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Ziekte van Pfeiffer: "Pseudo-epidemie" en diagnostiek 

Begin januari bleek dat er de voorafgaande maanden 
in de Bommelenwaard ongeveer 70 patiênten zich 
bij hun huisarts gemeld hadden met moeheidsklach
ten. Na laboratoriumonderzoek was in eerste instan
tie de ziekte van Pfeiffer vastgesteld. Een plotseling 
optredend cluster van Pfeiffer-patiënten is echter 
zeer onwaarschijnlijk gezien de wijze van over
dracht, de geringe besmettelijkheid en de lange incu
batietijd. In alle gevallen was de diagnose gesteld 
met behulp van een sneltest op IgG en IgM-anti
stoffen. Bekend is dat bij deze testen fout-positieve 
reacties kunnen optreden. 
In overleg tussen de GGD Rivierenland te Tiel met 
de betreffende huisartsen en met het Streeklaborato
rium voor de Volksgezondheid te Arnhem is derhal
ve besloten om bij een achttal patiënten de diagnos
tiek over te doen met de Paul-Bunnell test De uit
slag bleek bij alle 8 negatief te zijn. 
Na een derde onderzoek bij de sectie Virologie van 
de afdeling Medische Microbiologie van het Acade
misch Ziekenhuis te Nijmegen bleek één bloedmon
ster alsnog positief te zijn, hetgeen wijst op een re
cente infectie. 
Navraag bij de huisartsen leidde tot de conclusie 
dat ook klinisch niet echt gesproken kon worden van 

Diagnostiek van Epstein-Barr virus 
infecties 

Een Epstein-Barr-virus (EBV) infectie veroorzaakt 
bij (kleine) kinderen soms de ziekte van Pfeiffer 
maar verloopt bij hen meestal asymptomatisch. Bij 
jong volwassenen veroorzaakt het virus in 50% van 
de gevallen de ziekte mononucleosis infectiosa (MI). 
De patiênt heeft klachten over moeheid en keelpijn. 
Koorts, tonsillitis, lymfadenapathie en hepatosple
nomegalie staan op de voorgrond. Bij lichamelijk on
derzoek vindt men gezwollen pijnlijke lymfeklieren. 
Het bloedbeeld toont een lymfocytose met een groot 
aantal atypische lymfocyten: de mononucleosis. 
In Nederland worden de termen mononucleosis in
fectiosa en ziekte van Pfeiffer meestal als synonie
men gebruikt In de engeistalige literatuur wordt al
leen de tenn "infectious mononucleosis" gebruikt. 

een omschreven epidemie in verband met de diversi
teit van de klachten. Een deel van de patiênten had 
milde moeheidskiachten van voorbijgaande aard, 
terwijl enkele andere patiënten langdurig en extreem 
moe waren. Vervolgens zijn van 51 patiënten de he
matologische uitslagen nogmaals bekeken. Daaruit 
bleek dat er bij 9 patiênten a-typische lymfocyten 
konden worden waargenomen, hetgeen toch op de 
ziekte van Pfeiffer kan wijzen. Dit betekent dat een 
aantal van de patiênten mogelijk wel een Epstein
Barr-virusinfectie heeft doorgemaakt. Een verder 
onderzoek naar een eventuele gemeenschappelijke 
oorzaak van de klachten is niet verricht. Deze casus 
geeft aan dat voorzichtig moet worden omgegaan 
met sneltesten, die specialistische laboratoriumbepa
lingen binnen het bereik van niet-specialisten bren
gen. Deze sneltesten zijn (nog) niet altijd optimaal 
betrouwbaar. 

J.R.Woldman, sociaal geneeskundige AGZ 
GGD Rivierenland, Tiel 

Een uitgebreid verslag van deze 'pseudo-epidemie' 
van de ziekte van Pfeiffer is verschenen in het Tijd
schrift voor Sociale Geneeskunde, nr. 5, 1991. 

Heterofiele antistoffen: 
De meest geêigende laboratoriumtest voor de diag
nostiek van Epstein-Barr-virus infecties is de Paul
Bunnell-test. Met deze test worden heterofiele anti
stoffen, tegen dierlijke erythrocyten, aangetoond Er 
worden geen EBV -specifieke antistoffen aange
toond. De modificatie van Davidson, adsorptie van 
fout-positief reagerende antistoffen, is een meer be
trouwbare uitvoering van de Paul-Bunnell-test. Bij 
jong volwassenen is deze test bij 70-90% van de pa
tiënten positief. Bij kleine kinderen met een primaire 
EB V -infectie kunnen meestal geen heterofiele anti
stoffen aangetoond worden. 
Snelle testen voor de detectie van heterofiele anti
stoffen zijn de "spot" testen, Monosticon, Monospot, 



MonoPhile, etc .. De testen zijn gebaseerd op het ag
glutinatie-principe en geven binnen enkele minuten 
een uitslag. Het relatief hoge aantal fout-positieve 
reacties is een nadeel van deze testen. 

