het hoogste aantal 
meldingen per maand sinds begin 2004. 
(Zie figuur 2).
De 34 meldingen (t/m maart ) komen uit 15 
verschillende GGD-regio’s. De meeste 
meldingen komen van  GGD Gelderland 
Midden (7) en GGD Midden-Nederland (6). 
Wel geeft GGD Gelderland Midden aan dat 
hun referentielaboratorium sinds begin 
december 2010 een specifiekere test in 
gebruik heeft genomen (PCR voor C. psittaci 

i.p.v. Chlamydophila spp.), die ook vaker 
wordt ingezet dan voorheen. 30 Patiënten 
hebben de ziekte waarschijnlijk in 
Nederland opgelopen. Figuur 3 geeft de 
spreiding van de meldingen in 2011 weer. 
15 Patiënten houden vogels thuis en bij 6 
patiënten zijn in de vrije natuur levende 
vogels een waarschijnlijke besmettings-
bron. Bij 13 patiënten is de mogelijke bron 
onbekend. Er lijkt op landelijk niveau geen 
direct verband te zijn tussen de genoemde 
bronnen. Uit verdere typering in het Orbis 
Medisch Centrum bleek het in 4 gevallen te 
gaan om C.psittaci genotype A. Dit is een 
genotype dat vooral bij papegaaien 
voorkomt. Uit brononderzoek van deze 4 
patiënten kwamen contacten met 
meerdere vogelsoorten naar voren, 
waaronder papegaaien. Bij enkele 
onderzochte vogels kon echter echter geen 
C.psittaci worden aangetoond. 
Het is nog niet duidelijk in hoeverre er 
sprake is van een werkelijke toename in de 
incidentie of een toename door een 
veranderd testbeleid. 
(Bron: arts-microbioloog B.M. de Jongh)

Aviaire influenza A (H7N1) 
onder pluimvee in Zeeland

Eind maart werden op een pluimveebedrijf 
in het Zeeuwse Kapelle 10 zieke kippen 
aangetroffen met een verdenking op een 
aviaire influenzavirusinfectie. Het CVI in 
Lelystad heeft laboratoriumdiagnostiek 
ingezet waarmee aviaire influenza A (H7N1) 

aangetoond werd. Het gevonden influenza 
virus bleek op basis van sequentieanalyse 
een laagpathogene variant voor kippen. 
Influenza A virus subtype H7 is (net als H5) 
berucht vanwege de potentie te muteren 
naar een voor vogels hoogpathogene 
variant wanneer het circuleert onder 
pluimvee. Om dit te voorkomen heeft de 
nVWA de 127.500 legkippen preventief 
geruimd. Ook is in een zone van een 
kilometer om het bedrijf een vervoersver-
bod ingesteld voor eieren, mest en voer. 
GGD Zeeland heeft oseltamivir en 
vaccinatie verstrekt aan 24 ruimers. Zodra 
bekend was dat het om een laagpathogene 
variant ging, zijn verdere acties rondom 
verstrekken oseltamivir en vaccinatie 
stopgezet. Er zijn veel watervogels in de 
omgeving van de boerderij en er is een 
open uitloop voor de kippen. Wellicht zijn 
de watervogels de bron geweest.
(Bron: nVWA, GGD Zeeland)

Buitenland

Mazelen in Europa

In Frankrijk is een toename van mazelen te 
zien. In januari en februari 2011 zijn 3749 
patiënten gemeld. In 2010 waren dit er in 
totaal 5021 en in 2009 1544. (Zie figuur 4) 
In 2011 zijn in Frankrijk 300 patiënten met 
mazelen opgenomen in het ziekenhuis, 
waarvan 8 met een acute encephalitis. In 
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de periode oktober 2010 tot februari 2011 
hadden de regio’s Rhône-Alpes en de 
Franche-Comté de hoogste incidenties 
(respectievelijk 44 per 100.000 en 22 per 
100.000). 
Duitsland heeft tot 6 maart dit jaar 162 
patiënten gerapporteerd tegen 97 in 
dezelfde periode vorig jaar. België meldde 
dit jaar 100 besmettingen. In heel 2010 
waren dit er 40. In Vlaanderen brak 
onlangs mazelen uit onder een grotendeels 
(nog) ongevaccineerde populatie kinderen 
op een kinderdagverblijf. De mazelen 
hebben zich vervolgens verspreid naar 3 
antroposofische scholen. Daarnaast waren 
er verschillende clusters en enkele 
sporadische gevallen verspreid over België. 
In Spanje speelt er een omvangrijke 
uitbraak in een arme wijk van Sevilla, hier 
is het aantal patiënten eind maart 432. 
Servië heeft te kampen met een mazelen-
uitbraak onder Roma, met begin april 208 
patiënten. In Groot Brittannië zijn er 
verschillende uitbraken verspreid door het 
land onder de 10- tot 25-jarigen. Figuur 5 
laat de incidentie van mazelen in Europa 
zien in 2010 (groen) en de gerapporteerde 
gevallen in 2011 (blauw).
(Bron: ECDC, HPA, Wetenschappelijk 
Gezondheids Instituut van België)

Mazelen buiten Europa

In de Verenigde Staten zijn dit jaar 44 
gevallen van mazelen gerapporteerd. De 
indexpatiënt was van Somalische afkomst 
en ongevaccineerd.  Over het algemeen 
worden maar enkele importgevallen van 
mazelen per jaar gemeld. 
Er is een grote mazelenepidemie in de 
Democratische Republiek Kongo. Sinds 
begin 2011 zijn er 20.000 patiënten die 
vermoedelijk mazelen hebben. 106 
Kinderen zijn overleden. De patiënten 
wonen verspreid in het hele land.
(Bron: Promed)

Bof in Antwerpen

In de eerste 3 maanden van dit jaar zijn in 
de provincie Antwerpen 55 gevallen van 
bof gemeld. Van deze gevallen werden er 4 
serologisch bevestigd en bij 51 ging het om 
klinische gevallen (acute pijnlijke zwelling 
van oorspeekselklier unilateraal of 
bilateraal, al dan niet met koorts). Bij 3 
patiënten werd er orchitis als complicatie 
geregistreerd en 1 patiënt moest worden 

opgenomen in het ziekenhuis vanwege 
ademhalingsmoeilijkheden. Het merendeel 
van de patiënten waren jongeren ouder 
dan 14 jaar. 23 Waren tweemaal gevacci-
neerd, 14 hadden 1 dosis ontvangen en 1 
was ongevaccineerd. Van 17 kon de 
vaccinatiestatus niet worden vastgesteld.
(Bron: arts infectieziektebestrijding 
W. Flipse, Vlaams Agentschap Zorg en 
Gezondheid)

Hepatitis E door consumptie 
van varkensleverworst in 
Frankrijk

11 Franse patiënten hebben tussen januari 
en maart van dit jaar hepatitis E opgelo-
pen, zonder dat ze in het buitenland waren 
geweest. De patiënten, 10 mannen en 1 
vrouw, komen uit het zuidoosten van 
Frankrijk. Eén van hen is 2 maanden na de 
eerste ziektedag overleden. Zes van de 9 
patiënten bij wie een vragenlijst kon 

worden afgenomen, hadden ongekookte 
varkensleverworst gegeten. Bij 2 asympto-
matische echtgenotes van patiënten 
konden antistoffen tegen hepatitis E 
aangetoond worden, zij hadden dezelfde 
worst gegeten. 
In Frankrijk zijn meer dan 200 autochtone 
hepatitis E-virusinfecties per jaar. Vaak 
blijft de bron van infectie onbekend. De 
meeste patiënten wonen in het zuiden van 
Frankrijk. Het is bekend dat in westerse 
landen, varkens en ook wilde zwijnen een 
reservoir kunnen vormen voor het virus. 
Varkensleverworst kan een bron van 
infectie zijn als deze ongekookt blijft 
tijdens het voedselproductieproces en 
ongekookt gegeten wordt. In 2009 was er 
ook een Frans cluster van infecties door 
het eten van varkensleverworst. De 
mortaliteit van symptomatische hepatitis E 
is 1 tot 4 procent en treedt voornamelijk op 
bij patiënten met een chronische lever-
ziekte of een immuunstoornis.
(Bron: Promed)

Figuur 5 Mazelen in Europa in 2010 (groen) en de gerapporteerde gevallen in 2011 (blauw) (Bron: ECDC)
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Meningokokkenziekte in 
Tsjaad

Verscheidene districten in Tsjaad worden 
geteisterd door een omvangrijke epidemie 
van meningokokkenziekte. Bij 923 
patiënten werd de ziekte vermoed. 
Laboratoriumdiagnostiek heeft Neisseria 
meningitidis serogroep A aangetoond als 
verwekker. Zevenenvijftig patiënten zijn 
overleden. De WHO, Artsen zonder 
Grenzen, Unicef en het Internationale Rode 
Kruis ondersteunen het Ministerie van 
Gezondheid van Tsjaad bij het uitvoeren 
van een massavaccinatiecampagne, case 
management en surveillance. Tsjaad maakt 
onderdeel uit van de ‘meningitis belt’ in 
Afrika, een gebied waar grote epidemieën 
vaker voorkomen. 
(Bron: WHO)

Hiv in Verenigd Koninkrijk in 
10 jaar tijd verdubbeld

Het aantal nieuw gediagnosticeerde 
patiënten met hiv is in het Verenigd 
Koninkrijk in 10 jaar tijd verdubbeld. Het 
aantal nieuwe diagnoses is in die tijd 
gestegen van 1.810 in 2001 tot 3.780 in 
2010. De stijging is het grootst in de groep 
homomannen. Een andere bevinding is dat 
bij veel patiënten de hivbesmetting pas 
laat gevonden wordt. Behandeling bij een 
late diagnose is vaak minder effectief. Ook 
voor de volksgezondheid is vroege 
opsporing van infecties van belang om de 
transmissieketen te onderbreken. De 
Health Protection Agency pleit voor meer 
routinetesten.
In Nederland is het aantal nieuw gediag-
nosticeerde patiënten gedurende de 
afgelopen 10 jaar met ongeveer 20% 
toegenomen, van circa 1010 in 2002 tot 
1200 in 2008 (de gegevens uit 2009 en 
2010 zijn nog niet volledig). 
(Bron: HPA, Stichting Hiv Monitoring) 

Recent ontdekt bunyavirus 
waarschijnlijke oorzaak van 
SFTS in China 

Een nieuw bunyavirus is waarschijnlijk de 
veroorzaker van het severe fever with 
thrombocytopenia syndrome (SFTS). Naar 
aanleiding van verscheidene gevallen van 

SFTS in Centraal-China in de periode 
maart-juli 2009, werd een onderzoeks-
team opgericht. In eerste instantie werd 
geen oorzaak gevonden, maar in maart 
2010 kon er bij nieuwe patiënten een 
patiëntcontroleonderzoek uitgevoerd 
worden. Met behulp van celkweek, 
elektronenmicroscopie, serologie en 
fylogenetische analyse werd uiteindelijk 
een nieuw phlebovirus binnen de 
Bunyaviridae-familie vastgesteld, genaamd 
SFTS-virus. In totaal werden bij 171 van de 
241 patiënten met SFTS aanwijzingen op 
besmetting met dit virus aangetroffen, 
terwijl dit niet het geval was bij de 
controlegroep (n=200). Figuur 6 toont de 
gebieden in rood waar SFTS-virus is 
geïsoleerd. 
Het overgrote deel van de patiënten was 
boer en woonde in bosgebieden of op het 
platteland. 
Bunyaviridae zijn RNA-virussen met een 
envelop die door geleedpotigen of 
knaagdieren kunnen worden overgedra-
gen. Nader onderzoek toonde bij 5% van 

de teken (Haemaphysalis longicornis) in de 
directe omgeving van patiënten een 
genetisch nauw verwant SFTS-virus aan. 
Deze teek komt in Nederland niet voor. 
Hoe lang het SFTS-virus al voorkomt in 
China en wat eventuele dierlijke reservoirs 
zijn is niet bekend. Er is geen epidemiologi-
sche verdenking voor mens-op-mens-
overdracht.
(Bron: New England Journal of Medicine, 
epub 16 maart 2011)

