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Aantal aangegeven gevallen van Infectieziekten over de periode 7 oktober • 3 november, 1990 (week 41 • 44) In Nederland 

Number of notlfled cases of lnfectlous dlseases for the period of 7 October· 3 November, (week 41 • 44) In the Netherlands 
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Groep A 
febris typhoidea 2 3 2 3 2 
!assakoorts ea vormen van 

Afrik.vir. haemorrh. koorts 
pest/plague 
poliomyelitis anlaculll 
ra bies 

Groep B 
anthrax 
botulisme 
brucelloses 
cholera 
diphterie 
dysenteria bacillaris 5 2 19 15 22 2 15 10 8 
febris recurrens 
gele koorts/yellow fever 
hepatitis A 3 8 6 47 42 18 5 3 2 14 
hepatitis B 2 5 2 4 2 7 3 4 
legionella pneumonie 3 
lepra 
leptospiroses 2 
malaria 8 6 12 3 4 3 
meningitis cer.epidemica 5 2 4 5 
meningokokken sepsis 4 5 
morbilli 
omi tosis!psiuacosis 3 
paratyfus B I 
pertussis JO 2 13 I 7 3 
atypische pertussis 2 2 2 2 
Q-koorts/Q-fever 
rubella I I 
scabies 13 4 3 4 3 )6 13 3 
telllnus 
trichinasis 
tuberculosis 6 9 9 5 36 26 36 16 4 3 7 4 
tularemia 
tyfus exanthematicus 
voedselvergiftiging/ -infectie 2 2 5 2 9 2 
(foodbome infections/-poisoning) 

Groep C 
gonorrhoea 3 3 6 6 14 IJ 144 121 128 54 67 19 16 
syftlis prim./sec. 2 12 10 8 2 6 4 
syfilis coogenita 
parotitis epidemica 

Bron: Genceskundige Hoofdinspectie, afdeling lnfcclic7jektcn 
Department of the Chief Medica! Officcr of llealth, Di vision of Infectious Discases. 
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Aangegenn gevallen van Infectieziekten In Nederland per 4 weken, 1990 

Notlfied cases of lnfectlous dlseases In the Netherlands per 4 weeks, 1990 

Groep A 
febris typhoidea 
laua.lworu ea vormen van 

Afrik.vir. haemonh. koorts 
pest/plague 
poliomyelitis anl.acuta 
ra bies 

Groep 8 
anthl1lX 
botulisme 
brucelloses 
cholera 
diphterie 
dysenteria bacillans 
febris recurrens 
gele kooru/yellow fever 
hepatitis A 
hepatitis B 
legionella pneumonie 
lepra 
\eptospiroses 
malaria 
meningitis cer.epidemica 
meningokokken sepsis 
rnorbilli 
ornitosis/psiuaoosis 
paratyfus B 
pertussis 
atypische pertussis 
Q-koorts/Q-fevcr 
rubella 
scabies 
tetanus 
trichinosis 
Iu bereulosis 
tularemia 
Typhus exanthcmaticus 
vocdselvergiftiging/-infectic 

foodbome infections/-poisoning 

GroepC 
gononhoea 
syfilis prim./sec. 
syfilis congenita 
paroritis epidemica 

week 

33-36 

totaal 

9 

32 

16 
24 
2 

6 
25 
12 
7 

3 

13 
8 
2 
2 

15 

92 

65 

269 
39 
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cwnulatief totaal 

t1m week 44 

1990 

59 

4 
2 

348 

582 
214 

35 
JO 
32 

223 
240 
208 

15 
52 
13 

332 
67 
21 
28 

452 

1333 

819 

3142 
452 

3 
16 

1989 

45 

9 

386 

513 
205 

48 
7 

37 
216 
268 
152 
116 
43 
15 

260 
41 
17 
22 

367 
2 

1152 

226 

2636 
474 

28 
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Overzicht van bij de Geneeskundige Hoofdinspectie aangegeven gevallen van 
infectieziekten over de periode 7 oktober- 3 november 1990 (week 41 - 44) 

In de afgelopen 4-weken periode werden elf pati~n
ten aangegeven wegens buiktyfus. Allen hebben de 
besmetting in het buitenland opgelopen, t.w. Azi~ 
(6) en Afrika (5). 

Van brucelloses werd één geval aangegeven. Het 
betrof een studente met Brucella melitensis. Zij heeft 
tijdens haar verblijf in India zeer primitief gereisd. 

Wegens bacillaire dysenterie werden 67 pati~nten 
aangegeven. De infecties werden veroorzaakt door 
S.sonnei (32), Sjlexneri (16), S.boydii (7) en 
S.dysenteriae (1), in 11 gevallen was het Shigella 
type onbekend. Eénenvijftig patiênten liepen de be
smetting in het buitenland op, te weten: 30 in landen 
rondom de Middellandse Zee, 2 in een West- en 
Centraal-Afrikaans land, 12 in Azi~. 5 in Europa en 
2 in Midden-Amerika. Elf pati~nten werden in Ne
derland besmet en van vijf patiënten is het land van 
besmening onbekend. 

