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Een bijzonder geval van voedselbesmetting 

Op maandag 26 augustus 1991 krijgt de GGD Mid
den-Brabant telefonisch een melding van een huisarts 
dat in de dependance van een kloostergemeenschap in 
één van de dorpen uit het werkgebied verschillende 
zieken zijn. 
In de dependance wonen 44 bejaarde en hoogbejaarde 
kloosterzusters. Sinds een aantal dagen hebben ver
schillende zusters verschijnselen gekregen. Hoge 
koorts, tot boven 39,5 °C, hoofdpijn en misselijkheid 
worden het meest genoemd. Na 1 of 2 dagen volgt een 
waterdunne diarree. Uiteindelijk blijken 7 zusters ziek 
te zijn. 
De huisarts heeft een faeceskweek bij één van de zie
ken aangevraagd. De uitslag hiervan blijkt een Salmo
nella uit de D-groep te zijn. 
Samen met de Keuringsdienst van Waren die door de 
GGD werd ingelicht, is dezelfde dag huisbezoek ge
bracht. 

Bevindingen ondenoek 

Het warme eten wordt aangeleverd in gamellen vanuit 
de centrale keuken in het moederhuis. De bewoners 
van het moederhuis krijgen hetzelfde eten. Omdat er 
in het moederhuis geen zieken bekend zijn, wordt het 
verdere onderzoek beperkt tot de dependance. 

Het blijkt dat op 15 augustus een groot kloosterfeest 
gehouden is. In de dagen na dit feest zijn de zusters 
ziek geworden. V oor dit feest zijn door één zuster 
taarten gebakken. Hiervan blijken er nog twee in de 
diepvries aanwezig te zijn. De Keuringsdienst neemt 
deze mee voor nader onderzoek. 

De vleeswaren voor de broodmaaltijd worden 's 
avonds vanuit de centrale keuken op schaaltjes aange
leverd. Na de maaltijd worden de schaaltjes herschikt 
en in de koelkast gezet. 's Ochtends worden deze 
schaaltjes weer op tafel gezet. 

Tot voor een paar jaar werd in de keuken van de de
pendance gekookt voor het huis. Nu de warme maal
tijd vanuit de centrale keuken van het moederhuis 
komt. wordt de keuken in de dependance nog slechts 
voor de broodmaaltijd gebruikt Behalve het vaste per
soneel helpt hier af en toe één van de bewoonsters 
mee. Deze zuster, die voorheen kok in de klooster
keuken was, maakt bij speciale gelegenheden, ook 

nog geregeld gebak voor het huis. In de kelder bij de 
opslagruimte is hiertoe mogelijkheid gecreëerd. 

Uitkomsten ondenoek 

Bij navraag blijkt dat de zuster die in de broodkeuken 
meehelpt en de taarten bakt al vóór het feest op 15 au
gustus buikklachten had met diarree. Bij haar wordt 
uit de ontlasting Salmonella uit de groep D gekweekt. 

Na het feest zijn 6 zusters ziek geworden met koorts, 
diarree, hoofdpijn en misselijkheid. De dag na het 
feest blijkt één van de zusters koortsig en misselijk te 
worden. Deze zuster is bekend met darmldachten en 
heeft enige maanden geleden een darmoperatie onder
gaan. 

Bij de andere 5 zusters worden de klachten gemeld 2 
tot 5 dagen na het feest. Uiteindelijk wordt bij 2 van 
de zieke zusters Salmonella uit de groep D in de ont
lasting aangetoond. 

Eén zuster en één personeelslid blijken klachten te 
hebben die niet overeenkomen met het inmiddels be
kende patroon. Bij beiden wordt geen Salmonella in 
de ontlasting aangetoond. 

Eén zuster, een diabetespatiënt die niet van de taart 
heeft gegeten, blijkt alldachten te hebben daags voor 
het feest, dus op 14 augustus. Bij haar wordt er Sal
monella uit de groep C gevonden; naar later blijkt een 
Salmonella Livingstone. Deze verwekker is niet tot 
een gezamenlijke besmetting te herleiden. 

Bij 2 vaste personeelsleden, die de afgelopen weken 
in de keuken werkten, wordt geen Salmonella in de 
ontlasting aangetoond. 

De Keuringsdienst meldt dat in de taart Salmonella is 
gevonden. De taarten zijn opgerolde biscuits, gevuld 
met een vruchtengelei en aan de buitenkant besmeerd 
met suikerglazuur. 