Hoge dengueactiviteit in 
Zuid-Amerika 

De dengue-activiteit in Zuid-Amerika is 
nog altijd hoog. Tot week 9 zijn er al meer 
dan 206.000 ziektegevallen gemeld, 
waarvan 2744 ernstig en 223 sterfgevallen. 
Alleen Chili en Uruguay hebben dit jaar nog 
geen denguegevallen gemeld. (Zie figuur 4) 
Figuur 7 toont de dengue-incidentie en 
circulerende genotypen in Latijns-Amerika 
in de eerste 9 weken van 2011. 
(Bron: WHO-PAHO)

Auteur

E. Fanoy, CIb, RIVM, Bilthoven

Correspondentie:
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Figuur 6 SFTS-virus in China

Figuur 7  Dengue-incidentie en circulerende genotypen 
in Latijns-Amerika in de eerste 9 weken van 2011 
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Uit het veld

Hepatitis B-preventie na de 
vliegramp
M.F. Verweij, R. Appels, R. Riesmeijer, A. Krom, J.E. van Steenbergen 

Dit is het vijfde 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. (1)

Op 25 februari 2009 crashte een passagiersvliegtuig van Turkish Airlines vlak voor de landing 
op Schiphol. Het toestel had 125 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord. Negen perso-
nen overleden, 120 raakten gewond. (2) De ernstig gewonden onder hen hadden botbreuken, 
hersenschuddingen en open wonden; ze werden behandeld in 11 ziekenhuizen en 2 trauma-
centra. De dag na het ongeval sprak een van de slachtoffers bij zijn arts zijn zorg uit over het 
feit dat er na de crash overal bloed lag in het vliegtuig: zou dat misschien tot besmettingen 
kunnen leiden? Bij navraag bleek dat er inderdaad veel bloed lag, en dat passagiers met 
wonden over elkaar heen waren gekropen. Binnen het scala aan mogelijkheden van infectie-
risico’s werd vooral aan besmetting met hepatitis B gedacht. In Turkije is hepatitis B ende-
misch, en waarschijnlijk was een relatief groot aantal van de passagiers van Turkse herkomst. 
Passagiers die in aanraking met bloed van anderen zijn gekomen, zouden tegen infectie 
kunnen worden beschermd door postexpositievaccinatie. Zo’n interventie is echter niet 
gebruikelijk bij rampen of ongelukken. 

Stap 1: Wat is het morele probleem?

Moet aan slachtoffers van de vliegramp postexpositievaccinatie 
tegen hepatitis B worden aangeboden? Het gaat om een ogen-
schijnlijk klein risico, dat in contrast staat tot de ramp die de 
slachtoffers hebben meegemaakt. Men zou kunnen redeneren dat 
de slachtoffers hier niet ook nog mee belast moeten worden, 
maar evengoed kan gesteld worden dat het onjuist is om hen een 
effectieve bescherming tegen hepatitis B te ontzeggen.

Stap 2: Inventarisatie van risico’s en 
handelingsopties.

Hepatitis B is een ernstige infectie die kan leiden tot acute 
hepatitis en tot chronisch dragerschap, dat op zich weer kan leiden 
tot levermaligniteiten en ernstige levercirrose.  De prevalentie van 
hepatitis B-dragerschap in Turkije wordt geschat op op 2-5%. (3) 
Aannemende dat een groot aantal passagiers van Turkse herkomst 
is, mogelijk ook uit gebieden waar de prevalentie relatief hoog is, 

is het redelijk om te veronderstellen dat enkele passagiers 
HBsAg-positief waren. Mogelijk zijn slachtoffers met open 
wonden in aanraking geweest met het bloed van anderen – en die 
anderen zouden HBsAg-positief kunnen zijn. Besmetting kan 
bovendien via slijmvliezen plaatsvinden. Ook al was er maar een 
enkele HBsAg-positieve passagier of bemanningslid aan boord, 
het is denkbaar dat meerdere inzittenden met het bloed van die 
persoon in aanraking zijn gekomen. De kans op blootstelling aan 
hepatitis B tijdens en na het ongeluk zal echter waarschijnlijk klein 
zijn geweest. Bovendien is in hoogrisicogebieden in Turkije bijna 
50% van de bevolking seropositief en dus beschermd tegen 
hepatitis B. (4)  Niettemin, door de slachtoffers zo snel mogelijk 
profylactisch te vaccineren tegen hepatitis B kan wellicht een enkel 
geval van besmetting worden voorkomen. Dat is belangrijk 
vanwege de ziektelast en complicaties en het voorkomt eventuele 
vervolgbesmettingen via bijvoorbeeld seksueel contact. Profylaxe 
bestaat  uit actieve vaccinatie met hepatitis B-vaccin, en op 
indicatie ook passieve immunisatie door antistoffen. Profylaxe 
dient echter wel zo spoedig mogelijk gegeven te worden, bij 
voorkeur binnen 24 uur maar uiterlijk binnen 7 dagen.   
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Globaal zijn er 3 handelingsopties: 
1.  alle slachtoffers benaderen - al dan niet via hun behandelend 

arts - met een vaccinatieaanbod. Bij deze optie ligt het voor de 
hand om alleen vaccinatie te adviseren als de persoon 
verwondingen heeft.

2.  alle slachtoffers met verwondingen testen op HBsAg en 
vaccinatie aanbieden aan passagiers die dicht bij een HBsAg-
positief persoon hebben gezeten; 

3.  geheel afzien van een vaccinatieaanbod. 

Stap 3: Bezwaren tegen mogelijke 
interventies

Het belangrijkste bezwaar tegen de laatste optie (afzien van een 
vaccinatieaanbod) is dat er nu eenmaal een kans is - zij het een 
kleine - dat een of meerdere passagiers zijn blootgesteld aan 
hepatitis B. Deze optie is alleen te verdedigen als er belangrijke 
bezwaren kleven aan de interventies en/of als het risico om 
hepatitis B op te lopen te verwaarlozen is. De bijwerkingen van 
het vaccin zijn minimaal. De WHO beveelt zonder meer universele 
vaccinatie aan, zowel in landen waar de infectie endemisch is, als 
in landen met een lage prevalentie. Ook in Nederland wordt 
universele vaccinatie ingevoerd. 

Een bezwaar bij optie 2 is dat het testen van de gewonden tijd kost 
en dat mogelijk niet alle passagiers meer te bereiken zijn, 
sommigen hebben het land al weer verlaten. En de overleden 
passagiers - die mogelijk juist veel bloed verloren - worden niet 
getest. Daarnaast  zou het niet wenselijk kunnen zijn om overle-
venden van een ramp ook nog eens te confronteren met een 
positieve hepatitis B-testuitslag. 
Een andere manier om een risicoselectie te maken is het benade-
ren van alle slachtoffers - voor zover mogelijk - en hun vaccinatie 
aan te bieden als zij mogelijk bloed-bloedcontact hebben gehad 
(optie 1). De centrale vraag is natuurlijk of de kans op besmetting 
voldoende groot is om hiertoe over te gaan.  
Een bezwaar tegen zowel optie 1 als optie 2 is dat een postexposi-
tie-interventie tot nog meer onrust onder de slachtoffers kan 
leiden. Moeten zij niet juist tegen verdere zorgen beschermd 
worden? Ook dit argument is te nuanceren. Na hetgeen de 
passagiers en bemanningsleden hebben meegemaakt - ze zijn 
ontsnapt aan de dood - zal die extra onrust voor velen maar een 
relatief klein ongemak zijn. Een andere, praktische overweging is 
dat beide interventies logistiek ingewikkeld kunnen zijn - slachtof-
fers moeten worden opgespoord en geïnformeerd, en wellicht 
moet voor iedere persoon een risico-inschatting worden gemaakt. 
Een laatste overweging is het precedentkarakter. Als nu wordt 
ingegrepen, betekent dit dan dat in principe altijd een vaccinatie 
overwogen moet worden bij grote en wellicht ook bij kleine 
ongevallen waarin meerdere mensen verwondingen hebben? 

Stap 4: Plichten, rechten en 
verantwoordelijkheden

De centrale verantwoordelijkheid voor de arts infectieziektebe-
strijding is om, waar mogelijk, infectie te voorkomen. De kwestie 

in deze casus is of het infectierisico van dien aard is dat ingegre-
pen moet worden. Een betrouwbare risico-inschatting is niet te 
geven. Het is aannemelijk dat enkele inzittenden HBsAG-positief 
positief, en dus besmettelijk waren. Het risico op besmetting is 
zeer klein, maar niet helemaal te verwaarlozen. Gegeven de ernst 
van de aandoening voor het slachtoffer, en de mogelijkheid dat 
ook weer anderen (bijvoorbeeld een seksueel contact) worden 
besmet, is een vaccinatiestrategie te verdedigen. Echter, ook 
afzien van een vaccinatieaanbod kan redelijk zijn. Op dit punt is 
het precedentkarakter relevant. Juist omdat dit soort situaties zich 
vaker voordoen, op grote dan wel kleine schaal, is het niet 
verantwoord om nu zonder meer het zekere voor het onzekere te 
nemen. 

Stap 5 : Conclusie en argumentatie 

De kans op overdracht is waarschijnlijk zeer klein, maar niet 
verwaarloosbaar. Omdat er geen belangrijke bezwaren zijn tegen 
vaccinatie, is het te verdedigen om vaccinatie aan te bieden aan de 
gewonde passagiers en bemanningsleden die mogelijk contact 
hebben gehad met het bloed van anderen (optie 1). Aan de andere 
kant kan, gezien het zeer kleine infectierisico, niet geconcludeerd 
worden dat ingegrepen moet worden. Eigenlijk zijn er dus geen 
zwaarwegende redenen om tot vaccinatie over te gaan, maar ook 
niet om het achterwege te laten. 

Stap 6: Concrete maatregelen en resterende 
vragen

Op 27 februari, 2 dagen na de ramp, werd besloten om slachtof-
fers vaccinatie aan te bieden. De ziekenhuizen waar nog slachtof-
fers waren opgenomen werden diezelfde dag geïnformeerd, en 
deze groep patiënten kon dus relatief snel gevaccineerd worden. 
De al ontslagen patiënten konden niet meer via de ziekenhuizen 
worden bereikt. Het kostte enkele dagen om de lijst met namen 
en (telefoon)gegevens compleet te krijgen Bovendien vond men 
het niet wenselijk om hen in het weekend te waarschuwen, omdat 
zij dan niet meteen gevaccineerd zouden kunnen worden. De 
passagiers uit het buitenland werden door Turkish Airlines 
geïnformeerd over de mogelijkheid van vaccinatie. De overige 
slachtoffers werden benaderd via regionale GGD’en.  Omdat de 
vaccinaties vooral op de 6e en 7e dag na de ramp  werden 
gegeven, zal de beschermende werking waarschijnlijk beperkt zijn 
geweest. Dat laatste onderstreept de zin van een heldere richtlijn 
- ter ondersteuning van snelle besluitvorming - voor postexposi-
tievaccinatie bij rampen en ongelukken.