EB V -specifieke antistoffen: 
Indien het onderzoek op heterofiele antistoffen nega
tief is en sterke aanwijzingen voor een primaire 
EBV-infectie blijven bestaan, moet onderzoek wor
den gedaan naar EBV -specifieke antistoffen. Hierbij 
kunnen antistoffen tegen drie antigeen-complexen 
worden onderscheiden: 
- IgG- en IgM-antistoffen gericht tegen het virus-

capside-antigeen (VCA), 
- IgG antistoffen tegen het "early antigen" (EA) en 
- antistoffen tegen het "nuclear antigen" (EBNA). 
Gedurende drie maanden na het begin van de ziekte 
zijn in de regel IgM-antistoffen gericht tegen het 
VCA aanwezig (zie figuur 1). Tevens zijn !gO-anti-
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stoffen tegen VCA en EA aantoonbaar. Pas na twee 
à drie maanden worden antistoffen tegen EBNA aan
toonbaar. 
De indirecte immunofluorescentie-test is de stan
daard-laboratoriumtest om EBV-specifieke antistof
fen aan te tonen. Het bepalen van een compleet anti
stofprofiel tegen de verschillende EBV-antigenen 
wordt vrijwel alleen in gespecialiseerde virologische 
laboratoria uitgevoerd. 
Commercieel zijn enkele testsystemen beschikbaar 
voor de detectie van IgG- en IgM-antistoffen tegen 
EB V -antigenen: 
- indirecte immuunfluorescentie-testen voor IgG en 

IgM tegen VCA; 
- enzym-immuno-assays voor IgG en IgM tegen 

EBV; 
- een snelle test voor IgG- en IgM-antistoffen ge

richt tegen EBNA. 

Figuur 1 
Antistof profiel na primaire Epstein-Barr-virus infectie 
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De indirecte immuunfluorescentie-testen en de indi
rekte enzym-immuno-assay's zijn bekend om fout
positieve reacties door rheumafaktoren van de IgM
klasse. Bij gebruik van deze testen moet het serum 
voorbehandeld worden om het IgG, of de rheuma
faktor, uit het serum te verwijderen. 
De op dit moment beschikbare commerciêle enzym
immuno-assay's moeten nog uitgebreid worden 
geêvalueerd op hun geschiktheid voor routinematige 
toepassing. De ELISA's op basis van het "lgM anti
body-capture" systeem lijken de beste keus voor de
tectie van EBV -specifieke IgM-antistoffen. 
De snelle test voor detectie van IgG- en IgM-anti
stoffen tegen EBNA geeft binnen 15 minuten het re
sultaat. Hierbij worden antistoffen tegen syntheti-

sche peptiden aangetoond. In tegenstelling tot de im
munofluorescentie-techniek zijn met deze test al 
zeer kort na het begin van de klinische verschijn
selen lgM-antistoffen tegen EBNA aantoonbaar. De 
test wordt visueel afgelezen, waarbij het verschil in 
kleurontwikkeling tussen het IgG- en het lgM-putje 
doorslaggevend is voor de interpretatie. Hierdoor is 
de uitslag sterk afhankelijk van de subjectieve in
schatting van het kleurverschil. 
Wel moeten positieve uitslagen geconfirmeerd wor
den in een virologisch laboratorium. 

drs. J .M.M. Lepoutre 
Laboratorium voor Virologie, RIVM 
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De cholera-epidemie in Zuid-Amerika en de kans op besmetting van 
geêxporteerd voedsel 

Epidemiologische inleiding 

Gedurende de laatste decennia is het duidelijk gewor
den, dat er tenminste drie epidemiologisch duidelijk 
verschillende types cholera te onderscheiden zijn. 
Het publiek het meest aansprekende is het 'klassieke' 
beeld, door Koch als eerste opgehelderd. Het betreft 
de via oppervlaktewater overgebrachte, massale epi
demieên, die steeds een bedreiging vormen, wanneer 
onvoldoende drink- en waswater beschikbaar is door 
infrastructurele of door oorlogs-omstandigheden. 
Veroorzaker is Vibrio cholerae, biotype cholerae 
(Madden et al1989). 

Daarnaast bestaat het 'Afrikaanse' type (Goodgame 
& Greenough 1975, Mhalu et al1979, Dodin 1987). 
Het is ook waargenomen in droge streken, zodat op
pervlaktewater als vector moest worden uitgesloten. 
Onderzoek van deze epidemieên suggereert de mo
gelijkheid van transmissie via voedsel en wellicht 
ook transpirerende lichaamsdelen. De verwekker van 
dit ziektebeeld was V i brio cholerae, biotype El Tor. 

Een derde epidemiologische variant werd voor het 
eerst in de V .S. en wel in de staat Lousiana gecon
stateerd. Eenduidig werden hierbij schaaldieren als 
vector geïdentificeerd (Blake et al1980). 
Als gevolg van de uitstekende watervoorziening van 
de zuidelijke staten, was van verspreiding naar ande
re personen geen sprake. De veroorzaker is, voorzo
ver bekend, steeds ook weerVibrio cholerae, bioty
pe El Tor. Door systematisch microbiologisch-eco
logisch onderzoek werd voorts vastgesteld dat de 
oorzakelijk betrokken krabben waren gecontami
neerd in hun leefmilieu, te weten brak water in de 
moerasgebieden van Louisiana. Ook bleek dat algen 
optraden als 'hibemisatie'-systeem, waarin de vibrio
nen lange tijd kunnen overleven (Huq et all990). 