De gevonden Salmonella's zijn voor nadere typering 
naar het RIVM gestuurd. De Salmonella, gevonden bij 
de twee ziekten van het feest en de Salmonella gevon
den in de taart blijken alle Salmonella enteritidis, 
faagtype 1 te zijn. Helaas is het monster van de zus-



ter die de taarten bakte onbeënt in het RIVM aangeko
men. Het oorspronkelijke materiaal is niet meer aan
wezig en uit nieuwe ingestuurde ontlasting blijkt de 
Salmonella niet meer te kweken. 

Discussie en conclusies 

Hoewel dit niet met zekerheid te stellen is, lijkt een 
verklaring toch wel te geven. Harde aanwijzingen zijn 
er in ieder geval in de aangetoonde Salmonella in de 
ontlasting van 2 van de zieke zusters, in de ontlasting 
van de zuster die de taarten bakte en in de taartmon
sters. De typering komt voor zover uit te voeren was 
overeen. Het mag redelijkerwijs wel aangenomen 
worden dat de Salmonella uit de groep D uit ontlas
ting van de keukenzuster ook Salmonella enteritidis 
van hetzelfde faagtype was. 

De zuster die de taarten bakt en in de keuken meehelpt 
heeft klachten, buikpijn en diarree. Het is denkbaar 
dat zij bij het proeven van rauw beslag waarin veel ei
eren zijn verwerkt een besmetting met Salmonella en
teritidis heeft opgelopen. De taarten zijn in produktie 
gemaakt, niet alle tegelijk. De latere baksels kunnen 
bij het opmaken van de taart ook nog door haar be
smet zijn. Echter de bacteriën worden in de onder
zochte taarten aangetroffen door het hele gebak heen, 
zowel in de vulling, op de biscuit als in de suikergla
zuur, hetgeen eerder wijst op een bereiding met be
smet materiaal dan een nabesmetting. 

Een tweede mogelijke besmettingsroute is in theorie
denkbaar, maar niet aangetoond. Bij het opnieuw op
maken van de vleesschaaltjes kunnen de vleeswaren 
besmet zijn. Omdat de vleesschaaltjes ook een tijd bui-
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ten de koelkast verblijven is het denkbaar dat uitgroei 
van de bacteriën mogelijk is geweest. Microbiologisch 
onderzoek hiernaar is niet verricht. Er zijn geen vlees
waren bemonsterd. 

Nawoord 

In het huis zijn inmiddels maatregelen genomen om 
herhaling tegen te gaan. Er zullen door de bejaarde 
zuster in de kelder geen taarten voor het huis meer ge
bakken worden. 
De porties vleeswaren worden verkleind, zodat deze 
tijdens de broodmaaltijd opgemaakt kunnen worden. 
Voor het ontbijt worden nieuwe schaaltjes opgedekt. 

Samenvatting 

In de dependance waar de (hoog)bejaarde zusters van 
een kloostergemeenschap wonen zijn 6 zusters ziek 
geworden. Bij twee van hen wordt Salmonella enteri
tidis uit de ontlasting gekweekt. De besmettingsroute 
blijken taarten te zijn die voor een kloosterfeest door 
één van de zusters gebakken zijn. In de restanten van 
deze taarten wordt Salmonella enteritidis van hetzelf
de faagtype aangetoond. De zuster die de taarten 
maakt blijkt in de periode van het bakken (één week 
voor het feest) al klachten gehad te hebben. Bij haar 
wordt Salmonella uit de groep D uit de ontlasting ge
kweekt. Helaas is het monster dat voor (faag)typering 
naar het RIVM werd gestuurd daar onbeënt aangeko
men, zodat typering van deze Salmonella ontbreekt. 

A.W.I. Tijbosch, 
verpleegkundige 
GGD Midden-Brabant 

--------------------· 
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Een middeleeuws feest met pijnlijke gevolgen 

Toen 600 mensen, voornamelijk uit Hazerswoude en 
omgeving, zijn teruggekomen van een middeleeuws 
feest in Francorchamps (Belgische Ardennen) op 
1 juni, is "het feest" pas echt begonnen. In Amsterdam 
is iemand opgenomen in het ziekenhuis met uitdro
gingsverschijnselen naar aanleiding van een voedsel
infectie. In Hazerswoude is een deel van het politie
corps geveld omdat er meerdere zieken waren. Op 
deze manier hebben vele signalen de GGD Rijnstreek 
bereikt, die onmiddellijk in overleg is gegaan met de 
Keuringsdienst van Waren Den Haag, het Rijksinsti
tuut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) 
en de Geneeskundige Hoofdinspectie voor de Volks
gezondheid (GHI). Daarnaast is er overleg met de 
organisatoren van het feest 
Alle signalen wijzen in de richting van een omvangrij
ke voedselinfectie, waarbij volgens de geruchten mo
gelijk de helft van de feestgangers ziek is geworden. 
Onduidelijk blijft echter wat er zich precies afspeelt, 
in welke omvang en met welke oorzaak. Om hier 
meer inzicht in te krijgen wordt een onderzoek ge
start. De organisatoren van het feest verlenen hun 
volledige medewerking. 