Van hepatitis A werden 95 gevallen gemeld. In 45 
gevallen werd de besmetting mogelijk in het buiten
land opgelopen, waarvan 35 personen de besmetting 
in Marokko opliepen. 

Van hepatitis B werden 25 gevallen gemeld. Vijf 
patiënten zijn mogelijk besmet via sexueel contact. 
Van 20 gevallen kon geen transmissieroute worden 
opgegeven. 

Er werden 4 gevallen van legionellapneunwnie ge
meld. Twee patiënten hebben de besmetting waar
schijnlijk in het buitenland opgelopen, nl. Frankrijk. 

Bij één patii!nt werd lepra vastgesteld. Het betrof een 
tuberculoïde vorm van lepra, waarvan het land van be
smelting waarschijnlijk in West-Afrika gelegen is. 

Leptospiroses werd geconstateerd bij 5 pati~nten. 

Vier patiënten hadden contact met oppervlaktewater, 
waarvan 2 pati~nten besmet waren met Leptospira 
seragroep Icterahaemorrhagiae, 1 patiënt besmet 
met Leptospira serogrocp Grippotyphosa en van 1 
Leptospira is de seragroep nog onbekend. Een vijfde 
patiënt, een agrari~r. was besmet met een Lcptospira 
seragroep Grippotyphosa, waarvan de mogelijke 
bron van besmetting veldmuizen zijn. 

Er werden 26 gevallen van malaria aangegeven. De 
patiênten hebben de besmetting in de volgende 
gebieden opgedaan: Oost-Afrika (2 P falciparum, 1 
P.vivax); Centraal-Afrika (1 P falciparum); West
Afrika (9 P falciparum); Afrika niet gespec.(1 
P falciparum); Azi~ (9 P.vivax, 2 P falciparum, 1 
Plasmodium type onbekend). 

Het aantal aangegeven pati~nten met meningococ
cosis bedraagt 27, waarvan 12 met een sepsis. 

Wegens mazelen werd 1 pati~nt aangegeven. Dit 
kindje was vanwege zijn te jonge leeftijd nog niet 
gevaccineerd met het BMR-vaccin. 

Vier patiênten werden aangegeven wegens ornilho
selpsittacose. Bij 2 patiênten kon contact met vo
gels worden vastgesteld. 

Paratyfus B werd geconstateerd bij 1 pati~nt Het 
land waar de besmetting is opgelopen is onbekend. 

Er werden 37 gevallen van pertussü gemeld. Acht
tien patil:!nten bleken volledig gevaccineerd te zijn. 
Van de niet of onvolledig gevaccineerden waren 8 
kinderen nog te jong om volledig gevaccineerd te zijn. 

Van atypische pertussis werden 7 patiënten aange
geven, waarvan 4 gevaccineerd bleken te zijn. 

Van tuberculose werden 111 gevallen gemeld, 
waarvan 57 geconstateerd bij Nederlanders en 54 bij 
buitenlanders. 

Wegens voedselvergiftigingi-infectie werden 18 pa
Lii!nten aangegeven. Drie patil!nten zijn werkzaam in 
de levensmiddelensector. Zes gezinsinfectics deden 
zich voor met in totaal 15 personen, alle gevallen 
werden veroorzaakt door een Salmonella. 

Van gonorroe werden 341 gevallen gemeld, waarvan 
255 geconstateerd bij mannen en 86 bij vrouwen. 

Primaire en secundaire syfilis werd vastgesteld bij 
13 mannen en 14 vrouwen. 

~---------------------
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Notified cases of infectieus diseases registered at the Department of the Chief 
medical officer, 7 October- 3 November 1990 (week 41 - 44) 
Summary of the main points. 

During the past four-weekly period 11 patients have 
been reported for typhoid fever. The patients had 
acquired the infection abroad, namely Asia (6) and 
Africa (5). 

Brucelloses has been diagnoscd in one patient, a stu
dent, she got infected in India. 

For bacillary dysentery 67 palients have been noti
fied, caused by S.jlexneri (16), S.sonnei (32), 
S.boydii (7) and S.dysenteriae (1), while in 11 cas
es no Shigella group was mentioned. Fifty-one pa
tients had acquired the infection abroad. 

Hepatitis A has been diagnosed in 95 patients; 45 of 
them had acquircd the infection abroad. 

For hepatitis B 25 cases have been notificd. Five 
patients had probably been infectcd via sexual route. 

For legionellapneumonia 4 cases have been report
ed. Two patients had acquircd the infection abroad 
namely France. 