In de dagen na de vliegramp - en ook in de casusbespreking een 
jaar later - leidde de mogelijke precedentwerking tot enige terug- 
houdendheid. Dat is wellicht terecht, maar ook dat is reden om na 
te gaan of een meer algemene richtlijn geformuleerd kan en moet 
worden. In de Verenigde Staten is die er overigens wel: de CDC 
adviseert een ‘liberaal gebruik’ van hepatitis B-vaccin bij verwon-
dingen na een bomaanslag. In het advies laat de CDC zich alleen 
leiden door de mate van blootstelling aan met name bloed. (4) 
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Recent werd in onze regio een uitzonderlijk geval van TB gediag-
nosticeerd. Bij een autochtone, 23-jarige vrouw werd een 
pulmonale M. bovis-infectie aangetoond. De vrouw was als 
verpleegkundige werkzaam in een verpleeghuis en had anderhalf 
jaar klachten van chronisch productief hoesten. Van haar sputum 
waren zowel het Ziehl-Neehlsenpreparaat positief, +4 volgens de 
schaal van Bronckhorst, als de PCR op M. tuberculosis-complex. De 
GGD startte een bron- en contactonderzoek op basis van het 
ringprincipe om eventuele andere geïnfecteerde patiënten te 
vinden en daardoor ook de mogelijke bron van de infectie. (8,9) 
Bij contactonderzoek en voor het aantonen van een latente 
infectie wordt al meer  dan 100 jaar de tuberculinehuidtest (THT) 
gebruikt. De THT wordt gezet, via het principe van Mantoux, door 
intradermaal purified protein derivaat (PPD) tuberculine te 
injecteren. Het ‘humane’ PPD-tuberculine bestaat uit een ruw 
extract van antigenen van M. tuberculosis en bevat daardoor ook 
antigenen van andere, nauw verwante, leden van het 
M. tuberculosis-complex, die ook voorkomen in M. bovis Bacille 
Galmette-Guerin (BCG). (10)
Sinds enkele jaren zijn er ook interferon-gamma release assays 
(IGRA’s) beschikbaar voor het aantonen van een latente 
TB-infectie, terwijl steeds meer onderzoek laat zien dat deze ook 
voor het aantonen van een recente actieve infectie gebruikt 
kunnen worden. (11,12) Deze IGRA’s zijn gebaseerd op de vorming 
van interferon-gamma door T-lymfocyten van besmette personen 
of dieren, na stimulatie met eiwitantigenen uit chromosomale 
region of difference 1 (RD1) van M. tuberculosis. 
Omdat het hierbij om specifieke antigenen gaat en niet om een 
mengsel van specifieke en niet-specifieke antigenen, zijn deze 

assays specifieker voor het aantonen van infecties met bacteriën 
van het M. tuberculosis complex, waaronder M. bovis. Een uitzonde-
ring is de M. bovis BCG waarin het RD1-gebied en dus de genen 
voor deze specifieke eiwitantigenen in de IGRA’s ontbreken. IGRA’s 
tonen wel kruisreactie met enkele non-tuberculose mycobacteriën 
(NTM), waaronder M.szulgai, M. marinum en M. kansasii. (13,14)
Een positieve THT kan ontstaan door vaccinatie met M. bovis BCG 
terwijl de IGRA negatief blijft. Een positieve THT ontstaan door 
een M. bovis-infectie geeft wel een positieve IGRA-uitslag. 
Hierdoor zijn IGRA’s te gebruiken om onderscheid te maken tussen 
gevaccineerde en geïnfecteerde personen bijvoorbeeld in de 
gezondheidszorg of bij laboratorium medewerkers, die in het 
verleden (voor 1980) vaker BCG gevaccineerd werden dan de 
algemene populatie.

Casus

In oktober 2007 zagen we een 23-jarige vrouw met klachten van 
een anderhalf jaar bestaande chronische, productieve hoest, niet 
reagerend op meerdere antibioticumkuren en verminderde eetlust 
met gewichtsverlies van 10 kg. Er was geen sprake van nachtzweten.  
Patiënte was niet bekend met TB en was niet in contact geweest 
met een TB-patiënt. Ze woont op een boerderij waar vee wordt 
gehouden, waaronder jaarlingen (pinken). Deze jaarlingen 
verblijven maximaal een half jaar op de boerderij voor de handel. 
Als kind was ze vaak op bezoek bij haar grootouders, die naast de 
boerderij woonden. In deze periode had ze contact met het vee. 
De laatste 10 jaar is ze niet meer in contact geweest met het vee 
op de boerderij. Verder heeft ze nooit een reis gemaakt naar een 

Artikel

Bron- en contactonderzoek bij 
een  Mycobacterium bovis-infectie  
O. Akkerman, A. van der Zanden, D. Nijmeijer, K. van der Loo, R. Beldman, D. Bakker, D. van Soolingen, K. Kremer, 
B. Mulder

Een Mycobacterium bovis-infectie bij mensen kan verschillende oorzaken hebben. Directe 
overdracht van dier naar mens is mogelijk door geïnfecteerd vee, bijvoorbeeld door het 
drinken van ongepasteuriseerde melk (1) of door dieren in een dierentuin. (2) Zeldzamer is 
overdracht tussen mensen onderling. (3-5) In de periode 1993-2007 werden in Nederland 
16.059 patiënten geregistreerd met kweekpositieve tuberculose (TB), waarvan 231 (1.44%) 
een M. bovis-infectie hadden. (6) Patiënten met een M. bovis-infectie hebben meestal 
extrapulmonale TB, slechts 35% heeft pulmonale TB. De meeste autochtone patiënten 
met een M. bovis-infectie zijn ouder dan 60 jaar, terwijl immigranten met een M. bovis-in-
fectie meestal jonger zijn. (7) In dit artikel beschrijven we voor de eerste keer het gebruik 
van de IGRA (de Quantiferon-Gold in tube (QFT-GIT)) voor contactonderzoek in Nederland 
bij een jonge vrouw met TB, veroorzaakt door M. bovis. 
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TB-endemisch gebied. In haar vrije tijd gaat ze naar de lokale 
voetbalclub maar komt niet in de kantine. Ook gaat ze af en toe 
naar een regionale dierentuin. Op het moment dat ze klachten 
kreeg werkte ze in een verpleeghuis, waarop dat moment geen 
mensen met TB  verbleven. In het verpleeghuis was niet bekend of 
er mensen in voorgaande jaren overleden waren aan TB en of er 
bewoners in het verleden TB hadden gehad. In het verpleeghuis 
wonen mensen die vooral in de textielindustrie werkzaam zijn 
geweest. 
Bij lichamelijk onderzoek zagen we een bleke vrouw met een 
tachycardie en erytheem op haar rug. Het laboratoriumonderzoek 
toonde een licht verhoogde bezinkingssnelheid van erythrocyten 
(BSE) van 22 (normaal <20) en een verhoogde C-reactive protein 
(CRP) van 45 mg/l (normaal 0-7½). De THT was 22 mm. De 
QFT-GIT was niet aangevraagd. De X-thorax en de CT-thorax 
toonden aan beide zijden nodulaire interstitiële afwijkingen met 2 
kleine consolidaties in de rechter bovenkwab en een grote bulla in 
de linker bovenkwab. Het longfunctieonderzoek was normaal, 
afgezien van een licht verlaagde diffusiecapaciteit voor koolstof-
monoxide (DLCO). 
Er werd een bronchoscopie verricht en histopathologisch 
onderzoek van de linker bovenkwab toonde een granulomateuze 
ontsteking aan. Zowel de ZN-kleuring als de PCR voor 
M. tuberculosis-complex van de bronchoalveolaire lavage (BAL) 
waren positief.
De conventionele behandeling, isoniazide, rifampicine, ethambu-
tol en pyrazinamide, voor pulmonale TB werd gestart. De uitslag 
van de kweek van de BAL duurde 2 maanden en toonde groei van 
M. bovis. Na het bekend worden van de kweekuitslagen met 
M. bovis, die natuurlijke resistentie heeft tegen pyrazinamide, werd 
de behandeling met zowel pyrazinamide als ethambutol gestaakt.

Contactonderzoek
Naar aanleiding van de positieve ZN en PCR van M. tuberculosis-
complex startte de GGD een contactonderzoek volgens het 
ringprincipe. Hierbij werd gebruik gemaakt van de THT en indien 
nodig een tweede ronde THT. De THT-resultaten werden geïnter-
preteerd volgens de Nederlandse richtlijnen. (7) Bij een positieve 
THT werd een aanvullende QFT-GIT-bepaling verricht. QFT-GIT-
resultaten in ons laboratorium  zijn positief als ze groter dan 0.35 
U/ml zijn, dubieus tussen de 0.20 en 0.35 U/ml en negatief indien 
kleiner dan 0.20 U/ml (15). De contacten van de indexcasus 
werden verdeeld in ringen. De  1ste en 2de ring werden tegelijker-
tijd onderzocht. Door het hoge aantal positieve THT-uitslagen in 
de 1ste en 2de ring werd besloten ook de 3e ring te onderzoeken. 
Ring 1 bevatte 74 personen, bestaande uit familie en directe 
collega’s. 
Van hen hadden 24 een positieve THT-uitslag. Van deze 24 hadden 
7 een positieve QFT-GIT-uitslag, 3 een dubieuze uitslag en 10 
hadden een negatieve QFT-GIT-uitslag. Vier van de 24 personen 
werden niet onderzocht met een QFT-GIT. Ring 2 bestond uit 31 
collega’s die minder contact hadden met de patiënt. Zeven van 
hen hadden een positieve THT. Daarvan hadden 5 een negatieve 
QFT-GIT en waren 2 niet gescreend.  Ring 3 bestond uit 30 
collega’s welke in andere gebouwen van het verpleeghuis 
werkten. Hiervan hadden 2 een positieve THT. Eén van de 2 
personen had ook een positieve QFT-GIT en de ander had een 
negatieve uitslag. De persoon met de positieve QFT-GIT had nooit 
contact gehad met onze patiënte. ( Tabel 1)

Tabel 1 Contactonderzoek ring 1 t/m 3

Ring Gescreen-
de mensen

Posi-
tieve 
THT

Positieve  
QFT-GIT  
(%)

Dubi-
euze  
QFT-GIT 
(%)

Negatieve 
QFT-GIT 
(%)

1 74 24 7 (29) 3 (13) 10 (42)

2 31   7 0 (0) 0 (0)   5 (71)

3 30   2 1 (50) 0 (0)   1 (50)

Aanvullend QFT-GIT-onderzoek werd alleen gedaan bij mensen met een positief 
THT- resultaat. Percentages zijn ten opzichte van mensen met een positief 
THT-resultaat. De percentages zijn afgerond waardoor het totaal niet 100% kan zijn.

De bewoners van het verpleeghuis, met wie de patiënte werkte, 
werden ook onderzocht vanwege de ontstane onrust. Gezien hun 
leeftijd en de daarbij behorende hoge prevalentie van TB werden 
zij alleen onderzocht met een QFT-GIT. In totaal werden 40 
personen gecontroleerd. Drie van hen hadden een positief 
resultaat, 3 een dubieus resultaat en 34 een negatief resultaat. 
Van alle in het contactonderzoek ingesloten personen vertoonde 
niemand tekenen van actieve TB. De personen uit de eerste 3 
ringen met een positieve QFT-GIT-uitslag werden 6 maanden 
behandeld met Isoniazide volgens de richtlijn Behandeling Latente 
Tuberculose infectie. (16) De bewoners van het verpleeghuis met een 
positieve uitslag van de QFT-GIT werden niet behandeld. De 
huisarts werd geïnformeerd en erop gewezen om extra alert te zijn 
bij klachten die kunnen passen bij actieve TB. 

Onderzoek van de veestapel voor bovine TB
Conform het overheidsbeleid in geval van (mogelijk) tuberculose 
bij dieren werd vervolgonderzoek gedaan naar bovine TB bij de 
jaarlingen op de boerderij van de familie van de indexpatiënte. Dit 
onderzoek werd verricht ondanks het feit dat de patiënte al meer 
dan 10 jaar geen contact meer had gehad met de veestapel op de 
boerderij en ondanks het feit dat de jaarlingen ieder half jaar de 
boerderij verlieten. De THT’s waren negatief bij alle dieren, op één 
na. Dit dier werd geëuthanaseerd voor sectie. Bij deze sectie 
werden geen aanwijzingen voor een TB-infectie gevonden en ook 
na 6 maanden was de kweek voor het aantonen van M.bovis 
negatief.