Onderzoeksopzet 

Het onderzoek bestaat uit drie delen: 
a.een epidemiologisch onderzoek door de GGD 

Rijnstreek om inzicht te krijgen in de aard en ernst 
van de ziektegevallen en in de relatie met gegeten 
voedsel; 

b.een onderzoek door de Keuringsdienst van Waren 
Den Haag naar de voedselbereiding en het trans
port; 

c. een laboratoriumonderzoek door het RIVM naar 
het patiëntenmateriaal om de ziekteverwekker te 
bepalen. 

Resultaten 

Epidemiologisch onderzoek door de GGD 
In totaal is aan 557 deelnemers aan het feest een vra
genlijst toegezonden, waarvan er 449 (80.6 %) re
tour zijn ontvangen. Van de deelnemers is 58.4 % 
ziek geworden (262 mensen). 

De meeste mensen zijn binnen 24 uur ziek geworden 
(zie figuur 1). 
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Figuur I. Incubatietijd in uren 

Bij meer dan de helft van de zieken (145 mensen) 
waren de klachten pas na vijf dagen verdwenen (zie 
figuur 2). 

Figuur 2. Duur klachten 

De volgende klachten zijn gemeld: 
diarree 95.7 %van de zieken 
andere ontlasting dan normaal 77.3 % 
koorts 54.3 % 
gewrichtspijnen 
braken 

37.5% 
34.8% 

bloed in ontlasting 12.5 % 
Van de 262 zieken hebben 125 mensen de huisarts 
geraadpleegd (47.7 %). In het kader van de bestrij
ding besmettelijke ziekten heeft slechts één arts in 
de Rijnstreek een melding bij de GGD gedaan, even
als een melding van een arts van de GGD Amster
dam. Daarnaast zijn 61 meldingen binnen gekomen 
nadat de GGD erom heeft gevraagd. 

ll--------------------------------------



Gedurende de dag van het feest, waarop de buiten
temperatuur overigens matig was, zijn uiteraard 
meerdere maaltijden genoten. Van het ontbijt, de 
lunch en tussendoortjes zijn geen produkten bekend 
die samenhangen met ziek worden. Van het diner 
staan echter wel enkele produkten in verband met 
ziekte. Uit een vergelijking van de gegevens over 
ziek worden enerzijds en gegeten voedsel anderzijds 
blijkt dat de mensen die kip hebben gegeten signifi
cant vaker ziek zijn geworden dan mensen die geen 
kip hebben gegeten (Chi2 = 87.7, p < .0001). In 
totaal is 68 % van de mensen die kip hebben gegeten 
ziek geworden, terwijl slechts 5% van de 65 mensen, 
die geen kip hebben gegeten, ziek zijn geworden. 
Alhoewel het verband minder sterk is, zijn ook de 
mensen die salade hebben gegeten significant vaker 
ziek geworden dan mensen die geen salade hebben 
gegeten (Chi2 = 10.5, p < .002). 

Onderzoek door de Keuringsdienst van Waren 
Tijdens de maaltijd zijn de volgende gerechten ge
nuttigd: kippepoten, drumsticks, speenvarken, duin
konijn, kippesoep, groentesoep, salade, rauwkost, 
aardappelen, brood en kruidenboter, rode en witte 
wijn, bier en jenever. 
De kipprodokten zijn vervoerd uit Nederland naar de 
Ardennen in een koeling en vriezer die niet voldoen
de hebben gefunctioneerd. 
De volgende dag zijn ze geweld in warm water. Dit 
water heeft onvoldoende gekookt. Na het wellen zijn 
de kipdelen op schone roosters gelegd om uit te drui
pen en zijn vervolgens deels teruggeplaatst in plastic 
zakken, die ook tijdens het vervoer zijn gebruikt. 
Hierdoor treedt kruisbesmetting op. De zakken met 
kip zijn, zonder dat ze goed afgekoeld zijn, in de 
vriezer en koeling teruggeplaatst, waar ze nog twee 
dagen zijn bewaard. Op zaterdagmiddag is de kip uit 
de koeling en de vriezer gehaald. De kipdelen zijn 
op de barbecue gegrild. Tijdens de maaltijd zijn wei
nig mogelijkheden voor kruisbesmetting aanwezig 
geweest. 
De salades zijn in emmers gekocht en één dag voor het 
feest ongekoeld vervoerd naar België, alwaar ze ver
volgens ongekoeld zijn bewaard in de campingkeuken. 