Leptospiroses has been diagnoscd in 5 patients. 
Four patients had had contact with surface water and 
2 of them acquircd an infection with Leptospica se
rogroup Icterohaemorrhagiae. Thc fifth paticnt, an 
agrarian, has acquired an infeclion with a Lcptospira 
serogroup Grippolyphosa. 

For malaria 26 cases have been nolificd. Thc 
patients had acquired the infection in thc following 
malarious arcas: East Africa (2 Plfalciparum, 1 
Pl. vivax); Central-Africa (I Plfalciparum); West
Africa (9 Plfalciparum); Africa (1 Pl.falciparum); 
Asia (9 Pl.vivax, 2 Plfalciparum and I Plasmodi
um type unknown). 

Twenty-nine palicnts wcre notified for meningococ
cosis, 12 of !hem with septicaemia. 

For measlcs 1 case has been reportcd; a child of 1 ycar 
old 

For ornithosis 4 cases have been reportcd. Two of 
them had had contact with birds. 

Paratyphoid B fever was found in 1 patient He got 
infected abroad. 

Pertussis has been diagnosed in 37 patients, 18 of 
!hem had been immunized. 

Scven patients had been reported for atypical per
tussis, 4ofthem had been immunized. 

Tuberculosis was found in 111 patients, of whom 
54 of foreign origin. 

Eightecn patients were reportcd for suffering from 
(ood-borne infections. Threc patients were foodhan
dlers. Six family-explosions were reported with total 
15 persons. 

For gonorrhoea 341 cases have been reportcd; 255 
diagnosedinmen and 86 in women. 

Primary and secondary syphilis has been found in 
13 male and 14 female patients. 

-----------------------------~ 
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Overzicht registratie Infectieziekten Surveillance Centrum (ISC) 

Bacteriële ziekteverwekkers, week 41 · 44, 1990 
Bacterial pathogens, weeks 41 · 44, 1990 

Salmonella 
S.Typhi 
S.Paratyphi B 
S.Paratyphi A 
S.Bovismorbificans 
S.B randenburg 
S.Enteritidis 
S.Panama 
S.Typhimurium (totaal) 

S.Typhimurium 20 
S.Typhimurium 150 
S.Typhimurium 510 

S.Virchow 

Shigella 
Shigella boydü 
Shigella dysenterica 
Shigella flexneri 
Shigella sonnei 

Yersinia 
Yersinia enterocolitica 
Yersinia frederiksenü 
Y ersinia intermedia 
Yersinia kristensemi 

Listcri a 
Listeria monocytogenes 

Legionella 
Legionella pneumophila 

Bordctella 
Bordetella pertussis 

Bron: Infectieziekten Surveillance Centrum. 

Dit overzicht bestaat uit: 

week week 

33.36 37.40 

totaal totaal 

~ ill 
9 6 
2 2 
I I 
4 12 
3 2 

165 169 
11 I 

155 178 
25 33 
11 9 
14 17 
36 20 

ill 75 
7 3 
5 I 

34 13 
66 55 

20 14 
0 0 
0 0 
I 0 

I 0 

0 2 

5 4 

mk cumulatief totaal 

·\/41'· 44 t/m week 44 

totaal 1990 1989 
I " 

·-~ ~ .llQl 
0 27 31 
0 14 16 
5 14 2 
3 42 54 
3 24 72 

93 843 635 

··~ 38 57 
115 1088 1388 

13 144 113 
l1 121 183 
15 156 215 
11 191 191 

~ 406 431 
0 19 19 
0 10 11 

13 133 125 
20 238 274 

u 153 181 
0 0 3 . 
0 0 4 
0 I 0 

0 10 8 

0 6 9 

5 50 23 

I. Salmonella, ingestuurd voor typering naar het laboratorium voor Bacteriologie van het RIVM door de Streeklaboratoria. Dit betreft in 
principe alleen de eerste i!lolaties bij de mens. 

2. Shigella, Yersinia, Listeria, Legionella en Bonietelia volgens meiding van Streeklaboratoria aan het Infectieziekten Surveillance 
Centrum (ISC) van het RIVM. 

Toelichting bij de tabellen van de Gil! en het !SC. 
Hoewel beide tabellen inhoudelijk overeenkomst vertonen, zijn 7~ elk afkomstig uit duidelijk verschillende registratie-systemen. De GHI
tabcl is een weergave van de aantallen infectie?jekten 7Á>als die door de artsen ûjn aangegeven vanml de provincies. De !SC-tabel geeft een 
ovenjcht van de aantallen eerste isolaten van 7.Îektevcrwekkcrs hij de mens, 7A>als gemeld door de Streeklaboratoria voor de Volksge7.ond
heid. 