Het is van belang te weten dat uiteraard steeds de 
mogelijkheid bestaat dat voedingsmiddelen via de 
besmette hand worden gecontamineerd (Sutton 
1974). Vooral gekookte en dus onmiddelijk daarna 
onbedenkelijke, schelp- en schaaldieren zijn aan dit 
risico blootgesteld. 
Een in epidemiologisch opzicht belangrijk verschil 
tussen de biotypen V. cholerae 'cholerae' en 'El Tor' 
is dat bij epidemieên veroorzaakt door het klassieke 

type als regel circa 25% van de geïnfecteerde perso
nen het voor cholera karakteristieke ziektebeeld ver
toont, terwijl dit percentage bij 'El Tor' veellager is, 
namelijk tussen 1% en 10% (Madden et al1989). Bij 
El Tor-epidemieên is er dus, bij een gegeven aantal 
emstig zieken, naar verhouding een veel groter aan
tal besmette personen, die minder of in het geheel 
niet ziek zijn. 
Dergelijke, zeker naar Peruviaanse normen, gezonde 
dragers zullen in voorkomende gevallen actief be
trokken blijven bij voedselbereiding en vormen zo
doende een risicofactor. 

brazilië 

De epidemie in en rond Peru 

In de laatste week van januari van dit jaar werd het 
eerst in Huacho, doch vooral in Chancay, circa 100 
km benoorden Lima, een significante toename van 
het Wllllal gastro-çnteritiden geconstateerd. Dit leidde 
tot systematisch onderzoek, gecoördineerd door het 
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Peruviaanse Ministerie van Volksgezondheid, met 
steun van medewerkers van de Centers for Disease 
Control (Atlanta VS), en onder meer uitgevoerd door 
de Afdeling Medische Microbiologie van de Univer
siteit Cayetano Heredia Dit onderzoek wees uit dat 
de verwekker V. cholerae serotype 0:1, Inaba, bioty
pe El Tor was. Voorts werd vastgesteld dat de epide
mie een aantal havenplaatsen in het gehele noorde
lijke kustgebied tot aan Piura en de halfweg tussen 
Lima en Piura gelegen universiteitsstad Trujillo had 
getroffen (Vidal Layseca et al. 1991). Ruwe schattin
gen wijzen in de richting van een orde van totaal 
200.000 patiênten met een letaliteit, althans in de 
grote steden van ongeveer 0,5 % (Anon. 1991). 
Deze relatief lage stedelijke letaliteit illustreert het 
redelijk peil van de medische zorg in Peru - ondanks 
de verwoestende economische crisis in dat land en 
de destructieve activiteiten van twee revolutionaire 
bewegingen! Het is goed dit te bedenken met hetoog 
op het hoofdthema van dit korte overzicht. 
Cholera behoorde nimmer tot de infectieuze ententi
den die de reiziger naar Zuid-Amerika zo veelvuldig 
plagen. Weliswaar waren in de 19e eeuw pande
mieên van cholera ook in de Amerika's opgetreden, 

maar de pandemie van 1961, uitstralende vanuit 
Zuid-Oost Aziê, bereikte nimmer eerder Latijns 
Amerika. Tot de snelle verspreiding van de thans Pe
ru en buurlanden treffende epidemie lijkt de nationa
le lekkernij ceviche bij te dragen. Dit is met vooma
melijk citroensap gemarineerde rauwe, gewassen 
vis, in microbiologisch-ecologische zin vergelijkbaar 
met onze nieuwe haring (Anon. 1991). In het onoffi
ciêle circuit verluidt het dat een zeeman uit Zuid
Oost-Aziê, passagierend in een van de vele havens 
benoorden Lima, de bron van de epidemie zou zijn. 
Recent door Wachsmuth et al. gepubliceerde mole
culair-microbiologische gegevens verlenen steun aan 
deze veronderstelling. Ecologisch-microbiologische 
gegevens duiden daarnaast op een dergelijke ver
spreiding van de vibrionen middels algenbloei (Huq 
et al. 1990). 

Aard en preventie van de transmissie door 
voedsel 

Er bestaat geen twijfel aan dat cholera biotype El Tor 
door voedsel kan worden overgedragen (Madden et 
al1989, Wilher 1991, Ragazzoni et al. 1991). De ge-
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• .... ················· .................................................... -- .............. ·- .............................................................. ········ .................................................................. ····---~ 