Zowel het speenvarken als de konijnen zijn adequaat 
bereid. 
De soep is gemaakt van het water waarin de kip was 
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geweld. Het is onduidelijk of de soep voldoende 
heeft gekookt. Wanneer het water waarin de kippen 
zijn geweld besmet is geweest met Salmonella 
bacteriën en de soep niet voldoende heeft gekookt, 
dan kan de soep een salmonella-infectie veroorzaken. 
Na afloop van het feest is geen voedsel overge
bleven voor nader onderzoek. 

Onderzoek door het RIVM 
Uit onderzoek van het patiëntenmateriaal door het 
RIVM is gebleken dat er sprake is van een salmo
nella-infectie met een Salmonella, groep C, type 
blockley. Dit type is vrij uitzonderlijk en komt 
eigenlijk voomarnelijk bij kippen voor. Omdat dit 
type niet zo vaak voorkomt en deze nu bij 19 faeces
onderzoeken is gevonden, wijst dit naar één ge
meenschappelijke besmettingsbron. 

Conclusie 

Op basis van de drie onderzoeken blijkt dat er een 
omvangrijke epidemie met een salmonella-infectie is 
geweest met als zeer waarschijnlijke oorzaak een be
smetting via kip. De oorzaak van de besmetting is 
waarschijnlijk de onjuiste bereiding, vervoer en op
slag van met salmonella besmette kip. De infectie 
heeft een groot aantal slachtoffers gemaakt die gedu
rende een aanzienlijke tijd ziek is geweest. Uitein
delijk zal de infectie ook grote financiële gevolgen 
hebben gehad, alleen al qua ziekteverzuim. Daar
naast zijn minimaal twee mensen bekend die in het 
ziekenhuis zijn opgenomen. 
Slechts één huisarts heeft uit eigen beweging een 
voedselinfectie gemeld bij de GGD. Om een effec
tieve infectieziektebestrijding te kunnen uitvoeren is 
snelle melding noodzakelijk. Meer meldingen van 
huisartsen zijn gewenst. 
Uit het onderzoek blijkt dat voor voedselhygiëne 
specifieke deskundigheid nodig is. Aan de voedsel
hygiëne zijn specifieke eisen te stellen, zeker omdat 
een deel van het voedsel besmet is. Het voedsel zal zo 
bereid moeten worden dat het besmette voedsel toch 
geen gezondheidsklachten veroorzaakt. 
Voor een effectieve bestrijding van voedselinfecties is 
het noodzakelijk dat de produktiebedrijven "schoon" 
zijn en niet-besmet voedsel produceren. 

T. Coenen, epidemioloog GGD Rijnstreek 
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GHI 4-WEKEN OVERZICHT 

Aantal aangegeven gevallen van Infectieziekten over de periode 1 december • 28 december 1991 (week 49 • 52) in Nederland 

Number of notltled cases of lnfectiCMJs dlseases for the perloci of 1 December· 28 December 1991 (week 49 • 52) in the Netherlands 
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Groep A 
febris typhoidea 1 - - - - - - - 2 2 2 - - - 1 1 
lassakoorts ea vormen van - - - - - - - - - - - - - - - -

Afrik. vir. haernorrh. koorts 
pest/plague - - - - - - - - - - - - - - - -
poliomyelitis ant.acuta - - - - - - - - - - - - - - - -
rabies - - - - - - - - - - - - - - - -