Genotypering van het isolaat van het sputum van de patiënt 
Sinds 1993 vindt van alle M. tuberculosis-complexisolaten van 
patiënten in Nederland genotypering plaats binnen het handvest 
van de nationale surveillance van tuberculoseprojecten en om het 
contactonderzoek te ondersteunen. Patiënten met isolaten met 
identieke DNA fingerprints worden doorgegeven aan de GGD, die 
mogelijke (epidemiologische) verbanden tussen deze patiënten 
onderzoekt. (17)  Op alle isolaten werd IS6110 restrictie fragment 
lengte polymorfisme (RFLP)-typering verricht en bij minder dan 5 
kopieën van IS6110 vindt ook RFLP-typering met polymorfe GC- 
rijke sequenties (PGRS) plaats. Op verzoek wordt spoligotypering 
verricht. (18-21). 
Om een mogelijke menselijke overdracht van de infectie te 
onderzoeken, werd genotypering van de geïsoleerde stam van 
onze patiënte verricht met IS6110 RFLP. Het IS6110 RFLP-patroon 
liet 2 banden zien, waarvan één met een grootte van 1.9 kb, 



Figuur 1 Vergelijking van, PGRS- RFLP- en spoligoty-
pering IS6110 RFLP-patronen van M. bovis-isolaten van 
4 Nederlandse patiënten en van de referentiestam 
M. bovis BCG-P3.
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hetgeen karakteristiek is voor M. bovis. (20) Vanwege dit resultaat-
werd ook de PGRS-RFLP-typering verricht. Gezien de interesse in 
deze casus werd aanvullend ook spoligotypering uitgevoerd. 
Na vergelijking met alle IS6110/PGRS-RFLP-patronen van 
M. tuberculosis-complexisolaten sinds 1993 uit de Nederlandse 
databank, bleek dat de combinatie van de fingerprintresultaten 
van het isolaat van onze patiënte uniek was. (Figuur 1). Er was één 
IS6110/RFLP-patroon in de database met 2 IS6110-banden die 
identiek was aan het IS6110 /RFLP-patroon van het isolaat van 
onze patiënte, maar de PGRS-RFLP- en spoligotyperingresultaten 
van de betreffende stam waren heel verschillend. Verder was er 1 
isolaat dat qua PGRS-RFLP vrijwel identiek was aan het isolaat van 
onze patiënte en een spoligopatroon had dat 100% identiek was. 
(Figuur 1) Deze M. bovis-stam werd geïsoleerd bij een 69-jarige 
patiënt van Nederlandse afkomst, waarvan men dacht dat hij een 
reactivatie ondervonden had van een infectie die hij lang geleden 
had opgelopen door het drinken van geïnfecteerde melk. Gezien 
de typeringsresultaten werd een verband tussen onze patiënte en 
deze 69-jarige patiënt, of mogelijk een nooit geïdentificeerde 
bewoner van het verpleeghuis, aannemelijk bevonden. 

Discussie

Sinds 1999 is de veestapel in Nederland officieel vrij van bovine 
TB. Af en toe zijn er kleine uitbraken van bovine TB in rundvee of 
dieren in een dierentuin. (22,23) Ondanks het (erg) lage risico op 
een bovine TB-infectie werd een jonge Nederlandse vrouw 
gediagnosticeerd met een M bovis-infectie. Ondanks uitgebreid 
onderzoek kon de bron van deze M.bovis-infectie niet worden 
aangetoond. Transmissie via dieren was erg onwaarschijnlijk. Er 
kon geen verband worden gevonden tussen de M. bovis-infectie 
van onze patiënte en de veestapel van de boerderij waar zij 
woonde. Het vee dat in de periode van onze eerste contacten met 
de patiënte op de boerderij was werd getest op bovineTB met 
behulp van de huidtest. Er waren bij de veterinaire inspectie geen 
gegevens bekend over met TB geïnfecteerd vee op deze boerderij. 
De patiënte bezocht regelmatig dezelfde dierentuin en had de 
infectie ook via de daar aanwezige dieren kunnen opgelopen. 
Echter de betreffende dierentuin was de laatste 20 jaar niet 
geassocieerd met bovine TB. 
Uit het contactonderzoek bleek dat geen van de onderzochte 

contacten met een positieve THT- of QFT-GIT-resultaat verschijn-
selen had van actieve TB. Hierdoor kon ook geen bron van de 
infectie onder hen gevonden worden. Voor verder onderzoek 
werden de DNA fingerprints van het M. bovis-isolaat van de 
patiënte vergeleken met DNA fingerprints van M. tuberculosis-com-
plexstammen uit de de Nederlandse databank. Hierin kon geen 
100% match gevonden worden. 
Door de sterke overeenkomst tussen de DNA fingerprints van het 
isolaat van onze casus en die van een oude Nederlandse patiënt 
uit de databank werd deze patiënt als bron mogelijk geacht. Dit 
uitsluitend op grond van de DNA-fingerprintgegevens van 
PGRS-RFLP, want er kon geen epidemiologisch verband worden 
aangetoond. Ook zou onze patiënte nog geïnfecteerd kunnen zijn 
in het bejaardentehuis door een niet-geïdentificeerde M. bovis-
bron. Als laatste mogelijkheid blijft, ons inziens, het drinken van 
ongepasteuriseerde melk over. In de gebieden waar zij woont, 
wordt namelijk de melk nog frequent zo gedronken. 

Conclusie

Bron- en contactonderzoek bij een M. bovis infectie blijft zinvol. De 
huidige tendens in Nederland is om mensen met een positieve 
THT en een negatieve QFT-GIT nog niet preventief te behandelen 
met isoniazide. Bij deze populatie wordt voorlopig een afwach-
tend beleid gevoerd. Echter bij mensen met zowel een positief 
THT als een positief QFT-GIT-resultaat wordt behandeling voor 
latente TB geadviseerd. 
In onze casus werd direct na de diagnose van pulmonale TB, bij 
verdenking op een M. tuberculosis-infectie gestart met contacton-
derzoek. Twee maanden later, na het bekend worden van de 
kweken, bleek de pulmonale TB te berusten op een M. bovis-infec-
tie. Doordat contactonderzoek met zowel de THT als de QFT-GIT 
werd verricht, kunnen we de resultaten van deze 2 testen 
vergelijken. In de beschreven casus zijn 6 personen met een 
positief THT-resultaat niet getest met de QFT-GIT. Zoals beschre-
ven in tabel 1 waren er bij de mensen met een positieve THT-
uitslag, die wel getest waren met een QFT-GIT, hoge percentages  
negatieve QFT-GIT-uitslagen. Deze resultaten ondersteunen de 
theoretisch hogere specificiteit van de QFT-GIT voor een M. 
bovis-infectie zoals de QFT-GIT in geval van M. tuberculosis-infecties. 
(10,11). Hierdoor is de QFT-GIT in dit contactonderzoek ook 
bruikbaar gebleken als methode om te screenen bij bron- en 
contactonderzoek rondom een patiënt met M. bovis.

Nummer 1 geeft de DNA-fingerprintresultaten van het M. bovis-isolaat van de 
indexpatiënte weer . Nummers 2,3 en 4 zijn  patiënten waarbij een  M. bovis is 
geïsoleerd. Nummers 1 en 2 hebben een vrijwel identiek PGRS-RFLP-patroon, 
namelijk groter dan 96% overeenkomst, en deze 2 stammen komen voor 85% 
overeen met nummer 3. De 3 isolaten zijn identiek in de spoligotypering maar zijn 
verschillend in de IS6110 RFLP.  Nummer 4 heeft een ander PGRS-RFLP- en 
spoligopatroon dan de andere isolaten maar heeft een IS6110 RFLP-patroon identiek 
aan dat van nummer 1.  Referentie is een M. bovis BCG-referentiestam
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Proefschrift

Epidemiologie van kinkhoest in 
Nederland en implicaties voor 
toekomstige vaccinatiestrategieën 
S. de Greeff

Op 24 september 2010 promoveerde Sabine de Greeff aan de Universiteit van Amsterdam op het 
proefschrift getiteld Epidemiology of pertussis in the Netherlands and implications for future vaccination strate-
gies.

Ondanks een continu hoge vaccinatiegraad werd in 1996 een 
epidemie van kinkhoest waargenomen. In de jaren daarna is de 
incidentie van kinkhoest hoog gebleven. Jaarlijks worden 3.000 
tot 10.000 kinkhoestpatiënten door de GGD gemeld aan het RIVM 
in het kader van de meldingsplicht. Van deze patiënten worden er 
ongeveer 200 opgenomen in het ziekenhuis, voornamelijk 
kinderen jonger dan 3 maanden. Toch vormen deze aantallen 
slechts ‘het topje van de ijsberg’, aangezien het grootste deel van 
de infecties – vooral bij tieners en volwassenen - mild of asympto-
matisch verloopt. 
Door de sterke toename van kinkhoest zijn in de afgelopen 10 jaar 
enkele veranderingen ten aanzien van de kinkhoestvaccinatie 
doorgevoerd in het RVP. In 1999 is het vaccinatieschema ver-
vroegd en sindsdien wordt niet meer gevaccineerd op de leeftijd 
van 3, 4, 5 en 11 maanden, maar op 2, 3, 4 en 11 maanden. Vanaf 
oktober 2001 krijgen vierjarigen een voorschoolse boostervaccina-
tie met een acellulair vaccin en sinds 2005 wordt ook voor de 
vaccinaties in het eerste levensjaar een acellulair vaccin gebruikt in 
plaats van het helecelvaccin. Helecelvaccins bestaan uit gedode 
hele bacteriën, terwijl acellulaire vaccins een aantal gezuiverde 
oppervlakte-eiwitten van de verwekker Bordetella pertussis 
bevatten.

De belangrijkste doelstellingen van dit proefschrift zijn: het 
verklaren van trends in de epidemiologie van kinkhoest in 
Nederland in de afgelopen 10 jaar en het evalueren van mogelijk-
heden voor een betere bestrijding van kinkhoest. Voor de 
beschrijving van de ziektelast zijn verschillende surveillancebron-
nen gebruikt (wettelijke meldingen, laboratoriumdiagnostiek, 
huisartsenregistraties, ziekenhuisontslagdiagnoses en sterftecij-
fers). Echter, omdat kinkhoest- infecties niet altijd tot huisartsbe-
zoek leiden, wordt met de ziektesurveillance de werkelijke 
infectiefrequentie onderschat. Via immunosurveillance - de 
beoordeling van specifieke antilichamen in het serum waarmee 

blootstelling aan een ziekteverwekker door vaccinatie of natuur-
lijke infectie kan worden aangetoond – is inzicht verkregen in het 
vóórkomen van deze subklinische infecties. Daarnaast hebben we 
in een huishoudstudie transmissieroutes voor kinkhoest onder-
zocht. Alle gegevens zijn geïnterpreteerd in relatie tot veranderin-
gen waargenomen in fenotypische of genotypische kenmerken 
van de B. pertussis-populatie.

Ziektelast

Het proefschrift laat zien dat sinds de invoering van de voor-
schoolse boostervaccinatie in 2001 de incidentie van ziekenhuis-
opnamen wegens en wettelijke meldingen van kinkhoest 
aanzienlijk zijn afgenomen in de leeftijdsgroepen die deze 
vaccinatie hebben gekregen. Een andere belangrijke bevinding 
was de afname in de incidentie van kinkhoest bij baby’s. Dit doet 
vermoeden dat na de invoering van de voorschoolse booster de 
transmissie van broertjes en zusjes naar vatbare baby’s is 
verminderd. In tegenstelling tot de dalende trend bij baby’s, is in 
dezelfde periode de incidentie van het aantal gemelde patiënten 
in de leeftijdsgroepen van 10-19, 20-59 en >60 jaar met respectie-
velijk 60%, 44% en 68% toegenomen. 
De economische last van kinkhoest wordt grotendeels bepaald 
door baby’s met kinkhoest en slechts in beperkt mate door kosten 
in andere leeftijdsgroepen. Preventie van kinkhoest bij baby’s is 
daarom de meest effectieve manier om kosten te besparen. Ook 
vanuit het oogpunt van de volksgezondheid is preventie van 
kinkhoest bij baby’s opportuun, omdat in deze groep de ziekte 
vaak het meest ernstig verloopt. Daarnaast blijken kinderen, die in 
de eerste levensmaanden kinkhoest hebben doorgemaakt, vaker 
respiratoire aandoeningen op peuterleeftijd te hebben dan 
kinderen zonder voorgeschiedenis van kinkhoest.
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Surveillanceartefacten, zoals toegenomen aandacht voor 
kinkhoest en verbeterde diagnostiek hebben mogelijk bijgedragen 
aan de toename van het aantal kinkhoestmeldingen. Omdat bijna 
iedereen antistoffen tegen pertussistoxine ontwikkelt na infectie 
met B. pertussis, kan het aantal kinkhoestinfecties het meest 
betrouwbaar worden geschat door de prevalentie van hoge 
concentraties IgG tegen pertussis toxine (IgG-Ptx) in sera te 
bepalen. Deze seroprevalentie wordt immers niet beïnvloed door 
bovengenoemde surveillanceartefacten.
De infectiefrequentie van kinkhoest in de algemene bevolking in 
2006-07 hebben we vastgesteld door IgG-Ptx-concentraties te 
bepalen in 7903 sera afkomstig uit een representatieve dwars-
doorsnede van de Nederlandse bevolking (PIENTER). De hieruit 
verkregen leeftijdsspecifieke seroprevalentie (0-79 jaar) is 
vergeleken met de seroprevalentie verkregen uit een vergelijkbare 
nationale studie uitgevoerd in 1995-96. In 2006-07 had 9,3% van 
de bevolking een concentratie antistoffen indicatief voor een 
recente infectie, dit is ruim 2 keer zo hoog als in 1995-1996. (4,0%).