Registratie virologische laboratoria 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 41-44, 1990 

Posltlve results from laboratorles ror vlrology, weeks 41-44, 1990 

week week 

Virus/verwekker 33-36 37-40 

totaal totaal 

Adenovirus 83 72 
Bofvirus 2 

6 •··••· Chlamydia psittaci 13 17 
Otlamydia trachomatis 201 185 
ColUiavirus 0 I 
Coxsackie B totaal 13 3 

Coxiella bumeuii 0 2 
Enterovirus 110 117 
Hepatitis A-virus 35 56 
Hepatitis B-virus 68 51 
Influenza A-virus I 3 
Influenza B-virus 3 I 
Influenza C-virus 5 4 

Mazelenvirus I 0 
Mycopl. pneumoniae 12 21 
Parainfluenza 28 25 
Pa rvovirus 5 4 
Rhinovirus 0 3 
RS-virus 5 4 
Rotavirus 36 30 
R. Conorü 4 I 
Robeliavirus I 3 
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··. ~k Cumuiatier totaal 

41·44 t/m week 44 

totaal 1990 1989 

84 725 714 
3 30 !I 
9 139 169 

244 2108 1060 
2 11 35 
1 83 69 

9 37 39 
79 742 532 
49 392 388 
49 511 454 
4 416 221 
0 126 331 
2 28 27 

0 22 29 
IS 244 240 
38 308 373 
2 84 28 

10 63 81 
10 396 391 
31 1306 1130 
0 5 10 
5 52 24 

--------------------------------LU 
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Surveillance van penicillinase vormende gonokokken in Nederland: incidentie 
en prevalentie in 1989 

Inleiding 

Sinds 1977 wordt door het RIVM de vinger aan de 
pols gehouden van de resistentie-ontwikkeling tegen 
antibiotica bij Neisseria gonorrhoeae. Aanleiding 
hienoc was het verschijnen van pcnicillinase vormen
de gonokokken (PVG), die resistent zijn tegen pcnicil
lines. Vrijwel alle in Nederland geïsoleerde PVG iso
laten worden naar het RIVM gestuurd voor nadere ty
pering (auxotypering, serotypcring, plasmiden karak
terisering) en kwantitatief gcvoelighcidsonderwek. 
Om een goede indruk te krijgen van het vóórkomen 
van PVG in ons land wordt aan de inzendende labo
ratoria jaarlijks gevraagd om het totaal aantal posi
tieve gonokokkcnkwckcn op te geven alsmede het 
aantal penicillinase vormers. Hieruit wordt de zgn. 
PVC-prevalentie berekend. Deze gegevens worden 
vergeleken met de overzichten van de Genceskundi
ge Hoofdinspectie (GHI), aan wie nieuwe gevallen 
van gonorroe (aangifteplichtig) worden gemeld. 
Elk jaar wordt over de PVG surveillance een RIVM 
rapport uitgebrachL De hier weergegeven gegevens 
zijn ontleend aan het onlangs vcrschenen rapport 
over 19891. 

Stijging van de PVG prevalentie 

Uit tabel 1 blijkt dat de landelijke PVG prevalentie 
in 1989 ruim 23% bedroeg. In 1988 was dit 14% en 
in 1987 11%. In figuur 1 is de frequentie voor de pe
riode 1985 t/m 1989 weergegeven voor de grootste 
inzenders, te weten: Amsterdam, Den Haag en 
Rotterdam. 

Daling van de gonorroe incidentie tot 
staan gekomen 

Uit de gegevens van RIVM en GHI (samengevat in 
tabel 2) blijkt dat de incidentie van gonorroe sinds 
1985 sterk is afgenomen, maar dat in 1988 kennelijk 
de bodem was bereikt met de ca 3000 gevallen. 
Ondanks de verschillen is de overeenkomst in de 
aantallen aan het RIVM gemelde positieve kweken 
(actief geënquêteerd) en het aantal aan de G lil 
gemelde gevallen van gonorroe (aangifte plichtig) 
opmerkelijk. De GHI aantallen zijn veelal wat gro-

ter. Men dient zich te realiseren dat de diagnose go
norroe niet altijd op een positieve kweek is gebaseerd. 
Uit de geringe vcrschillen tussen de aantallen bij de 
enquête opgegeven PVG isolaten en de naar het 
RIVM gezonden stammen blijkt dat de deelnemende 
laboratoria vrijwel alle PVG isolaten mzenden. De op
gegeven aantallen zijn doorgaans iets groter doordat 
herhaalde isolaten van dezelfde patiënt niet in de ko
lom "naar RIVM gezonden" zijn opgenomen. Deze 
laaL<>te kolom geeft daarom de beste schatting van het 
aantal patiënten met een PVG infectie. 