ïdentificeerde vectoren zijn vis, schelp- en schaaldie
ren, groenten en fruit. Van het meeste fruit vormt al
leen de buitenzijde een potentiêle bron van besmet
ting, gezien de lage pH ( <4,5) van de inhoud. Een 
uitzondering wordt gevormd door tomaten en bepaal
de meloen-typen die niet sterk zuur zijn. Meloen die 
(frauduleus) werd ingespoten met besmet water ver
oorzaakte een cholera-explosie in India (mondelinge 
mededeling dr. F. Mooi RIVM): vele voedingsmid
delen worden uiteraard via besmet brak of zoet water 
of door bacillen-dragers gecontamineerd. 
Met betrekking tot door Nederland en andere Euro
pese landen uit Peru en de buurlanden geïmporteerde 
levensmiddelen kan het volgende worden opge
merkt. In de visie van de Peruviaanse overheid be
staat een duidelijk onderscheid tussen de veiligheid 
van prodokten die voor export worden geteeld of ge
produceerd, en de prodokten voor de thuis-markt. 
Het gemakkelijkst te beveiligen type prodokten vor
men blikconserven. Uit hoofde van de vereiste houd
baarheid gedurende ongekoeld transport overzee 
wordt de inhoud van deze voedingsmiddelen zoda
nig verhit dat elke residuale besmetting met entero
pathogene bacteriên is uitgesloten. Een potentieel 
gevaar schuilt in de nabesmetting van conserven tij
dens afkoeling in water van onbetrouwbare her
komst of via niet hygienische transportbanden 
(Stersky et al. 1980). Calamiteiten van deze catego
rie kunnen door een juiste bedrijfsvoering (Good 
Manufacturing and Distribution Practices) worden 
voorkomen. 
De voor de exportcontrole in Peru verantwoordelijke 
instantie (CERPER) schrijft, met betrekking tot vis
conserven, sinds een kwart eeuw voor op welke wij
ze microbiologische veiligheidsborging dient te wor
den nagestreefd. Zeer recent is deze instantie ook be
last met de introductie en uitvoering van veiligheids
borgende fabircagemethoden voor groenteconserven. 
Hierop zal zeker door import gebieden verdere con
trole moeten worden uitgeoefend, waarbij collegiale 
samenwerking tussen deskundige bacteriologen uit 
export- en importlanden een absoluut vereiste is. 
De op fabrieksschepen vervaardigde diepgevroren 
visserijprodokten kunnen evenzeer op vrij eenvoudi
ge wijze worden beschermd. De meer dan 30 km uit 
de kust gevangen vis wordt verondersteld vrij te zijn 
van vibrionen. Het CERPER schrijft een systeem 
van veiligheidsborging voor, dat ook het risico in-
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haerent aan het voorkomen onder de bemanning van 
asymptomatisch geïnfecteerden beheersen kan, door 
werknemers en hun familieleden aan medische con
trole te onderwerpen. 
Voor de aan land gefabriceerde bevroren visserijpro
dokten die meer dan 95% van de produktie uitmaken 
is de situatie minder zeker, al is ook de documentatie 
hieromtrent van het CERPER geruststellend. Een 
bacteriologische bedrijfsinspectie ter plaatse en in
tensievere bemonstering van deze visserijprodokten 
door de importerende landen kunnen uitwijzen of de 
veiligheidsborging door de CERPER effectief is. 
Meer ingrijpende voorzorgen zijn vereist voorzover 
het schaal- en schelpdieren betreft; ook groente is 
niet geheel zonder risico. In deze gevallen dient een 
importerend land certificering op basis van goed uit
gevoerde proces- en ketenbeheersing te verlangen. 
Een dergelijk preventief (forward control') systeem 
dient gebaseerd te zijn op longitudinaal geïntegreer
de veiligheidsborging (Mossel 1989). Alleen dan is 
gegarandeerd dat systematische fouten zijn uitgeslo
ten; incidenteel falen kan via goed geconcipieerd 
monster-onderzoek worden vastgesteld (Mossel & 
Van Netten 1991). Moderne methoden van deconta
minatie van schelp-en schaaldieren (van den Broek 
et al 1979) en groente (Koek et al 1983) zijn be
schikbaar; zij dienen echter zowel prospectief als re
trospectief-analytisch grondig te worden bewaakt. 
Het aanleren van deze moderne benadering kan in 
voorkomende gevallen, als een nuttige vorm van 
hulp aan Peru en de buurlanden, ter beschikking 
worden gesteld. 

Ondenoeksmethoden 

V oor een producerend zowel als voor een importe
rend land is het van belang te weten dat betrouwbare 
methoden ter beschikking zijn om de verschillende 
enterovirulente types van V. cho/erae in voedsel aan 
te tonen (Balows et al 1971). Daarnaast verdient het 
aanbeveling steeds de algemene bacteriologische 
status van een voldoende aantal representatieve 
monsters van elke partij te bepalen. Hiertoe leent 
zich een grensreactie op Enterobacteriaceae in, bij
voorbeeld, 5 monsters ad O,lg (Mossel et al. 1974). 
Het is mogelijk de oxydase-positieve vibrionen in 
deze grensreactie in te sluiten. In dat geval dient het 
gebruikelijke brillantgroen- gal- glucose ("EE") op-
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hopingsmediwn te worden vervangen door de voor 
Vibrio minder inhibitieve bouillon van MacConkey 
(Van den Broek et al1979). 