Transmissieroutes 

Om inzicht te krijgen in de meest voorkomende transmissieroutes 
voor kinkhoest, hebben we voor de periode 1996-2006 de 
leeftijdsspecifieke jaar- en seizoentrends in gerapporteerde 
kinkhoest in Nederland onderzocht. De bevinding dat de jaarlijkse 
toename van kinkhoest bij volwassenen gelijktijdig plaatsvindt 
met de jaarlijkse toename bij jonge kinderen duidt er op dat de 
infectie vaak wordt overgedragen binnen en tussen deze leeftijds-
groepen. Deze mogelijkheid werd bevestigd door de resultaten 
van een onderzoek naar transmissie van kinkhoest binnen 
gezinnen (BINKI-studie). In deze studie hebben we onderzocht wie 
de meest waarschijnlijke bronnen van kinkhoestinfectie bij jonge 
baby’s zijn. Deze zuigelingen zijn immers het meest kwetsbaar 
voor een ernstige kinkhoestinfectie. Met behulp van PCR, kweek 
en serologie zijn 560 gezinscontacten van 164 baby’s die vanwege 
kinkhoest in het ziekenhuis waren opgenomen, getest op 
kinkhoest. Van de gezinscontacten had 53% een laboratoriumbe-
vestigde kinkhoestinfectie. De meest waarschijnlijke bron van 
infectie bij de baby was een broertje/zusje (in 41% van de 
gevallen), de moeder (38%), of de vader (17%). Deze gegevens 
laten zien dat selectieve vaccinatie van personen die veelvuldig in 

contact komen met jonge 
kinderen (de cocooning-strate-
gie) de overdracht van 
kinkhoest naar zuigelingen 
zal verminderen. Omdat 
toekomstige ouders 
regelmatig contact hebben 
met gezondheidszorg-
instanties en omdat ze 
gemotiveerd zullen zijn om 
hun baby optimaal te 
beschermen, verdient het de 
aanbeveling de cocooning 
strategie op korte termijn in 
te voeren. 

Toekomstige vaccinatiestrategieën 

De huidige kinkhoestvaccins beschermen iemand slechts tijdelijk 
tegen kinkhoest en na een paar jaar neemt het risico op (transmis-
sie van) infectie weer toe. Daarom evalueerden we de mogelijk-
heid om de immuniteit van de jonge zuigelingen te verbeteren 
door de moeder tijdens de zwangerschap te vaccineren. 
Antistoffen van de moeder worden via de placenta naar het kind 
getransporteerd, waardoor vaccinatie van de moeder tijdens de 
zwangerschap de baby kan beschermen vanaf het moment van de 
geboorte. Echter, omwille van ethische, technische en juridische 
dilemma’s is het moeilijk om de werkzaamheid en veiligheid van 
deze strategie in klinische studies te onderzoeken. 
In de literatuur worden verschillende verklaringen voor de 
toename van kinkhoest gegeven: toegenomen aandacht, 
verbeterde diagnostiek, suboptimale vaccins, wegebbende 
immuniteit en pathogeenadaptatie. Door het combineren van 
klinische-, pathogeen- en immunosurveillance- gegevens 
concluderen wij dat de toename van kinkhoest in Nederland niet 
enkel kan worden toegeschreven aan toegenomen aandacht en/of 
verbeterde diagnostiek. De verdubbeling van de seroprevalentie 
toont aan dat de circulatie van de ziekteverwekker in de afgelopen 
decennia ook is toegenomen. Het gelijktijdig opkomen van 
nieuwe B. pertussis-stammen en de stijging van de seroprevalentie 
onder volwassenen suggereert dat de ziekteverwekker zich heeft 
aangepast aan gastheren met wegebbende immuniteit, waardoor 
een groot bacterieel reservoir is ontstaan bij volwassenen. 
Ondanks deze hoge prevalentie van kinkhoest bij tieners en 
volwassenen, heeft de infectie in deze groepen een relatief mild 
verloop vergeleken met het ziektebeloop bij jonge kinderen. 
Kinkhoestvaccinatie moet daarom primair gericht zijn op het 
voorkómen van ernstige ziekte en sterfte bij baby’s en jonge 
kinderen. De voorschoolse booster en de vervanging van de 
Nederlandse helecelvaccin door een acellulair vaccin hebben de 
ziektelast bij kinderen succesvol teruggedrongen. Echter, de 
toegenomen circulatie van kinkhoest bij volwassenen vraagt om 
extra maatregelen, zoals cocooning, om de transmissie naar jonge 
zuigelingen te voorkomen. Uiteindelijk zouden vaccins moeten 
worden ontwikkeld die wel langdurige bescherming bieden tegen 
kinkhoest.
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Resultaten  lezersonderzoek 

L.D. van Dooren 

Eind 2010 werd een online-enquête uitgevoerd onder de lezers van het  Infectieziekten Bulletin (IB). 
Uit de enquête is gebleken dat de mening van de lezers over het IB het algemeen positief is.  
De e-mailattendering wordt door een meerderheid gewaardeerd en ook gebruikt om het bulletin te 
lezen. Daarnaast waardeert de meerderheid het IB inhoudelijk als goed tot zeer goed, met een 8 als 
gemiddeld cijfer. In deze bijdrage worden de belangrijkste resultaten besproken. 

Het onderzoek is uitgevoerd onder alle abonnees met behulp van 
een onlinevragenlijst. Het lezersonderzoek is aangekondigd op de 
website van het IB, in de e-mailattendering van de nummers in 
het najaar van 2010 en in de papieren kwartaaleditie. Daarnaast 
zijn in de maand januari 2011 twee herinneringsmails gestuurd 
naar het ledenbestand van de e-mailattendering.
De vragenlijst stond op de website van 15 december 2010 tot en 
met 31 januari 2011. 

Resultaten onderzoek

Respondenten 

In totaal zijn er 447 reacties binnengekomen; van 164 mannen en 
283 vrouwen. 
Er reageerden 143 artsen en verpleegkundigen infectieziektebe-
strijding. Zij zijn voornamelijk werkzaam bij de GGD. De artsen en 
verpleegkundigen infectieziektebestrijding vormen de primaire 
doelgroep van het IB.

Daarnaast reagereerden onder andere 24 artsen-microbiologen, 
48 adviseurs infectiepreventie/ziekenhuishygiënisten, 59 onder-
zoekers en 30 beleidsmedewerkers, en een grote groep van meer 
dan 50 overige medische specialisten (internisten, huisartsen, 
jeugdartsen, donorartsen, etc) en verpleegkundig specialisten. 
Ook managers, informatiedeskundigen en analisten zijn  onder de 
respondenten  vertegenwoordigd. 

Van de 447 respondenten zijn er 221 (49%) alleen geabonneerd op 
de emailattendering, en  192 (44%) op e-mailattendering en 
kwartaaleditie. De overigen krijgen het IB op een andere manier. 
Het bulletin wordt het vaakst benaderd via de persoonlijk 
ontvangen e-mailattendering: door 376 personen. De kwartaale-
ditie wordt door 130 respondenten persoonlijk ontvangen en door 
91 op het werk. 50 Respondenten lezen het IB (ook) via de 
website. 

Gebruik en waardering  e-mailattendering

De waardering van de e-mailattendering is goed. Zowel gekeken 
naar primaire doelgroep als naar overige lezers is bijna 66% van 
de lezers tevreden over de e-mailattendering. Van de primaire 
doelgroep vindt een groter percentage (22% vs 12%) de e-mailat-
tendering een achteruitgang.  Onder de overige lezers is het 
aandeel nieuwe abonnees groter.

De helft van de respondenten klikt via de links in de e-mail door 
naar interessante onderwerpen. 35% Gaat naar de pdf van het 
hele nummer en 11% gaat naar de website. 4,5% van de respon-
denten gebruikt de nieuwsbrief niet. Deze groep geeft aan het 
kwartaalnummer te lezen of de website te bezoeken.

Een grote meerderheid van de respondenten leest het IB voor 
meer dan de helft. 36% Leest het IB helemaal of grotendeels en 
26,4 % ongeveer de helft. (Tabel 1) 

Tabel 1 Mate waarin het IB gelezen wordt. (n =447).

   %

Helemaal of grotendeels    36

Ongeveer de helft    26

Een of enkele artikelen    28

Koppen en samenvattingen    10

Totaal 100,0

Naslagfunctie 
Van de primaire doelgroep raadpleegt 51%  meer dan 4 keer per 
jaar oude nummers van het IB, waarvan 23% (meer dan) maande-
lijks. Van de overige respondenten raadpleegt 10%  het IB meer 
dan 1 keer per maand.  
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Leesgedrag rubrieken

Tabel 2 geeft een overzicht van de mate waarin de verschillende 
rubrieken van het IB worden gelezen. Uit deze gegevens blijkt dat 
voor alle rubrieken geldt dat deze vooral door de primaire 
doelgroep (bijna) helemaal gelezen worden. Het hoogst scoren 
hierbij de rubrieken Uit het veld (81%) Vragen uit de praktijk (73%) en 
Ethische kwesties (54%). Het percentage respondenten dat een 
rubriek niet leest is aanzienlijk groter onder de overige responden-
ten in vergelijking met de primaire doelgroep. Opvallend is hierin 
wel de lage score van de proefschriftbespreking waar 14% van de 
primaire doelgroep zich niet aan waagt. Hiermee is het de minst 

gelezen rubriek onder de primaire doelgroep, opmerkelijk want in 
het vorige lezersonderzoek werd juist door de primaire doelgroep 
gevraagd om meer wetenschappelijke bijdragen.

Belangrijke onderwerpen

De primaire doelgroep vindt Uitbraken, Zoönosen en Bloedover-
draagbare aandoeningen de belangrijkste onderwerpen. Het minst 
belangrijk scoren Soa, Zorggerelateerde infecties en infectieziekten en 
Arbeidsomstandigheden. (Tabel 3)
De overige respondenten beantwoordden deze vraag anders. 