Sex ratio van gonorroe en PVG isolaten 

Op basis van de inzend/uitslag formulieren bij de 
PVG isolaten worden door de GHI overzichten op
gesteld, ingedeeld naar provincie en geslacht. 
In tabel 3 zijn de gegevens over 1989 samengevat. 
Hieruit zou men ten onrechte de indruk kunnen 
krijgen dat PVG infecties aanzienlijk vaker bij 
mannen dan bij vrouwen voorkomen. Betrekt men 
echter de PVG aantallen bij mannen (n=527) en 
vrouwen (n= 145) op het aantal gemelde gevallen 
van gonorroe bij mannen (n=2273) en vrouwen 
(n=751) dan blijkt de relatieve PVG frequentie bij 
beide sexen ongeveer even hoog (resp. 23,2% en 
19,3%). 

Stijging van tetracycline resistentie 

In 1985 werden voor het eerst tetracycline resistente 
PVG isolaten gevonden (TRG/PVG). Het tetracycli
ne resistentiekenmerk ligt op een ander plasmide dan 
het gen dat codeert voor pcnicillinase vorming. 
In de loop van 1988 trad in ons land een scherpe stij
ging op van het aantal TRG/PVG, vooral in de regio 
Den Haag/Rotterdam) In 1989 bereikte deze epide
mie zijn hoogtepunt waarbij in genoemde regio meer 
dan 80% van de PVG tevens tetracycline resistent 
was. Uit het auxo- en serotyperingsonderzoek kan 
worden geconcludeerd dat het om epidemische ver
spreiding van een beperkt aantal TRG/PVG typen 
gaat. Van de in totaal 689 geteste PVG isolaten wa
ren er 279 (40%) teLracycline resistent. In tabel 4 
zijn de gegevens voor de 3 grote steden en de rest 
van Nederland weergegeven. 

wo-------------------------------------



Consequenties voor de therapie 

- In de meeste centra is de PVG-frcquentie inmid
dels gestegen tot hoger dan 10%, de grens waar
boven wordt aangeraden penicillines niet meer als 
"blinde" therapie van keuze te gebruiken. 

- Tetracyclines zijn geen middelen van eerste keus 
bij de behandeling van gonorroe. Zij worden ech
ter wel toegepast om gelijktijdig N.gonorrhoeae 
en Chlamydia infecties te bestrijden. Vanwege 
de inmiddels hoge TRG-frequentic dient dit te 
worden afgeraden. 

- Middelen van keuze bij gonorroe zijn 2e en 3c 
generatic cefalosporines (cefuroxim, cefotaxim, 
ceftriaxon) en fluorchinoloncn. In de recente 
richtlijnen van het COC (1989)3 wordt voor de 
behandeling van ongecompliceerde gonorroe 250 
mg ceftriaxon in een éénmaligc intramusculaire 
dosering aanbevolen, plus 2x daags oraal 100 mg 
doxycycline gedurende 7 dagen. 
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Tabeli: Totaal aantal positieve kweken van Neisseria gonorrhoeae en aantal PVG's in 1989 

Inzendend Totaal1989 
(streek) Ie kwart. 2e kwart. 3e kwart. 4e kwart 
Laboratorium Tot PVG Tot PVG Tot PVG Tot PVG Tot PVG %PVG 

Alkmaar 14 2 21 I 16 1 21 6 72 10 13.8 

Amersfoort Lichtenb. 21 9 42.9 

Amsterdam GG&GD 214 64 195 34 233 95 244 78 886 235 26.5 

Amsterdam OL VG 75 22 29.3 

Amsterdam AMC 30 11 34 I 36 6 34 9 134 27 20.1 

Arnhem 17 0 0 

Delft SSDZ 29 9 31 

Dordrecht 25 2 8 

Eindhoven 22 3 14 0 15 0 20 1 71 4 5.6 

Enschede 52 0 0 

Groningen/Drenthe 139 20 14.4 

Den Haag Leyenburg 19 5 32 6 27 10 37 17 115 38 33 

Den Haag Westeinde 56 22 59 12 70 26 56 23 241 83 34.4 

Haarlem 62 19 30.6 

Heerlen 11 5 6 0 4 0 - - 21 5 23.8 

's Hertogenbosch 9 0 5 0 10 0 12 0 36 0 0 

Hilversum CBSL 21 4 8 0 11 2 15 4 55 10 18.2 

Leeuwarden 5 2 14 I 11 1 14 6 44 10 22.7 

Leiden AZ 37 11 29.7 

Nijmegen 25 6 11 0 15 I 14 5 62 11 17.7 

Rotterdam GG&GD 53 11 55 11 56 10 49 10 213 42 19.7 

Rotterdam Dijkzigt 83 23 98 25 107 29 130 30 418 107 25.6 

Tilburg 7 0 8 I 10 4 11 I 42 6 14.3 

Utrecht St.Antonius 8 2 25 

Utrecht AZ 14 5 22 3 12 0 23 2 71 10 14.1 

Venlo 18 3 16.7 

Zaandam 8 1 6 0 10 2 13 6 37 9 24.3 
Zeeland 2 0 3 I 5 0 6 1 16 2 12.5 

Totaal 3017 706 23.4 

~-----------------------------------------
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Tabel2: Aantal gonokokk.en isolaten c.q. gonorroe patiënten en PVG-isolaten 