Epicrise 

De in deze korte mededeling aanbevolen strategie 
beschermt de bevolking van importlanden tegen po
tentiele risico's zonder exporterende gebieden te tref
fen middels een stringent, categorisch invoer-verbod. 
Op deze wijze kan nationaal belang op humanitaire 
wijze worden gekoppeld aan technische en weten
schappelijk hulp die voor Peru en de buurlanden nog 
steeds, of wellicht meer dan ooit, onmisbaar is. 
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Naschrift redactie: 

Zoals bekend is er sinds enige tijd in verband met 
de cholera-epidemie door Nederland en later de EG 
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maatregelen getroffen welke noodzakelijk zouden 
zijn ter bescherming van de volksgezondheid in de 
Gemeenschap. Men heeft gekozen voor certificering 
boven een absoluut importverbod. Ten aanzien van 
Peru, Ecuador en Colombia is op dit moment voor 
een beperkte groep eetwaren een absoluut import
verbod van kracht. 
De Lid-Staten eisen bij de invoer van produkten van 
de zee- of zoetwatervisserij, van oorsprong of van her
komst uit Peru, Ecuador en Colombia een certificaat 
van de overheid, met uitzondering van vismeel. Het 
bedoelde verbod geldt niet voor partijen produkten 
van de zeevisserij, voor zover het geen mosselachti
gen of produkten van de ambachtelijke visserij betreft, 
die vergezeld gaan van een officieel certificaat 
De ambachtelijke visserij produkten worden echter al
leen geconsumeerd in eigen land en zullen nooit ge
certificeerd kunnen worden. 
V oor wat groenten en fruit betreft worden deze zonder 
certificaat toegelaten indien zij per schip aangevoerd 
worden, met uitzondering van diepvriesprodukten. 
Gelet op het bovenstaande hebben de maatregelen 
voor de invoer uit Peru en de voorgenomen maatre
gelen voor Ecuador en Colombia betrekking op een 
beperkt aantal produktgroepen uit de bovengenoem
de landen respectievelijk ongeveer 18%, 5% en 
0,2% van de invoer van levensmiddelen uit deze lan
den en respectievelijk 7%, 5% en 0,1% van de totale 
invoer uit deze landen (bron: CBS). 
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GHI 4-WEKEN OVERZICHT 

Aantalaangegeven aevallen van Infectieziekten over de periode U april· 18 mei 1991 (week 17 ·20) In Nederland 

Number ol'notllled cues ol' Infectklus dlseues for the perlod ol'll April· 18 May 1991(week 17 ·20) In the Netherlands 

6 1 l I i 1 1 

1 -r I j 
.. 

I 1 ~ 1 l :f ~ li 
:g 6 

00 ;s ~ 00 :I :I ~ "0 

Groep A 
febris typhoidea - - - - - - - - - - - - - -
lassakoorts ea vonnen van 

Mrik.vir. haemonh. koorts - - - - - - - - - - - - - -
pest/plague - - - - - - - - - - - - - -
poliomyelitis antacuta - - - - - - - - - - - - - -
rabies - - - - - - - - - - - - - -

GroepB 
anthrax - - - - - - - - - - - - - -
botulisme - - - - - - - - - - - - - -
brucelloses - - - - - - - - - - - - - -
cholera - - - - - - - - - - - - - -
diphterie - - - - - - - - - - - - - -
dysenteria bacillans - - - - - 2 - - 8 s 3 - 2 -
febris recurrens - - - - - - - - - - - - - -
gele koorts/yellow fever - - - - - - - - - - - - - -
hepatitis A 1 - - 17 - 7 2 - 4 4 6 1 4 -
hepatitisB - - - - - s 1 1 4 3 2 - - -
legionella pneumonie - - - - - - - - - - 1 1 - -
lepra - - - - - - - - 2 2 - - - -
leptospiroses - - - - - - - - - - 1 - - -
malaria - - - - - 2 1 - s 3 s 2 - -
meningitis cer.epidemica - 1 - - - 2 - - s 1 3 1 - -
meningàtokken sepsis - - - - - 1 1 - 3 1 4 - - 2 
morbilli - - - - - - - - - - - - - -
omitosis!psittacosis - - - - - I - - - - 2 - - -
paratyfus B - - - - - - - - - - - - - -
pertussis - - - 1 - - 2 2 1 1 - - - -
atypische pertussis - - - - - - 1 1 - - - - - -
Q-koorts/Q-fever - - - - - - - - - - I - - -
rubella - - - - - - - - 1 - 1 - - -
scabies - 1 - - - - 1 - 1 - 22 - - 1 
tetanus - - - - - - - - - - 1 - - -
trichinasis - - - - - - - - - - - - - -
tuberculosis - 2 2 2 1 9 7 - 40 - 24 - - I 
tularenria - - - - - - - - - - - - - -
tyfus exanthematicus - - - - - - - - - - - - - -
voedselvergiftigingi-infectie - 2 - 1 - - 36 - 4 - 1 - - 1 
(foodbome infections/-poisoning) 

GroepC 
gonorrhoea - - - - 4 6 13 8 17 68 49 27 20 1 
syfilis prim./sec. - - - - - - 2 1 s s 2 - - -
syfilis congmita - - - - - - - - - - - - - -
parotitis epidemica - - - - - - - - - - 2 1 1 -

Bron: Geneeskundige Hoofdinspectie, afdeling Infectieziekten . 