Rubriek Categorieën
Primaire
doelgroep (n=143) %

Overige lezers
(n=304) %

Total (N=447) %

Gesignaleerd
(Bijna) helemaal 53 48 50

Samenvatting /koppen 42 46 45

Niet   5   6   5

Uit het veld
Bijna helemaal 81 49 59

Samenvatting koppen 18 47 38

Niet   1   4   3

Ethische kwesties

Bijna helemaal 54 30 37

Samenvatting koppen 39 53 49

Niet   7 17 14

Artikelen

Bijna helemaal 62 55 57

Samenvatting koppen 38 53 42

Niet   0   2   1

Aankondigingen (digitaal)

Bijna helemaal 40 23 28

Samenvatting koppen 53 59 57

Niet   7 18 15

Berichten 
(onderzoek en rapport)

Bijna helemaal 35 34 34

Samenvatting koppen 64 62 63

Niet   1   4   3

Berichten 
(congres- en symposiumverslag

Bijna helemaal 25 14 18

Samenvatting koppen 64 64 64

Niet 11 22 18

Proefschriftbesprekingen
Bijna helemaal 20 20 20

Samenvatting koppen 66 58 60

Niet 14 22 20

Registraties infectieziekten
Bijna helemaal 37 35 36

Samenvatting koppen 47 48 48

Niet 16 17 16

Vragen uit de praktijk
Bijna helemaal 73 51 58

Samenvatting koppen 25 53 37

Niet   2   6   5

Van de LCI (digitaal)

Bijna helemaal 48 28 35

Samenvatting koppen 45 56 52

Niet   7 16 13

Tabel 2 Mate waarin de rubrieken van het IB gelezen worden. (%)
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Belangrijk Onbelangrijk

primair overig primair overig

Soa 15 15 63 50

Bloedoverdraagbare aandoeningen 33 18   8 20

Zoöonosen en vectoroverdraagbare aandoeningen 49 27   4 25

Zorggerelateerde infecties en antibioticaresisitentie   8 36 43 19

Voedselinfecties 19 13   7 31

Vaccinatie 30 32 17 23

Importziekten 24 15   7 17

Luchtweginfecties 13 18 10 14

Uitbraken en grootschalige incidenten 68 48   5   4

Infectieziekten en arbeidsomstandigheden 10 20 38 27

Hygiëne en infectiepreventie 26 41 24 15

Tabel 3 Overzicht (on)belangrijke onderwerpen

Voor deze groep is ook Uitbraken het belangrijkste onderwerp, 
maar dit wordt gevolgd door Hygiëne en infectiepreventie en 
Zorggerelateerde infecties en antibioticaresistentie. Het minst 
belangrijk zijn Soa, Voedselinfecties en Infectieziekten en 
arbeidsomstandigheden.

Uit deze gegevens blijkt dat aandacht voor uitbraken en groot-
schalige incidenten voor alle lezers van belang is. Dit komt 
overeen met de mate waarin bijvoorbeeld de rubriek Uit het veld 
gewaardeerd en gelezen wordt. Toch verschillende de voorkeuren 
tussen de primaire doelgroep en overige lezers. Diversiteit in de 
onderwerpkeuze blijft belangrijk, waarbij op basis van deze 
gegevens wel accenten gelegd kunnen worden. 

De respondenten vinden wel dat men voldoende over de 
genoemde belangrijke onderwerpen wordt geïnformeerd. Dat 
geldt voor 95% van de primaire doelgroep en 93% van de 
overigen.

Beoordeling IB

Voor ruim 97% van de primaire doelgroep informeert het IB goed 
over de actualiteit van de infectieziektebestrijding in Nederland. 
De waardering voor de verschillende onderdelen is ook goed tot 
zeer goed. (Zie tabel 4) 

Primair Overige lezers

Betrouwbaarheid informatie 84% 86% goed tot zeer goed

Wetenschappelijk onderbouwing van de artikelen 53% 65% goed tot zeer goed

Diepgang van de informatie 57% 58% goed tot zeer goed

Relevantie van de informatie 66% 62% goed tot zeer goed

Mix aan onderwerpen 70% 63% goed tot zeer goed

Leesbaarheid 77% 73% goed tot zeer goed

Tabel 4 Inhoudelijke waardering door primaire doelgroep (N=143) en overige lezers (N=304)

Alle resultaten liggen (ruim) boven de 50%. Wordt daar de 
categorie ruim voldoende nog aan toegevoegd, dan leidt dat tot 
een nog hogere score. De primaire doelgroep scoort in vergelijking 
met de overige lezers een fractie lager op de inhoudelijke 
categorieën (betrouwbaarheid, wetenschappelijke onderbouwing 
en diepgang) en iets hoger op relevantie, mix aan onderwerpen en 
leesbaarheid. Dit beeld komt overeen met het rapportcijfer dat de 
respondenten gemiddeld aan het IB geven. Voor de primaire 
doelgroep is dat gemiddeld een 7.8 voor de overigen een 8.
Over het geheel genomen is de betrokkenheid van de primaire 

doelgroep op het IB hoog en geven de scores aan dat het IB 
gewaardeerd wordt. De betrokkenheid leidt ook tot een kritischer 
blik, iets wat de redactie zeer waardeert. 

Themanummers

Themanummers worden door de lezers gewaardeerd. Dit is 
gevraagd op basis van het themanummer over Q-koorts dat in 
november 2010 is verschenen. Driekwart van de respondenten is 
hier enthousiast over.
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Conclusie

Het IB wordt inhoudelijk door alle lezers goed beoordeeld en de 
primaire doelgroep van artsen en verpleegkundigen infectieziek-
tebestrijding wordt goed bereikt. De diversiteit van organisaties 
en functies en het belang dat het IB voor het uitoefenen van de 
functie heeft, geeft verder aan dat het IB binnen het vakgebied 
van infectieziektebestrijding en de daarbij betrokken professio-
nals een belangrijke plaats inneemt.
De mix aan onderwerpen waarover de respondenten geïnfor-
meerd willen worden is voor de redactie belangrijke informatie 
om in de toekomst rekening mee te houden. Belangrijk daarbij is 
de nadruk op inhoudelijke informatie gericht op de praktijk.
 

Auteur
L.D. van Dooren, eindredacteur Infectieziekten Bulletin, RIVM, 
Bilthoven

Correspondentie:
infectieziektenbulletin@rivm.nl 

In de vragenlijst van dit onderzoek werd met de huidige 
situatie, de situatie in 2010 bedoeld. Dus zowel emailat-
tendering als kwartaaluitgave op papier. In verband met 
nieuwe bezuinigingen is besloten om met ingang van 2011 
te stoppen met de kwartaaluitgave. Het IB wordt nog 
eenmaal per jaar op papier uitgegeven op de jaarlijkse 
Transmissiedag Infectieziekten
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Onderzoek in het kort

Opvallende chlamydiaprevalentie 
onder HBO-studenten in Breda
H.C.M. Driessen-Hulshof, G.I. Andriesse, E. Mulder, I.H.F. van Veggel, J. de Goede
 

GGD West-Brabant heeft een chlamydiaprevalentieonderzoek uitgevoerd onder HBO-studenten naar 
aanleiding van signalen over veelvuldig voorkomen van chlamydia-infecties bij HBO-studenten in 
Breda. Het doel van dit onderzoek was de prevalentie van chlamydia onder deze studenten te bepa-
len, een indruk te krijgen van hun houding ten opzichte van chlamydia en zoveel mogelijk chlamydia-
infecties op te sporen en te behandelen. Het percentage positieve chlamydia-uitslagen onder de 
respondenten was 8,2%. Deze HBO-studenten behoren tot een hoogrisicogroep voor het oplopen van 
chlamydia door een laag condoomgebruik en matige kennis over het voorkómen van chlamydia.  
Dit onderzoek laat ook zien hoe lastig het is voor een GGD om met beperkte financiën en expertise in 
te gaan op signalen uit het veld over een mogelijke toename van soa. 

Wat vooraf ging

In het voorjaar van 2007 diagnosticeert de GGD West-Brabant op 
het soaspreekuur veel chlamydia-infecties bij studenten. Hoewel 
vragen over school/opleiding geen vast onderdeel vormen van de 
anamnese, wordt bij het consult opvallend vaak de naam van een 
HBO -instelling genoemd. Een aantal studentes van deze school 
meldt dat ze de indruk hebben dat er veel chlamydia-infecties op 
school voorkomen en dat de meeste studenten daar laconiek mee 
omgaan. Omdat de GGD een uitbraak vermoedt wordt in overleg 
met de decaan van de school een plan gemaakt om dit te 
onderzoeken. Het Laboratorium voor Microbiologie en 
Infectiepreventie (LMI) van het Amphia Ziekenhuis stelt 500 testen 
beschikbaar en extra uren inzet van GGD- personeel zullen uit het 
soabudget van de GGD worden bekostigd. De GGD treft voorbe-
reidingen voor een chlamydiascreeningsdag op school eind mei 
2007. De directie van de school ziet dan echter af van het 
onderzoek met als argument dat het geven van onderwijs de 
primaire taak is en niet de zorg voor de gezondheid van de 
studenten.  Waarschijnlijk speelt eventuele negatieve publiciteit 
ook een rol. 
In 2008 worden gesprekken over het screeningsonderzoek hervat. 
In een aangepaste vorm is het onderzoek wel acceptabel voor de 
schoolleiding, waarna  in 2009 de GGD start met de voorbereidin-
gen. De onderzoeksopzet wordt aangepast en er wordt gezocht 
naar financiering. Onderzoeksgelden van het RIVM voor onder-
zoek naar infectieziekten kunnen niet worden aangesproken 
omdat deze gelden niet bestemd zijn voor soaonderzoek. 
Uiteindelijk zal het onderzoek worden betaald uit het GGD 

soabudget en ondersteund worden door het kosteloos beschik-
baar stellen van testen door het LMI.

Jongeren als risicogroep voor chlamydia

Chlamydia trachomatis komt vooral voor bij jongeren onder de 25 
jaar. (1) Naast leeftijd, zijn Surinaams/Antilliaanse etniciteit, laag 
opleidingsniveau, seksueel risicogedrag en soa- klachten risicofac-
toren. (2) Onderzoek naar seksueel risicogedrag laat zien dat ruim 
de helft van de jongeren (53%) onveilig vrijt met een losse partner. 
(3) Of iemand zich beschermt tegen het oplopen van een chlamy-
dia-infectie is niet alleen afhankelijk van het kennisniveau over 
soa/veilig vrijen en de houding ten opzichte van condoomgebruik, 
maar ook van de inschatting die men maakt over het risico dat 
men loopt.
Soapreventieactiviteiten voor jongeren zijn meestal gericht op 
laagopgeleide en allochtone jongeren. Hoogopgeleide jongeren 
worden alleen vanwege hun leeftijd als risicogroep voor chlamy-
dia gezien. Bij een landelijke chlamydiascreeningsproject is het 
gebruik van een risicoscorelijst geëvalueerd met als doel de 
mensen met het hoogste risico op soa te selecteren en zo 
selectiever te kunnen screenen. In deze risicoscorelijst krijgt een 
persoon met een HBO- of universitaire opleiding 0 punten, 
degenen met andere opleidingsniveaus krijgen 2 punten. (4) 
HBO-studenten hebben hierdoor minder kans op deelname aan 
chlamydiascreening. Het onderzoek van GGD West Brabant is, 
voor zover ons bekend, de eerste chlamydiascreening op een 
HBO-instelling in Nederland.
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Methode

Opzet screening
De keuze wordt gemaakt het onderzoek te doen onder tweede- 
jaarsstudenten. Zij zijn nog niet naar het buitenland geweest voor 
hun stage, zoals de derde- en vierdejaarsstudenten, en zij zijn 
waarschijnlijk seksueel actiever dan de eerstejaarsstudenten.
Begin november 2009 kregen alle tweedejaarsstudenten via het 
e-mailbestand van de school een uitnodigingsbrief van de GGD. 
Met een inlogcode en wachtwoord uit die brief konden de 
studenten gedurende de maand november 2009 een chlamydi-
atest aanvragen via de website www.jaofnee.nu. Na het invullen 
van persoonlijke gegevens en beantwoorden van een korte 
vragenlijst werden alleen de seksueel actieve studenten uitgeno-
digd de chlamydiatest aan te vragen. De GGD stuurde een 
chlamydiatestpakket op naar het door de student opgegeven 
adres en de student kon thuis het materiaal afnemen (vrouwen: 
vaginale selfswab, mannen urine). De monsters konden vervol-
gens gedeponeerd worden in een speciaal daarvoor bestemde box 
in de hal van elke schoollocatie. De box werd dagelijks om 16:00 
uur geleegd door de bode van de GGD en de monsters werden 
diezelfde dag naar het laboratorium gebracht en verwerkt.
De GGD bracht het onderzoek op diverse manieren onder de 

aandacht: met posters, via de schoolwebsite en met behulp van 
een speciaal hiervoor opgezet studentenpromotieteam.
Dit studentenpromotie team bestond uit studenten van de school 
die zich vrijwillig hiervoor hadden aangemeld en hierdoor weer 
studiepunten konden krijgen. Ze kregen een training van de 
soaverpleegkundige waarin hun kennis omtrent chlamydia werd 
bijgespijkerd, vervolgens werden ze ingezet tijdens colleges.
Om deelname aan de screening te stimuleren was er een prijs 
(reischeque van € 300,00) die verloot zou worden onder alle 
deelnemers aan de screening. Bovendien kreeg elke student die 
een testpakket aanvroeg 2 vrijkaartjes voor een door de studenten 
zelf georganiseerd feest.