Totaal PVG 
RIVM-enquête overzicht GHI RIVM-enquête naar RIVM 
aantal pos. kweken gonorroe gevallen gezonden 

1985 11.346 12.451 733 649 
1986 8.726 9.841 834 833 
1987 4.701 5.636 534 522 
1988 2.986 3.374 418 416 
1989 3.017 3.024 706 689 

Tabel3: Aantal gonorroepatiënten met penicillinase vormende gonokokk.en (PVG) naar plaats van het 
laboratorium waar de PVG werden geïsoleerd. Nederland 1989 

geslacht 

plaats laboratorium m V onbekend totaal 

Groningen (1) 3 - - 3 
Friesland (1) 3 1 - 4 
Drenthe (1) 1 - - 1 
Overijssel (2) 2 l - 3 
Gelderland (2) 5 5 2 12 
Utrecht (4) 15 4 - 19 

Utrecht stad (1) 6 3 - 9 
Noord-Holland (9) 259 75 5 339 

Amsterdam (5) 212 67 5 284 
Zuid-Holland (13) 217 54 7 278 

Den Haag (3) 89 21 3 113 
Rotterdam (6) 102 29 4 135 

Zeeland (3) 4 - - 4 
Noord-Brabant (6) 12 5 3 20 
Limburg (2) 6 - - 6 

Totaal (44) 527 145 17 689 
waarvan 4 (15) 409 120 12 541 
grootste gemeenten 

( ) = aantallaboratoria 

------------------------------------~m 
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Tabe/4: Prevalentie van tetracycline resistente PVG (aantallen) 

Plaats van inzendend laboratorium 
Am sierdam Den Haag Rouerdam Overige Totaal 

1989 PVG 118 44 58 66 286 
1e helft TRG/PVG 19 40 38 23 1 120 

--
2e helft PVG 168 70 74 91 403 

TRG/PVG 51 45 41 22 2 159 

1 Alkmaar, 2x Amersfoort; 2x Arnhem; Breda; Delft; 4x Dordrecht; Gouda; Goes; 2x Haarlem; Hilversum; 
Leeuwarden; 5x Leiden; UtrechL 

2 Amersfoort; 2x Arnhem; 2x Breda; 4x Delft; 2x Dordrecht; 2x Groningen; 2x Hilversum; 2x Leiden; Nijme
gen; 2x Tilburg; Utrecht; Zaandam. 
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Figuur I: Voorkomen van penicillinase vormende Neisseri<J gonorrhoeae in Nederland. 
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Toxocara en het viscerale larva migrans syndroom 

Introductie 

Toxocara spp. behoren tot een groep parasitaire 
rondwonnen die zowel mens als dier gebruiken als 
hun gastheer. Een eigenschap van rondwonnen is 
dat ze specifieke eindgastheren hebben. Een eind
gastheer is de diersoort, waarin de wonnen zich tot 
het geslachtsrijpe stadium ontwikkelen. Over het al
gemeen is slechts één diersoort eindgastheer. Andere 
diersoorten kunnen zich wel infecteren en dus gast
heer zijn, maar vormen niet de juiste voedingsbodem 
voor ontwikkeling tot de reproductieve fase. In deze 
niet-natuurlijke gastheren kan de parasiet zich gedu
rende een lange periode in het juveniele (larvale) 
stadium handhaven. Hoc dit gebeurt zal uit het vcr
volg duidelijk worden. 
De meest bekende Toxocara-soortcn zijn Toxocara 
canis en Toxocara cati, met respectievelijk hond 
(en vos) en kat als eindgastheer. Toxocara canis zal 
als voorbeeld dienen voor het bespreken van a) de 
levenscyclus en b) de gevolgen van een infectie voor 
de mens als niet-specifieke gastheer. 