Groep B 
anthrax - - - - - - - - - - - - - - - -
botulisme - - - - - - - - - - - - - - - -
brucelloses - - - - - - - - - - - - - - - -
cholera - - - - - - - - - - - - - - - -
diphterie - - - - - - - - - - - - - - - -
dysenteria bacillaris 1 - - - - 1 - - 6 4 6 1 1 1 1 -
febris recurrens - - - - - - - - - - - - - - - -
gele koorts/yellow fever - - - - - - - - - - - - - - - -
hepatitis A 1 1 4 - - 5 2 1 16 8 26 2 14 1 6 14 
hepatitis B - - 1 6 2 3 2 2 4 2 4 - 2 1 1 7 
legionella pneumonie - - - - - - - - - - - - - - - -
lepra - - - - - - - - - - - - - - 1 -
leptospiroses - 1 - - - 1 1 - - - - - - - 1 -
malaria - - - - - - 1 - 3 1 5 - 4 1 1 1 
meningitis cer.epidernica - - - 2 - 3 - - 1 - 4 2 1 1 6 1 
meningokokken sepsis - - - - 1 1 - - 1 - 4 - 1 1 1 -
morbilli - - - - - - 18 - 1 - 1 - - - - -
ornitosislpsinacosis - - - - - - - - - - 4 2 1 - - -
paratyfus B - - - - - - - - 1 1 - - - - - -
pertussis - 1 - - - 1 - - 1 - - - - - 1 -
atypische pertussis - - - - - - - - 1 - - - - - - -
Q-koorts/Q-fever - - - - - - - - 1 - 1 - - - - -
rubella 4 - - - - - - - - - - - - - - -
scabies 2 - 1 1 - 4 7 - 7 3 36 7 28 1 4 5 
tetanus - - - - - - - - - - - - - - - -
trichinasis - - - - - - - - - - - - - - - -
tuberculosis 6 2 2 2 - 4 18 6 23 10 25 5 5 2 8 2 
tularemis - - - - - - - - - - - - - - - -
tyfus exanthernaticus - - - - - - - - - - - - - - - -
voedselvergiftigingi-infectie 
(foodbome infections/-poisoning) - - - 1 33 6 3 - - - 8 3 - 6 3 54 

GroepC 
gononhoea 5 1 - 6 5 6 10 8 104 99 68 16 51 1 17 5 
syfilis prim./sec. - 1 - - - - 3 3 5 5 3 2 1 - 1 1 
syfilis congenita - - - - - 1 - - - - - - - - - -
parotitis epidernica - - - - - - - - - - - - - - - -

• 
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Aangegeven gevallen van lnfectle:dekten In Nederland per 4 weken, 1991 

Notlfted cases or Infectloos dlseases In the Netherlands per 4 weeks, 1991 

week week cumulatief totaal 

41-44 45-48 t/m week 52 

totaal totaal 1991 

febris typhoidea 17 21 90 63 
lassakoorts ea vonnen van 

Afrikoviro haemonho koorts 
pest/plague 
poliomyelitis antoacuta 
ra bies 

GroepB 
anthrax 
botulisme 
brucelloses 5 
cholera 3 
diphterie 1 
dysenteria bacillans 55 58 369 416 
febris recurrens 
gele koorts/yellow fever 
hepatitis A 110 99 919 760 
hepatitis B 14 31 264 263 
legionella pneumonie 4 32 48 
lepra 3 11 10 
leptospiroses 7 12 40 38 
malaria 21 18 272 248 
meningitis ceroepidemica 6 23 225 267 
meningokokken sepsis 10 19 218 238 
morbilli 3 2 59 16 
omitosis/psittacosis 3 4 54 64 
paratyfus B 2 4 18 15 
pertussis 9 40 143 399 
atypische pertussis 3 21 72 
Q-koorts/Q-fever 3 2 19 23 
rubella 58 37 
scabies 59 76 557 577 
tetanus 2 2 
trichinasis 
tuberculosis 139 127 1479 1404 \C) !I i (\f 0 

tularemia ).i 
tyfus exanthematicus 
voedselvergiftigingi-infectie 126 76 1054 1197 

foodbome infections/-poisoning 

Groep C 
gononhoea 238 242 2897 3669 
syfilis prim./seco 12 22 252 499 
syfilis congenita I 7 4 

epidemi ca 5 23 21 

Bron: Geneeskundige Hoofdinspectie, afdeling Infectieziekten 0 

Department of the Chief Medical Officer of Health, Division of Infectious Diseaseso 

-----------------------------------11 
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Overzicht van bij de Geneeskundige Hoofdinspectie aangegeven gevallen van 
infectieziekten over de periode 1 december - 28 december 1991 (week 49-52) 

In de afgelopen 4-weken periode werden 7 pati~nten 
aangegeven wegens buiktyfus. Allen hebben de 
besmetting in het buitenland opgelopen t.w. in lan
den rondom de Middellandse Zee (4), Azi~ (2) en bij 
I pati~nt is het land van besmetting onbekend. 

Wegens bacillaire dysenterie werden 16 pati~nten 
aangegeven. De infecties werden veroorzaakt door 
S.flexneri (4), S.sonnei (10), S.dysenteriae (1), in 1 
geval was het Shigella type onbekend. Tien pa
ti~nten liepen de besmetting in het buitenland op, te 
weten: 5 in landen rondom de Middellandse Zee, 2 
in Azi~ en in 3 gevallen is het land van besmetting 
onbekend. Zes pati~nten hebben de besmetting in 
Nederland opgelopen. 

Van hepatitis A werden 76 gevallen gemeld. In 13 
gevallen werd de besmetting mogelijk in het buiten
land opgelopen, te weten: in landen rondom de 
Middellandse Zee (5), Europa (3), Midden- en Zuid
Amerika (3) en Azi~ (2). 