Department of the Orief Medical Officer c:l Health, Division of lnfectious Diseues. 
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Aangegeven pvallen van Infectieziekten In Nederland per 4 weken, 1991 

Notilled cues ollnfectlous dlseases In the Netherlands per 4 weeks, 1991 

febris typhoidea 
lassakoorts ea vormen van 

Afrik.vir. haemorrh. koorts 
pest/plague 
policmyelitis anucuta 
rabies 

GroepB 

bacillaris 
recurrens 

koorts/yellow fever 
A 
B 

pneumonie 

paratyfus B 
pertussis 
atypische pertussis 
Q-koorts/Q-fever 
rubella 
scabies 
tetanus 
trichinosis 
tuberculosis 
tularemia 
tyfus exanthematicus 
voedselvergiftiaing/-infeá.ie 

foodbome infeá.ions/-poisoning 

GroepC 
gonorrhoea 
syfilis primJsec. 
syfilis congarita 
parotitis epidcmica 

week week 

9- 12 13- 16 

totaal totaal 

6 

10 12 

58 52 
10 29 

2 

9 10 
25 31 
22 25 
2 2 
2 3 
1 1 
9 2 
1 2 

1 
9 5 

23 32 

96 102 

60 57 

180 206 
30 21 

3 

Brat: Geneeskundige Hoofdinspectie, afdeling Infectieziekten . 
Department of the Chief Medical Officer of Health, Di vision of Infectious Diseases. 
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cumulatief totaal 

16 16 

1 0 
76 89 

345 313 
126 92 
10 19 
7 4 
7 10 

87 94 
111 143 
105 llO 

5 8 
17 31 
4 9 

54 157 
10 16 
3 9 

36 13 
200 225 

520 543 

222 113 

1041 1360 
123 236 

1 2 
9 11 



INFECTIEZIEKTEN-BULLETIN 

Overzicht van bij de Geneeskundige Hoofdinspectie aangegeven gevallen van 
infectieziekten over de periode 21 april -18 mei 1991 (week 17-20) 

In de afgelopen 4-weken periode werden 2 patiënten 
aangegeven wegens buiktyfus. Zij hebben de be
smetting in Azië opgelopen. 

Wegens bacillaire dysenterie werden 14 patiënten 
aangegeven. De infecties werden veroorzaakt door 
S.sonnei (4), S.flexneri (2), S.boydii (1), en in 7 
gevallen was het Shigella type onbekend. Dertien 
patiënten liepen de besmetting in het buitenland op, 
te weten: 11 in Azië en 2 in Afrika. 

Van hepatitis A werden 45 gevallen gemeld. In 2 
gevallen werd de besmetting mogelijk in het buiten
land opgelopen, te weten Afrika (1) en Europa (1). 

Van hepatitis B werden 17 gevallen gemeld. Twee 
patiënten zijn mogelijk besmet via sexueel contact, 
een buitenlander is mogelijk door een bloedtransfu
sie in zijn geboorteland besmet, 2 ouders zijn moge
lijk besmet tijdens de verzorging van een kind, het 
betrof een adoptiekind en een kind die draagster is 
van het HB V. Van 12 gevallen kon geen transmis
sieroute worden opgegeven. 

Er werd 1 geval van legionellapneumonie gemeld. 
De patiënt heeft de besmetting waarschijnlijk in een 
revalidatiecentrum opgelopen. 

Bij twee patiënten werd lepra vastgesteld. Het land 
van besmetting is onbekend. 

Leptospiroses werd geconstateerd bij 1 patiënt. Hij 
werd mogelijk besmet tijdens een verblijf op een 
boerderij in Noord-Amerika met L.Pomona. 

Er werden 14 gevallen van malaria aangegeven. De 
patiënten hebben de besmetting in de volgende ge
bieden opgedaan: Oost-Afrika (6 P falciparum); 
Centraal-Afrika (2 P falciparum); West-Afrika (2 
P falciparum); Azië (1 P.vivax, 1 P.malariae), tij
dens een wereldreis (2 P.vivax). 

Het aantal aangegeven patiënten met meningococ
cosis bedraagt 37, waarvan 19 met een sepsis. 

Vier patiënten werden aangegeven wegens 
ornithoselpsittacose. Bij drie personen kon contact 
met vogels worden vastgesteld. 

Er werden 4 gevallen van pertussis gemeld. Twee 
kinderen bleken niet gevaccineerd te zijn, één was te 
jong en de tweede om principiële redenen. 

Van atypische pertussis werd 1 patiëntje 
aangegeven. De jongen bleek volledig gevaccineerd 
te zijn. 

Q-koorts werd geconstateerd bij 1 patiëntje. Het 
meisje werd mogelijk door schapewol van een 
poppenmaak-cursus besmet 

Er werden 9 gevallen van rubella gemeld. Zeven 
personen bleken dienstplichtige soldaten uit één 
kazerne te zijn. 

Eén patiënt werd aangegeven met tetanus. De man 
liep bij het werken in de tuin een splinter in zijn pols 
op, hij was niet gevaccineerd. 