Levenscyclus 

Een eigenschap van parac;ieten is dat ze een ingewik
kelde levenscyclus hebben, Teanis vormt hierop 
geen uitzondering. De infectieuze stadia, de gcëm
bryoneerde eieren, worden via de mond opgenomen. 
De geslachtsrijpe wonnen zijn darmbewoners van de 
hond. Tussen infectieus stadium en geslachtsrijpe 
worm ligt een lange weg. De cyclus begint bij de be
vruchte eieren (fig. fase 2) die in grote hoeveelheid 
door de vrouwtjes worden geproduceerd en door de 
hond (fig. fase 1) met de faeces in het buitenmilieu 
worden gedeponeerd. Voor embryonering (fig. fase 3) 
van de eieren is een verblijf in een zuurstof-houdend 
milieu essentieel. Afhankelijk van het klimaat duurt 
deze "vrij levende" fase 3-8 weken, waarna de eieren 
2e stadium larven bevauen (fig. fase 4). Deze gcëm
bryoneerde eieren vormen de infectieuze stadia voor 
de volgende gastheer (fig. fase 4.1, 4.2, 5). 
Na orale opname passeren de eieren naar de darm 
(fig. fase 6), waar de larven vrij komen en door het 
darmepitheel heendringen. Ze migreren via de lever 
naar de longen en vcrvolgens naar andere organen 
van de gastheer (fig. fase 7). De larven verliezen tij
dens de migratie bestanddelen van de cuticula (op-

pervlak) en produceren afval waarop gastheercellen 
afkomen die deze lichaamsvreemde produkten op
ruimen. Deze gastheercellen zijn ontstekingscellen 
en het opruimen gaat dus gepaard met ontstekings
verschijnselcn. Ontsteking in de longen heeft hoes
ten tot gevolg waarbij larven opgehoest worden. De 
hond slikt deze weer in waarna de larven, die inmid
dels het 4e larvale stadium hebben bereikt, voor de 
tweede maal in de darm komen. Ze ontwikkelen zich 
na deze trektocht tot sexueel-volwassen wormen en 
gaan zich actief bezig houden met het in stand hou
den en verspreiden van de soort. Vermeld dient te 
worden dat drachtige honden, die voor of tijdens de 
dracht een infectie doormaakten, de infectie intra
uterien kunnen overdragen aan de foeten. Dit is me
de oorLaak dat bijna 100% van de jonge honden een 
Toxocara infectie doormaakt. 

Viscerale Larva Migrans 

De eieren, die zich op of in de bodem bevinden, heb
ben een passief aandeel in de gastheerkeuze. Ook is 
de opname door een gastheer een toevalstreffer. 
Door het grote aantal geproduceerde eieren wordt dit 
toeval echter een frequent gebeuren. Het zal duide
lijk zijn dat de kans re&l is dat ook niet-specifieke 
gastheren, o.a. de mens, zich infecteren. Infectie van 
de mens gebeurt eveneens door orale opname van de 
infectieuze eieren uit het milieu. Kinderen vormen 
een risicogroep daar ze bij het buiten spelen vaak 
nauw contact met de grond hebben. Ook volwasse
nen infecteren zich via de bodem b.v. bij het tuinie
ren of het uitoefenen van een beroep, waarbij veel
vuldig bodemcontact plaatsvindt De eerste fase van 
de infectie verloopt bij de mens overeenkomstig aan 
die bij de hond. Echter, na migratie naar de weefsels 
en het overgaan van de larven van het 2e naar het Je 
stadium vindt geen verdere ontwikkeling meer 
plaats. De larven kunnen gedurende een lange perio
de in de gastheer in leven blijven (tot ca. 2 jaar). Het 
verblijf van de larven in lever en longen is van korte 
duur(< 48 uur). Toch is dit lang genoeg om opper
vlakte- en stofwisselingsproduken af te geven met 
als gevolg ontsteking. Wanneer zich hierbij klinische 
symptomen voordoen, spreekt men van het "Visce
rale Larva migrans Syndroom". De larven onttrek
ken zich aan de gastheerafweer door uit te wijken 
naar plaatsen die slecht bereikbaar zijn voor ontste-



kingscellen en antistoffen. Ze kapselen zich in het 
spierweefsel of begeven zich naar het hersen weefsel. 
De onLc;tekingen, waarin veel eosinophiele granulo
cyt.en worden aangetroffen, kunnen van ernstige aard 
zijn. Ook in het bloed neemt het aantal eosinophielc 
granulocyten sterk toe (soms tot 2: 40%). Eveneens 
wordt vaak een toename gezien in het serum van het 
totaal immuunglobuline E (lgE) gehalte. Ziektebeel
den vari~ren van geen klachten tot koorts, hoesten, 
longontsteking, het Löffler's Syndroom (een op 
hronchiaal asthma gelijkend ziektebeeld), hepatos
plenomegalie en oogaandoeningen. Bij oogaandoe
ningen, ("oculaire larva migrans"), die overigens tot 
de uitzondcringen behoren, treden virusstoornissen 
op doordat centraal of perifeer een granuloom is ont
staan als gevolg van larvale migratie. Differentiatie 
tussen "oculaire larva migrans" en retinablastoom 
kan moeilijk zijn. Dit heeft in een aantal gevallen 
geleid tot onjuiste enucleatio bulbi. 
Het verloop van een (sub-)klinische toxocara-infec
tie is in de regel zelf-limiterend daar de larven lang
zamerhand afsterven. Doorgaans is een behandeling 
niet nodig. Mocht een behandeling toch gewenst 
blijken dan is tiabendazol het meest effectieve thcra
peuticum, waarbij rekening moet worden gehouden 
met het zich voordoen van overgevoeligheidsreac
ties. Ook kan behandeling de ziekte verergeren daar 
door de massale sterfte van larven multifocaal ont
stekingen ontstaan. 