Van hepatitis B werden 31 gevallen gemeld. Vijf 
pati~nten zijn mogelijk besmet via sexueel contact 
en van de overige 26 pati~nten is de bron van be
smetting onbekend. 

Bij 1 pati~nt werd lepra vastgesteld. Het betrof een 
tuberculoïde vorm en het land van besmetting is 
Vietnam. 

Leptospiroses werd bij 4 pati~nten gediagnostiseerd. 
Eén pati~nt werd mogelijk door contact met opper
vlaktewater besmet met Leptospica seragroep 
Pomona seratype pomona, een veehouder werd be
smet met LeptospiTa serogroep Sejroe serotype 
hardjo. Wederom werden 2 pati~nten in Thailand 
besmet met een thans nog onbekend Leptospira. 

Er werden 12 gevallen van malaria aangegeven. De 
pati~nten hebben de besmetting in de volgende 
gebieden opgedaan: West-Afrika (6 P.falciparum); 
Azi~ (1 P.vivax, 3 P.falciparum, 1 P.ovale); Zuid
Amerika (1 P. falciparum). 

Het aantal aangegeven pati~nten met meningococ
cosis bedraagt 27, waarvan 9 met een sepsis. 

Wegens mazelen werden 20 pati~nten aangegeven. 
Vanuit de provincie Utrecht werden 18 gevallen ge
registreerd. Van het totaal aantal aangegeven geval
len bleken 2 patiënten gevaccineerd te zijn, bij het 
merendeel van de niet gevaccineerden was dit om 
principiële redenen. 

Vier pati~nten werden aangegeven wegens orni
thoselpsittacose. Bij 2 personen kon contact met vo
gels worden vastgesteld. 

Paratyfus B werd geconstateerd bij 1 pati~nt. Het 
betrof een meisje van 2 jaar, zij heeft de besmetting 
mogelijk in Marokko opgelopen. 

Er werden 4 gevallen van pertussis gemeld. Twee 
personen bleken niet gevaccineerd te zijn; in één ge
val betrof het een uit Duitsland afkomstig kind en bij 
de tweede is de reden van niet vaccineren onbekend. 

Van atypische pertussis werd 1 pati~nt aangegeven, 
om medische redenen was het kind niet tegen kink
hoest gevaccineerd. 

Q-koorts werd geconstateerd bij 2 patiënten. Eén 
patiënt heeft veel rauwe melk- en/of produkten ge
nuttigd, bij de tweede patiënt is de bron van be
smetting onbekend. 

Wegens rubella werden 4 patiënten aangegeven. 
Het betrof allen niet gevaccineerde studenten. 

Van tuberculose werden 94 gevallen gemeld, waar
van 48 geconstateerd bij Nederlanders en 46 bij 
buitenlanders. 

Wegens voedselvergiftigingi-infectie werden 114 
pati~nten aangegeven. 
Twee patiënten zijn werkzaam in de horeca en één in 
de verzorgende-sector. Negen gezinsinfecties deden 
zich voor met in totaal 24 personen. 
Uit een groep van ongeveer 240 personen werden 33 
studenten ziek na het nuttigen van een middagmaal. 
De bron is waarschijnlijk een toxine van de diep
vriessnijbonen. 
Na een bourgondische maaltijd in een restaurant 
werden 39 van de 58 personen ziek. De bron van 
besmetting is onbekend. 



Na een gezamenlijk buffet werden meerdere per
sonen ziek, slechts 1 persoon werd aangegeven met 
een Salmonella. 
Na een maaltijd in een duits restaurant werden 3 van 
de 4 personen ziek. 
Na een familiediner werden 6 familieleden ziek, de 
bron was waarschijnlijk de soep. Bij een ander fami
liefeest werden 5 personen ziek. 
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Van gonorroe werden 228 gevallen gemeld, waar
van 183 geconstateerd bij mannen en 45 bij vrouwen. 

Primaire en secundaire syfilis werd vastgesteld bij 
10 mannen en 4 vrouwen. 

Er werd aangifte gedaan van 1 congenitale syfilis. 
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Notified cases of infectieus diseases registered at the department of the Chief 
Medical Officer, 1 December- 28 December 1991 (week 49-52). Summary of 
the main points 

During the past four-weekly period 7 patients have 
been reported for typhoid fever. They all had 
acquired the infection abroad, namely Asia (2), in 
countries around the Mediterranean Sea (2) and in 1 
case the souree of infection is unknown. 