Van tuberculose werden 98 gevallen gemeld, 
waarvan 54 geconstateerd bij Nederlanders en 44 bij 
buitenlanders. 

Wegens voedselvergiftigingi-infectie werden 46 
patiënten aangegeven. 
Eén patiënt is werkzaam in de verzorging en drie 
patiënten zijn werkzaam in de horeca. Drie 
gezinsinfecties deden zich voor met in totaal 9 
personen, de mogelijke verwekkers van deze 
infecties zijn onbekend. 
Tijdens een oefening in Frankrijk werden ca. 100 
militairen ziek na het eten van nasi goreng. Slechts 1 
dienstplichtige werd aangegeven met een 
Salmonella enteritidis. 
Na een broodmaaltijd werden van de 50 deelnemers 
32 personen ziek. De mogelijke bron van besmetting 
is onbekend. 

Van gonorroe werden 168 gevallen gemeld, 
waarvan 129 geconstateerd bij mannen en 39 bij 
vrouwen. 

Primaire en secundaire syfilis werd vastgesteld bij 9 
mannen en 6 vrouwen. 

Er werd 1 aangifte gedaan van congenitale syfilis. 
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Notified cases of infectious diseases registered at the department of the Chlef 
Medical Officer, 21 April -18 May 1991 (week 17-20). Summary of the main 
points 

During the past four-weekly period 2 patients have 
been reported for typhoid fever. The patients had 
acquired the infection in Asia. 

For bacillary dysentery 14 patients have been noti
fied, caused by Sjlexneri (2), S.soMei (4), S.boy
dii {1), while in 7 cases no Shigella group was men
tioned. Thirteen patients had acquired the infection 
abroad. 

Hepatitis A has been diagnosed in 45 patients; 2 of 
them had acquired the infection abroad. 

For hepatitis B 17 cases have been notified. Two 
patients had probably been infected via sexual route, 
a foreigner had a bloodtransfusion abroad, 2 children 
(one an adoptive) probably infected their parents. In 
12 cases no possible route of transmission could be 
given. 

For legionellapneumonia 1 case bas been reported. 
The patient had acquired the infection in a rehabili
tation-centre. 

Leptospiroses has been diagnosed in 1 patient. He 
had acquired an infection with Leptos pi ra Pomona. 

For malaria 14 cases have been notified. The pa
tients had acquired the infection in the following 
malaclous areas: East Africa (6 Plfalciparum); 
Central Africa (2 Plfalciparum); West-Africa (2 
Plfalciparum); Asia (1 Pl.vivax, 1 Pl.malariae); 
duringa worldtour (2 Pl.vivax). 

Thirty-seven patients were notified for meningococ
cosis, 19ofthem with septicaemia. 

For ornithosis 4 cases have been reported. Three of 
them had had contact with birds. 

Pertussis has been diagnosed in 4 patients, two had 
been immunized. 

One parient has been reported for atypical pertussis, 
he had been immunized. 

Tetanus was diagnosed in one patient, he had not 
been immunized against tetanus. 

Tuberculosis was found in 98 patients, of whom 44 
of foreign origin. 

Forty-six patients were reported for suffering from 
foodborne infections. 
One patient was worlcing in the health-care and 3 pa
tients were food-handlers. Three family-explosions 
were reported with total 9 persons. 
Thirty-two persons, out of a group of 50, became ill 
after a cold lunch. The souree of infection is un
known. 
Rundred saldiers became ill during a trainings-camp 
after eating Chinese food. Only 1 person was noti
fied, he was infected by Salmonella enteritidis. 

For gonorrhoea 168 cases have been reported; 129 
diagnosed in men and 39 in women. 

Primary and secondary syphilis has been found in 9 
male and 6 female patients. 

Congenital syphilis has been found in 1 patient. 
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Overzicht registratie Infectieziekten Surveillance Centrum (ISC) 

Bacteriële ziekteverwekkers, week 17 • 20, 991 
Bacterial pathogena, weekl17 • 20, 1991 

week week cumulatief totaal 

9-12 13-16 tlm week20 

totaal totaal 1991 

111 lll ~ ill 
0 I 3 s 
1 0 s 9 
0 1 2 s 
1 1 lS 14 
1 2 13 12 

S.Enteritidia 29 34 198 164 
S.Livingstone 12 9 ss 11 
S.Panama 1 1 9 13 
S.Typhimuriwn (totaal) 46 Sl 296 340 

S.Typhimuriwn 20 2 4 14 40 
S.Typhimuriwn lSO 1 2 23 ss 
S.Typhimuriwn SlO 6 8 37 S7 
Virdtow s 10 43 44 

.12 !i ~ .lQ2 

boydii 2 3 6 7 
dysenterica 0 0 3 
flcxneri 7 0 24 44 

Shigella sormei 10 3 30 S6 

Yerslnla 
Y eninia enterocolitica 6 11 43 60 

Llsteria 
Listeria monocytogenes 2 3 10 2 

0 0 2 

0 28 

Bron: Infectieziekten Surveillance Centrum. 