Epidemiologie 

Hoe vaak treedt ziekte op? Dit is niet geheel duide
lijk. De symptomen zijn niet specifiek en (chro
nisch) hoesten, zal al gauw worden aangezien voor 
een "hardnekkige kou". Vaak wordt bij klachten van 
de ademhalingsorganen niet aan een mogelijke toxo
carosis gedacht en soms komt men het toevallig op 
het spoor door het vaststellen van een eosinophilic in 
het bloedbeeld. Recent onderzoek naar het voorko
men van antistoffen in het bloed bij ogenschijnlijk 
gezonde basisschoolkinderen (ca. 1000) heeft aange
toond dat 6%-9% ooit een infectie heeft doorge
maakL Deze waarneming is niet afwijkend van een 
onderzoek dat een tiental jaren geleden werd uitge
voerd, waarbij ook volwassenen waren betrokken. 
Hoe groot het aantal kinderen binnen een dergelijke 
groep is dat symptomen van ziekte heeft vertoond is 

INFECTIEZIEKTEN-BULLETIN 

onbekend. Een meerderheid zal, zo er al symptomen 
waren, de infectie snel overwonnen hebben. Er zijn 
echter individuen die langere tijd klachten houden. 
Waarom de één niet en de ander wel een "probleem
loos" verloop van de infectie vertoont is eveneens 
onduidelijk. De infectiedosis, maar ook individuele 
eigenschappen met betrekking tot de afweer zullen 
hierbij een rol spelen. 
Op basis van proefdieronderzoek wordt veronder
steld dat meerdere wormsoorten die een migratie-fa
se in de levenscyclus vertonen bij de mens een vorm 
van "Viscerale Larva Migrans" kunnen veroorzaken. 
De infectieuze stadia van de spoelwormen van de 
kat, Toxocara cati, worden eveneens regelmatig in 
het milieu aangetroffen, met name in zandbakken. 
Helaas kan op basis van seradiagnostisch onderzoek 
geen onderscheid gemaakt worden tussen de twee 
soorten. Er wordt meestal naar de hond gewezen als 
er wordt gesproken over faceale verontreiniging van 
het milieu. Dit is niet geheel terecht. Bij onderzoek 
van grond- en zandmonsters zijn eieren aangetroffen 
van meerdere soorten rondwormen, hetgeen aan
toont dat meerdere diersoorten een aandeel hebben 
in de faceale vervuiling. 

Diagnostiek 

Uit deze verhandeling zal het duidelijk zijn gewor
den dat het geen zin heeft om bij de mens in de fae
ces naar wormeieren te gaan zoeken. Immers alleen 
eindgastheren (hond, kat e.a.) dragen de geslachtsrij
pe wormen in de darmen. Sinds enige jaren is er een 
serooiagnostische test voor het aantonen van anti
stoffen gericht tegen Toxocara-soorten. Een door de 
larven geproduceerd metabool antigeen specifiek 
voor Toxocara spp wordt gebruikt in een "enzyme 
linked immunsorbent assay" beter bekend als 
ELISA. De verschillende Toxocara-soorten zijn zeer 
nauw verwant en ofschoon ze wel specificiteit verto
nen voor hun eindgastheren (T.canis/hond en T.ca
ti/kat), zijn ze wat hun antigene samenstelling be
treft nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Serodi
agnostiek wordt in slechts enkele diagnostische cen
tra uitgevoerd. 

Mw.drsJ.Buys, 
Laboratorium voor Parasitologie en Mycologie, RIVM 
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Legenda 

1. Hond 
2. Bevrucht ei 

7. Migratie van de darm naar lever, hart. longen. Na 
ophoesten passeren de larven via de slokdarm 
opnieuw naar de darm (1) 

3. Ei met larve in ontwikkeling (Ie larvale stadium) 
8. Migratie van de larven naar de foetus bij een re

cent geïnfecteerde drachtige hond. Een moeder
dier dat eerder een infectie doormaakte kan nog 
altijd larven bij zich dragen in het spier/hersen
weefsel. Onder invloed van veranderende hor
moon-concentratics worden de larven geacti
veerd en gaan zich weer verplaatsen. 

4. Geêmbryoneerd ei met 2e stadium larve, dat in
fectieus is voor niet-natuurlijke gastheren als 
mens (4.1) en muis (4.2) en de natuurlijke gast
heer de hond 

5. Orale infectie 
6. Passage naar de darm Overgenomen uit "Parasitology in focus" van Mehl

hom . 
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