For bacillary dysentery 16 patients have been 
notified, caused by S. flexneri(4), S.sonnei(IO), 
S.dysenteriae (1), while in 1 case no Shigella group 
was mentioned. Ten patients had acquired the 
infection abroad. 

Hepatitis A has been diagnosed in 76 patients; 13 of 
them had acquired the infection abroad. 

For hepatitis B 31 cases have been notified. Five 
patients have probably been infected via sexual 
route. In 26 cases no possible route of transmission 
could be given. 

Leptospiroses has been diagnosed in 4 patients. One 
patient, a cattlebreeder, got infected with Leptospica 
Sejroe serotype hardjo and 1 patient got infected 
with Leptospica Pomona. Two patients got probably 
infected in Thailand. 

For malaria 12 cases have been notified. The 
patients had acquired the infection in the following 
malarious areas: West Africa (6 Pl.falciparum); Asia 
(1 Pl.vivax, 3 Pl.falciparum, 1 Pl.ovale) and Soulh
America (1 Pl.falciparum). 

Twenty-seven patients were notified for meningo
coccosis, 9 of them with septicaemia. 

For measles 20 cases have been reported. Eightteen 
persons had not been immunized, mostly because of 
principal reasons. 

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

Paratyphoid B fever was found in a child. She had 
probably been infected in Morocco. 

Pertussis has been diagnosed in 4 patients, 2 of 
them had notbeen immunized. 

One patient has been reported of atypical pertussis, 
she has not been immunized. 

For Q-fever 2 cases were reported. One patient got 
infected abroad by raw milk or milkproducts. 

Tuberculosis was found in 94 patients, of whom 46 
of foreign origin. 

A hundeed and fourteen patients were reported for 
suffering fromfoodborne infections. 
Two patients are health-care workers and one is a 
food-handler. Nine family-explosions were reported 
with total 24 persons. 
Thirty-three persons out of a group of 240 became iii 
after eating french beans. The explosion is probably 
caused by "phasine" poisoning. 
Thirty-nine persons out of a group of 58 became ill 
after a Burgundian meal in a restaurant. 
Two explosions were reported aftcr a family-party 
with total 11 persons. 
A lot of people bccame iii after a buffet, only 1 
person was reported. 
Three persons out of four became ill after a meal in a 
Germain restaurant. 

For gonorrhoea 228 cases have been reported; 183 
diagnosed in men and 45 in women. 

Primary and secondary syphilis has been found in 
I 0 male and 4 female patients. 

Congenital syphilis has been found in I patient. 

~~-------------------------------------
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Overzicht registratie Laboratorium Surveillance Infectieziekten 
Met ingang van 1992 is het Infectieziekten Surveillance Centrum (ISC) omgedoopt tot Laboratorium Surveillance 
Infectieziekten (LSI) 

Bacteriële ziekteverwekkers, week 49 • 52, 1991 
Barterlal pathogens, weeks 49 • 52, 1991 

week week cumulatief totaal 

41-44 45.48 t/m week 52 

totaal totaal 1991 

ll8. .l.2Q ~ l2Q.5. 
4 8 42 32 
0 0 16 16 
0 7 14 
4 2 54 50 
5 3 40 28 

77 58 986 945 
S.Hadar 4 6 67 85 
S.livingstone 2 4 99 49 
S.Panama 5 0 35 44 
S.Typhimurium (totaal) 96 74 975 1273 

S.Typhimurium 20 5 3 69 153 
S.Typhimurium 150 8 4 56 141 
S.Typhimurium 510 21 14 180 180 

S.Virchow 12 5 142 219 

Shlgella 1J. ~ lli ill 
Shigella boydü 0 2 14 21 
Shigella dysenterica 2 0 9 11 
Shigella flexneri 12 12 121 150 
Shigella sonnei 28 14 167 266 

enteroco1itica 4 5 115 168 

Llsterla 
Listeria monocytogenes 16 12 

Legionella 
Legionella pneumophila 4 0 10 8 

Bordeten a 
Bordetella ssis 0 2 7 58 

Bron: Laboratorium Surveillance Infectieziekten 

Dit overzicht betaat uit 
1. Salmonella, ingestuurd voor typering naar het laboratorium voor Bacteriologie van het RIVM door de 

streeklaboratoria. Dit betreft in principe alleen de eerste isolaties bij de mens. 
2. Shigella, Yersinia, Legionella en Bordetella volgens melding van Streeklaboratoria aan het Infectieziekten 

Surveillance Centrum (LSI) van het RIVM. 