Vragenlijst
Het doel van de vragenlijst was om gegevens te verzamelen over 
seksueel gedrag van de studenten, het soakennisniveau en de 
houding ten opzichte van soa/veilig vrijen. Alleen na het invullen 
van de vragenlijst kon een testpakket worden aangevraagd. Er 
werden vragen gesteld over seksueel gedrag, over kennis en 
houding ten opzichte van chlamydia en er werd gevraagd een 
eigen risicoinschatting te maken. De vragen waren onder meer 
gebaseerd op de kernvragen voor monitoring van seksueel gedrag 
en op bestaande vragenlijsten. (5, 6) 

Tabel 1 Kenmerken van respondenten met een  hoog en laag risico op chlamydia

Totaal aantal studenten

Hoog risico Laag risico

Leeftijd ≤20 jaar   77    75

≥21 jaar   65    67

Woonplaats Breda 142 142

Opleiding HBO 142 142

Etnische groep Antilliaanse/Surinaams      0      0

Overig 142 142

Klachten Ja    23      5

Nee 119 137

Condoomgebruik laatste seksuele contact Ja    50   41

Nee    92 101

Aantal sekspartners 0-1    13 136

M:2-5    38      6

V:2-5 en M: ≥6    86      0

V: ≥6      5      0

Nieuwe sekspartner laatste 2 maanden Ja    94   10

Nee    48 132
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Test en uitslagen
Het LMI van het Amphia Ziekenhuis in Breda voerde de testen uit 
(Abbott RealTime CT). De GGD verwerkte de uitslagen van de test 
volgens de gebruikelijke GGD-procedures. . De behandeling 
volgde via de GGD, conform de procedure van het soaspreekuur 
van de GGD.

Indeling in hoog- en laagrisicogroep en analyse
De studenten die de vragenlijst invulden werden ingedeeld naar 
hoog (score ≥ 5) en laag risico (score < 5) op chlamydia. De 
risicoscorelijst die gebruikt wordt bij de chlamydiascreening in 
Limburg is hierbij het uitgangspunt geweest. (4) De vragen waren, 
op 2 vragen na, identiek aan de vragen uit de risicoscorelijst van 
het Limburgse onderzoek. De score varieert tussen 0 en 12 punten. 
Hierna werden de 2 groepen met elkaar vergeleken op hun kennis 
over chlamydia, inschatting van het eigen risico en het aantal 
deelnemers aan de test. Voor het vergelijken zijn univariate 
chi-kwadraattoetsen gebruikt.

Resultaten

Participatie
De studiepopulatie bestond uit 1256 tweedejaars HBO-studenten.
Hiervan vulde 24% (284 studenten, 200 vrouwen en 84 mannen) 
online de vragenlijst in en kreeg een testpakket toegestuurd. Van 
deze 284 studenten stuurden 134 studenten ( 11% van de studie-
populatie,101 vrouwen en 33 mannen) een testmonster in. 
Geslacht, leeftijd, nationaliteit noch seksuele voorkeur bleek van 
belang voor het al dan niet terugsturen van de test. Echter bleek 
dat degenen die geen condoom hadden gebruikt bij het laatste 
seksuele contact de test vaker terugstuurden (p=0,025).

Bij een chlamydiatest van 134 studenten die een testmonster 
hadden ingestuurd, hadden 11 studenten een positieve test (8,2% 
(95% BI 4,6-14,1)). Dit betrof in alle gevallen vrouwen: het 
percentage positieve testuitslagen onder vrouwelijke studenten 
was derhalve 10,9% (95% BI 6,2-18,5). 

Alle studenten met een positieve test uitslag werden behandeld 
op de GGD, 

Risicogedrag
Van 284 studenten (24% van alle tweedejaarsstudenten) waren op 
basis van de vragenlijst gegevens beschikbaar over hun seksuele 
risicogedrag. In tabel 1 is te zien dat deze groep studenten uiteen 
viel in 142 studenten met een lage risico (risicoscore < 5) en 142 
studenten met een hoge risico (risicoscore 5 of meer).  Van de 
studenten met een laag risico stuurde 49% een monster in, van 
hen testten 5 personen (7,1%)  positief.  Van de studenten met een 
hoog risico stuurde 45% een monster in, van hen testten 6 
personen (9,4%)  positief.
Zoals te zien is in tabel 1 is voor beide groepen  studenten 
woonplaats, opleiding en etnische afkomst hetzelfde. Het verschil 
in risico wordt bepaald door de andere kenmerken.

Kennis en risicoperceptie
Van de 284 studenten denken 21 studenten dat een chlamydia-
infectie altijd klachten geeft, 25 studenten denken dat je van orale 
seks geen soa kunt oplopen en 85 studenten geven aan dat ze niet 
weten hoe ze een chlamydia-infectie kunnen voorkomen. 181 Van 
de 284 studenten hebben zich het afgelopen jaar géén zorgen 
gemaakt over soa. In tabel 2 is te zien dat de groep met een hoog 
risico op chlamydia zich meer zorgen maakt over chlamydia en 
ook beter lijkt te weten hoe je een chlamydia-infectie kan 
voorkomen dan de groep met een laag risico. Deze verschillen zijn 
significant (p<0,0001 resp p=0,007). 

De studenten is gevraagd om hun eigen risico op chlamydia in te 
schatten, deze inschatting bleek slecht overeen te komen met 
onze risico-inschatting op basis van de vragenlijst. Er waren 185 
studenten die hun eigen risico op chlamydia laag inschatten, 
hiervan werden 78 studenten door ons ingeschaald als hoog risico. 
Bovendien bleken 6 studenten met een door hen zelf ingeschat 
laag risico een chlamydia-infectie te hebben.
Bij de 99 studenten die hun risico op chlamydia middel of hoog 
inschatten, vielen er 35 in de laag risico categorie volgens onze 
scorelijst. 

Tabel 2 Kennis en risicoperceptie bij respondenten met een hoog en laag risico op chlamydia

Hoog risico
n=142

Laag risico
n=142 Chi-kwadraat

Ik weet hoe ik een chlamydia-infectie kan voorkomen 77,5% 62,7% P=0,007

Als je chlamydia hebt, heb je altijd klachten.   4,9% 9,9% P=0,112

 Van orale seks kun je een soa oplopen 88% 94,4% P=0,059

Ik schat mijn risico op chlamydia hoog in 45,1% 24,6% P=0,001

Ik heb eerder een chlamydia test gedaan 71,1% 17,6% P=0,025

Ik heb mij het afgelopen half jaar zorgen gemaakt over soa 51,4% 21,1% P=0,0001

Ik heb het afgelopen half jaar weleens seks vermeden uit angst 
voor soa   4,9%   1,4% P=0,09
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Discussie

De respons is met 24 % voor de onlinevragenlijst en 11% voor de 
zelftest erg laag, maar komt overeen met de respons in de tweede 
ronde van de landelijke chlamydiascreening. Vanwege beperkin-
gen in financiën en personeel is er geen nonresponsonderzoek 
uitgevoerd en blijft het gissen naar de oorzaak van de lage 
deelname. Wat dit onderzoek in elk geval laat zien is dat het erg 
moeilijk is jongeren die at risk zijn voor chlamydia-infecties te 
bewegen zich te laten testen. Ondanks een actieve campagne 
door de doelgroep zelf en het uitloven van een prijs. Het percen-
tage positieve testen is met 8,2 vrij hoog. Vanwege de lage 
respons is dit niet te extrapoleren naar de hele groep tweedejaars-
studenten. Bij de landelijke chlamydiascreening (7) wordt een 
percentage positieven gevonden van 4,2. In 2009 is het percen-
tage positieven bij de soaspreekuren van de GGD West-Brabant 
10,2. Op grond hiervan lijkt er sprake te zijn van een verhoogd 
voorkomen van chlamydia onder de geteste tweede- jaarsstuden-
ten van deze HBO-instelling ten opzichte van de deelnemers aan 
de landelijke screening. De uitkomsten van dit onderzoek 
rechtvaardigen de uitgebreidere screening op deze school. 
Is er nu sprake van een zorgeloze houding ten opzichte van 
chlamydia onder deze HBO-studenten? Dit onderzoek geeft daar 
aanwijzingen voor. De studenten die aangeven dat zij denken te 
weten hoe ze een chlamydia-infectie kunnen voorkomen zitten 
vooral in de groep met een hoog risico op chlamydia. 
De kennis is aanwezig maar leidt niet tot adequaat gedrag..
Daarnaast is het condoomgebruik niet zo hoog onder deze 
studenten: 32% heeft een condoom gebruikt bij het laatste 
seksuele contact. Ter vergelijking: uit het landelijke onderzoek Seks 
onder je 25e uit 2005 bleek dat 59% van de respondenten een 
condoom gebruikt bij seks met de laatste partner. Opvallende 
uitkomst is dat 30% van de studenten aangeeft niet te weten hoe 
je een chlamydia-infectie kunt voorkomen!
Ondanks de geringe respons en de beperkingen van dit onderzoek 
blijkt er onder deze geteste groep HBO studenten meer chlamydia 
voor te komen dan verwacht. Bovendien werd een zorgeloze 
houding en laag condoomgebruik geconstateerd. Deze HBO-
studenten behoren, ongeacht de uitkomst van hun eigen en onze 
risico-inschatting, tot een hoogrisicogroep voor chlamydia en 
screening is gewenst. Het RIVM beveelt selectieve screening aan 
voor groepen die alleen at risk zijn voor chlamydia. (aanbeveling V, 
evaluatie Regeling Aanvullende Curatieve Soabestrijding, dec 
2008, RIVM). De vraag is of screening opgezet via school een 
goede, kosteneffectieve manier is. Dit zou nader onderzocht 
moeten worden.
Voor de GGD West-Brabant was het erg moeilijk om dit signaal uit 
het veld goed te onderzoeken vanwege beperkte financiële 
middelen en de onervarenheid van het soateam met dit soort 

onderzoek. Wij pleiten hier dan ook voor het toegankelijk maken 
van de onderzoeksgelden van het CIb voor soaonderzoek en voor 
de mogelijkheid om expertise op onderzoeksgebied te kunnen 
inschakelen indien zo’n situatie zich voordoet bij een GGD 
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A remarkable chlamydia prevalence among students

The Municipal Public Health Agency West-Brabant has conducted a chlamydia prevalence survey among students in response to 
observations of increased incidence related to a carefree attitude about the risks of chlamydia infection. The objectives of this study 
were to determine the prevalence of chlamydia among these students, to get an impression of their attitude towards chlamydia and to 
detect and treat chlamydia infection. 8.2% Percent of the students were positive for chlamydia, which, combined with low condom use 
and limited knowledge regarding the prevention of chlamydia, demonstrates that these students are at high risk for chlamydia. This 
study also shows the difficulties for a Municipal Public Health Agency with limited finances and expertise to respond to observations of 
the field about a possible increase in STDs.
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Vraag uit de praktijk

Is er rabiësrisico na een beet door een hond in Duitsland?

De LCI ontving de afgelopen jaren verschillende verzoeken om het 
rabiësrisico te beoordelen na een hondenbeet bij mensen die in 
Duitsland verbleven. Deze incidenten deden zich voor in het 
grensgebied en het Zwarte Woud. In een geval ging het om een 
beet van een Rottweiler van een Duits circus. 