Dit overzicht bestaat uit: 
l. Salmonella, ingestuurd voor typerin& naar het laboratoriwn voor Bacteriolo&ie van het RNM door de Streeldaboratoria. Dit betreft in 

principe alleen de eente isolaties bij de mens. 
2. Shigella, Y eninia, I...isteria, Legionella en Bordetella volgens melding van Streeldaboratoria aan het Infectieziekten Surveillance 

Centrum (1SC) van het RNM. 

Toelichting bij de tabellen van de Glll en het ISC. 
Hoewel beide tabellen inhoudelijk overeenkomst vertonen, njn ze elk afkomsti& uit duidelijk venebillende registratie-systemen. De Glll· 
tabel is een weergave van de aantallen infectienekten mals die door de artsen njn aangegeven vanuit de provincies. De ISC-tabelaeeft een 
overzicht van de aantallen eente isolaten van ziekteverwekken bij de mens, mals gemeld door de Streeldaboratoria voor de Volksgezond
heid. 
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In de volgende vier grafieken worden de ISC-4weken rapportages van de aanmeldingen van Salmonella, 
S.livingstone, S.enteritidis en S.typhimurium van de jaren 1988, 1989, 1990 en 1991 gepresenteerd. 

In het Infectiezieken Bulletin 2.4 is vermeld dat het aantal meldingen van S.livingstone bij de mens aan het 
RIVM reeds geruime tijd hoog is. In samenwerking met Streeklaboratoria en GGD'en is er een enquete onder 
een aantal patienten verspreid. De enquetes leverden geen bijzondere resultaten op. V ooralsnog zal een afwach
tend beleid worden gevoerd. 
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Totaal aantal aanmeldingen van S.Enteritidis per jaar 
oer 4 weken oeriode 
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Registratie virologische laboratoria 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 17 • 20, 1991 

Posltive results trom laboratorles for vlrology, weeks 17 • 20, 1991 

week week Cumulatief totaal 

VIrus/verwekker 9-12 13 ·16 

totaal totaal 

Adenovirus 65 53 344 346 
Bofvirus 3 0 8 16 

psiuaci 13 5 47 73 
Clllamydia trachomatis 194 160 983 904 
Coronavirus 3 2 15 7 

Coxiella bumettii 3 3 15 16 
Enterovirus 19 24 114 202 
Hepatitis A -virus 29 16 161 190 
Hepatitis 8-virus 54 28 242 214 
Influenza A-virus 11 10 39 399 
Influenza 8-virus 61 40 139 107 
Influenza C-virus 3 1 8 11 

Mazelenvirus 2 1 9 18 
Mycopl. pnewnoniae 25 18 123 160 
Parainfluenza 33 18 123 105 
Pa rvovirus 3 5 32 46 

12 6 49 38 
115 33 658 370 
279 174 976 954 

0 0 0 0 
2 6 30 29 
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Aankondigingen en Mededelingen 

Werkgroep Infectie Preventie 

Bij het documentatiecentrum van de Werkgroep In
fectie Preventie {WIP) zijn de volgende richtlijnen 
uitgegeven: 

No.46 Preventie van infecties met HW en andere 
micro-organismen bij anesthesie en intensive care 

Deze richtlijnen hebben betrekking op de preventie 
van overdracht van HIV zowel als andere micro
organismen naar pati~nten en personeel bij het ver
richten van anesthesiologische en verwante ingre
pen. Hiertoe worden handelingen en de daarop 
betrekking hebbende maatregelen voor preventie 
beschreven voor de operatiekamer, de verkoeverka
mer, de intensive care unit, de spoedeisende hulp-af
deling, en de poliklinische behandelkamer. De na
druk ligt op de preventie van infecties met door 
bloed overdraagbare micro-organismen, met name 
HIV. 

No.48 Preventie van infecties met HW en andere 
micro-organismen in de verloskunde 

Deze richtlijnen hebben betrekking op de preventie 
van overdracht van HIV zowel als andere micro-or-

:········ 

ganismen bij verloskundige handelingen. Overeen
komstig de adviezen van de Gezondheidsraad gelden 
de aanbevolen maatregelen in principe ten aanzien 
van alle pati~nten, ongeacht de HIV -infectiestatus. 
Door maatregelen voor preventie routinematig te 
nemen wordt overdracht van HIV voorkomen bij de 
behandeling van niet bekend geïnfecteerde personen. 
Tevens wordt bescherming geboden tegen transmis
sie van andere door bloed overdraagbare micro
organismen, zoals het hepatitis B-virus. V oorwaarde 
hiervoor is, dat verwacht mag worden dat de aanbe
volen maatregelen werkelijk effectief zijn in de pre
ventie van HIV -transmissie. 

Bovengenoemde richtlijnen zijn verkrijgbaar bij het: 

Documentatiecentrum van de Werkgroep Infectie 
Preventie 
Laboratorium Medische Microbiologie 
Academisch Ziekenhuis Leiden 
Gebouw 1, E 4-P, Rijnsburgerweg 10 
2333 AA LEIDEN 
Th. Daha, ziekenhuishygiëniste 
Tel. 071-226399 (van 09.00 tot 13.00 uur) 
B.g.g. 071-263931 