Rabiës in Duitsland 
Duitsland is sinds 28 september 2008 de rabiësvrij. Een land kan 
zich volgens de standaarden van de wereldorganisatie voor 
diergezondheid (World Organisation for Animal Health) rabiësvrij 
verklaren wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
die ziekte is meldingsplichtig en er zijn wettelijke kaders voor de 
preventie en bestrijding, er is een effectief surveillancesysteem, er 
zijn gedurende 2 jaar geen autochtone rabiësgevallen bij mens en 
dier geconstateerd, uitgezonderd isolatie van het vleermuisrabiës-
virus, en er is gedurende 6 maanden geen rabiës bij geïmporteer-
de carnivoren geconstateerd. 
Als er geen redenen zijn om aan te nemen dat de honden recent 
(zonder gedocumenteerde vaccinatiegegevens) geïmporteerd zou 
zijn uit een voor rabiës endemisch gebied, dan is het rabiësrisico 
na een hondenbeet in Duitsland vergelijkbaar met dat in Neder-
land, namelijk nul. Bij twijfel echter, als er sprake is van een 
mogelijk geimporteerde hond of als de hond vreemd gedrag 
vertoond, is het raadzaam om de lokale dierenarts te raadplegen. 

Douanebepalingen 
De voorschriften voor vervoer van honden zijn voor de EU-landen 
met ingang van 3 juli 2004 gelijkgesteld. Daarom heeft iedere 
hond die de grens over gaat een Europees paspoort nodig en is 
identificatie door middel van een chip of tatoeage verplicht. 
Daarnaast moet de hond tegen rabiës zijn ingeënt. De dierenarts 
moet de geldigheidsdatum duidelijk in het hondenpaspoort 
vermelden. Alleen dan is de vaccinatie ook 3 jaar geldig en worden 
misverstanden voorkomen. Deze inentingsverplichting geldt dus 
niet voor honden die niet de grens overgaan en in hun geboorte-
land blijven.

Conclusie
In alle gevallen die aan de LCI werden voorgelegd was er geen 
sprake van een bijzondere situatie maar ging het om een beet van 
een naar een eigenaar terug te traceren huishond in Duitsland. Er 
bestond geen risico op rabiës en er was er dan ook geen aanlei-
ding om PEP te overwegen..
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Aankondigingen

LCI-richtlijnen 

Calicivirus 

Paragraaf 2.4 is aangevuld met informatie over zwangeren: 
Een norovirusinfectie bij een zwangere vormt geen uitgesproken 
risico voor het ongeboren kind. Wel moet de aanstaande moeder 
haar vochtinname op peil houden en haar temperatuur  in de 
gaten houden. Hoge koorts kan weeën opwekken en is slecht voor 
het ongeboren kind. Bij koorts hoger dan 38,5°C dient de aan-
staande moeder contact op te nemen met de verloskundige, 
gynaecoloog of huisarts. 

Groep A-streptokokkeninfecties 

De belangrijkste wijziging is dat de meldcriteria zijn aangepast. 
Voortaan zijn alleen  STSS (Streptococcal Toxic Shock Syndrome), 
fasciitis necroticans en sepsis puerperalis veroorzaakt door groep 
A-streptokokken meldingsplichtig. STSS en fascitis necroticans 
zijn meldingsplichtig vanwege de mogelijke indicatie voor  
chemoprofylaxe voor gezinscontacten (in tegenstelling tot eerdere 
informatie blijkt er geen bewijs te zijn voor  een genetisch 
bepaalde hogere gevoeligheid voor GAS-infecties). 
Sepsis puerperalis is meldingsplichtig om eventuele clusters 
veroorzaakt door gezondheidszorgmedewerkers tijdig op het 
spoor te komen. 

Pediculus humanus capitis (hoofdluis) 

In de nieuwe richtlijn wordt de nadruk gelegd op het kammen 
eventueel in combinatie met een behandeling van het haar met 
een antihoofdluismiddel. Maatregelen zoals het wassen van 
beddengoed, knuffels, jassen, het gebruik van luizencapes en het 
stofzuigen van de auto zijn niet meer nodig. 
Daarnaast zijn er sinds enige tijd in Nederland nieuwe antihoofd-
luismiddelen 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 resistentieontwikkeling. 

Pneumokokkose 

In paragraaf 1 (Algemeen) en paragraaf 8.1 (Actieve immunisatie) is 
een zin opgenomen over de invoering van een nieuw pneumokok-
kenvaccin in het RVP per 1 maart 2011.  Het vaccin Prevenar 
(7-valent) wordt vervangen door Synflorix (10-valent). 

Met dit nieuwe vaccin wordt gestart bij kinderen die op of na 1 
maart 2011 zijn geboren. 

Q-koorts 

Paragraaf 6.3 Voorkomen in Nederland is aangepast. 

Variola 

Aan de richtlijn is informatie over apenpokken en monkeypox 
toegevoegd. Monkeypox is een zoönose die veroorzaakt wordt 
door een verwant orthopoxvirus dat met variola vergelijkbare 
laesies kan geven. Apenpokken daarentegen, is een op de 
Nederlandse Antillen en in Suriname gehanteerd synoniem voor 
impetigo of krentenbaard en heeft dus niets met variola te maken. 

Zesde ziekte 

De zesde ziekte, veroorzaakt door het humane herpes virus (HHV) 
6 en 7, is een over het algemeen mild verlopende kinderziekte, die 
gepaard gaat met koorts en exantheem. HHV-6 blijft na infectie 
latent in het lichaam aanwezig en reactivatie kan bij immuunge-
compromitteerden ook ernstigere klachten geven.   

Diagnostiek

In de volgende richtlijnen is paragraaf 3 Diagnostiek aangepast in 
samenwerking met de NVMM 
•  Cryptosporidiose 
•  Dengue 
•  Gonorroe 
•  Groep A-streptokokkeninfectie 
•  Meningokokkose 
•  Pertussis 

Zie voor alle LCI-richtlijnen: 
http://rivm.nl/Onderwerpen/Ziekten_Aandoeningen 
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Registratie infectieziekten
Meldingen Wet publieke gezondheid

Dit jaar = 2011 Periode = 04 (Week 13 t/m 16 ) Week 
5-8

totaal

Week 
9-12

totaal

Week 
13-16
totaal

Totaal
t/m week16 

2011

Totaal
t/m week 16

2010

Groep A
Nieuwe Influenza A (H1N1) 194 44 7 754 229
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 92 84 93 353 253
Virale hemorragische koorts 0 0 0 0 0

Groep B2
Buiktyfus 2 2 1 5 11
Cholera 0 0 0 0 1
Hepatitis A 12 7 3 38 75
Hepatitis B Acuut 20 10 15 78 77
Hepatitis B Chronisch 190 127 105 668 613
Hepatitis C Acuut 4 9 6 22 22
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie 39 18 21 129 90
Kinkhoest 218 223 256 954 1560
Mazelen 1 3 19 26 6
Paratyfus A 0 0 1 1 5
Paratyfus B 2 3 0 6 4
Paratyfus C 0 0 0 0 0
Rubella 0 0 0 1 0
STEC/enterohemorragische E.coli-infectie 17 13 16 85 68
Shigellose 39 34 26 350 63
Voedselinfectie 4 9 2 16 11

Groep C
Antrax 0 0 0 0 0
Bof 78 102 78 393 37
Botulisme 0 0 0 0 0
Brucellose 0 0 1 1 0
Gele koorts 0 0 0 0 0
Hantavirusinfectie 1 0 1 2 4
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie 3 3 1 8 24
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen) 6 7 8 35 25
Legionellose 37 15 8 79 74
Leptospirose 4 2 1 8 5
Listeriose 3 1 3 21 26
MRSA-infectie (clusters buiten ziekenhuis) 0 3 1 6 9
Malaria 17 15 11 83 54
Meningokokkenziekte 13 9 8 55 47
Psittacose 11 20 8 48 14
Q-koorts 13 5 6 43 240
Tetanus 0 0 0 1 0
Trichinose 0 0 0 0 0
West-Nijlvirusinfectie 0 0 0 0 0
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek 4 4 6 19 6
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. Deze meldingen zijn geaccordeerd door 
het RIVM en ingedeeld naar meldingsdatum. Contactpersoon: S.M. van der Plas, RIVM, CIb, tel: 030 - 274 31 80. 
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Dit jaar = 2011 Periode = 04 (Week 13 t/m 16 ) Week 
5-8

totaal

Week 
9-12

totaal

Week 
13-16
totaal

Totaal
t/m week 16 

2010

Totaal
t/m week 16

2009

Enterovirus 47 38 49 169 171
Adenovirus 127 105 90 468 614
Parechovirus 27 32 10 91 125
Rotavirus 314 423 234 1097 1578
Norovirus 415 334 195 1420 2731
Influenza A virus 206 45 17 714 52
Nieuwe Influenza A-virus 137 31 5 482 29
Influenza B-virus 167 73 24 451 6
Influenza C-virus 0 0 0 0 1
Para-influenza 36 43 80 209 138
RS-virus 586 280 89 1825 1881
Rhinovirus 204 180 157 746 566
Mycoplasma Pneumoniae 80 50 41 253 166
hMPV 48 64 79 228 368
Coronavirus 62 22 26 185 235
Chlamydophila psittaci 5 10 3 23 9
Chlamydophila pneumoniae 4 5 3 21 8
Chlamydia trachomatis 1556 1422 1404 5718 5567
Hiv 1 107 85 91 374 372
Hiv 2 0 0 0 0 3
HTLV 0 0 0 0 3
Hepatitis A-virus 2 3 4 18 46
Hepatitis B-virus 122 113 100 440 462
Hepatitis C-Virus 71 55 59 232 279
Hepatitis D-Virus 0 1 0 2 5
Hepatitis E-Virus 0 4 2 11 8
Bofvirus 21 22 28 90 24
Mazelenvirus 0 1 2 3 7
Rubellavirus 1 1 0 3 6
Parvovirus 24 28 13 82 61
Coxiella burnetii 4 10 20 47 221
Rickettsiae 0 1 0 3 4
Denguevirus 22 13 13 75 28
Hantavirus 0 1 0 2 8
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, CIb, 
RIVM, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige virussen: S.M. van der Plas, CIb, RIVM, tel. 030 - 274 31 80.

Meldingen uit de virologische laboratoria

week 
5 t/m 8
totaal

week 
9-12 

totaal

week 
13-16
totaal

Totaal
t/m week 16

2011

Totaal
t/m week 16

2010

totaal aantal MRSA-isolaten 214 503 170 887 917

buitenland gerelateerde isolaten* 3 13 9 25 38

veegerelateerde isolaten 95 225 67 387 402

screeningsisolaten 149 314 114 577 623

isolaten uit mogelijk infectieus materiaal 64 186 56 306 278

Top 5 van spatypes t011(66) t011(135) t011 (41) t011(242) t011 (240)

t108 (13) t002 (53) t008 (15) t002 (68) t108 (85)

t008 (12) t108 (41) t108 (14) t108 (68) t008 (64)

t002 (10) t008 (31) t1081 (14) t008 (58) t002 (52)

t688 (8) t034 (25) t311 (8) t034 (37) t034 (26)

Contactpersoon: A.P.J. Haenen, CIb, RIVM, tel. 030 - 274 43 33       * Op basis van ingestuurde vragenlijsten

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

HPA  Health Protection Agency

HPV Humaan papilomavirus

LCI Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding

MARIG  Menselijk Anti Rabiës ImmunoGlobuline

Ministerie IM  Infrastructuur en Milieu

Ministerie VWS  Ministerie VWS Volksgezondheid, Welzijn 
 en Sport

MRSA Methicilline resistente Staphylococus aureus

NRBM Nederlands Referentielaboratorium voor 
 Bacteriële Meningitis

nVWA Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit

PFGE  Pulsed field gel electrophoresis

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

RVP Rijksvaccinatieprogramma

THZ  Technische hygiënezorg
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