---------------------------------------11 
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Salmonella surveillance 1991 

Sinds 1988 is het totale aantal door Streeklaboratoria 
voor de Volksgezondheid gemeldde eerste isolaties 
van Salmonella spp bij de mens, na een geringe toe
name in 1989, enigzins gedaald (zie figuur 1). Daar
entegen heeft zich binnen deze groep een verschui
ving afgetekend van een aantal serotypen. Opvallend 
is de toename zowel in absolute als in relatieve zin 
van S.enteritidis gedurende de afgelopen jaren (zie 
figuur 2). In 1991 was de toename echter niet meer 

zo sterk als in voorgaande jaren en het doet ver
moeden alsof binnenkort een plateau wordt bereikt. 
In contrast met deze toename doet zich een daling 
voor in het aantal isolaties van S.typhimurium bij de 
mens. Tenslotte heeft zich in de eerste helft van 
1991 een duidelijke verheffing voorgedaan van 
S.livingstone (zie figuur 3). In januari en februari 
werden clusters van patiënten gemeld in het zuiden 
en oosten van het land, maar vervolgens kwamen 
meldingen vanuit het gehele land. Een verklaring 
voor deze epidemie kon niet worden gevonden. 
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TOT AAL AANTAL S.ENTERITIDIS PER JAAR 
PER 4 WEKEN PERIODE, STREEKLABORATORIA 
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Registratie virologische laboratoria 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 49 - 52, 1991 

Posltlve results from laboratorles for vlrology, weeks 49- 52, 1991 

week week 

Virus/verwekker 41-44 45-48 

totaal totaal 

Adenovirus 61 64 
Bofvirus 2 0 
Chlamydia psittaci 10 11 
Chlamydia trachomatis 225 197 
Coronavirus 0 1 

Coxiella bumetii 4 5 
Enterovirus 110 83 
Hepatitis A -virus 76 54 
Hepatitis B-virus 75 54 
Influenza A-virus 4 10 
Influenza B-virus 2 0 
Influenza C-virus 2 3 

1 6 
Mycopl. pneumoniae 67 83 
Paraütfluenzavirus 69 68 
Parvovirus 2 0 

2 4 
13 152 
33 30 
0 0 
0 3 

Viologische Surveillance 

Seizoentrends: Influenza A en RS-virus 
Deze stijging van RS-virus zoals gemeld in het vo
rige Bulletin, zet in deze verslagperiode nog steeds 
door, met een piek van 144 meldingen in week 51. 
Ook het aantal meldingen van Influenza A neemt 
sinds week 51 toe. Tot aan het ter perse gaan van dit 
nummer (week 3 1992) heeft deze stijging zich 
voortgezet. 

Cumulatief totaal 

895 861 
17 33 

114 157 
2632 2458 

18 15 

42 43 
865 861 
500 486 
679 614 
114 425 
151 139 
20 30 

42 23 
543 285 
455 408 

65 92 
84 82 

1283 682 
1378 1399 

4 5 
49 57 

Mazelen 
In week 49 worden door het Laboratorium voor 
Virologie te Bilthoven (RIVM) 21 positieve mazelen 
uitslagen gemeld. Deze uitslagen betreffen een ma
zelen-epidemie op een middelbare school in Biltho
ven. Hierover is reeds melding gedaan in Bulletin nr. 
2.12 en in een volgend nummer zal uitgebreid wor
den ingegaan op het onderzoek van deze epidemie. 
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Aankondigingen en Mededelingen 

Nederlandse vereniging voor microbiologie · sectie levensmiddelen Symposium 
"VACUUM- en GASVERPAKKEN" 

Donderdag 26 maart 1992, Congrescentrum "De Reehorst", Ede 

Inlichtingen: 
Graag opgeven vóór 23 maart 1992 bij: 
Dr. J .P .P.M. Smelt (secr.), Unilever Research Laboratorium, 
Postbus 114, 3130 AC Vlaardingen. Fax: 010- 4 60 53 83 

Deelnamekosten: leden NVvM f 15,-- met lunch f 40,-
niet leden f 20,--- met lunch f 45,--

Symposium conserveren van levensmiddelen 16 april1992, Utrecht 

Tijdens het symposium wordt de werking van een aantal conserveringstechnieken besproken, waarbij in het bij
zonder aandacht zal worden geschonken aan de mogelijkheden en beperkingen. 
Onderwerpen zijn o.a.: 
- het toevoegen van chemische stoffen. Extra aandacht zal besteed worden aan toepassing van lactaat als con

serveermiddel; 
- fermentatie van levensmiddelen en de mogelijkheid tijdens de fermentatie geproduceerde stoffen (o.a. bacte-

riociDen) als groeiremmer voor micro-organismen te gebruiken; 
- doorstraling van levensmiddelen. Zijn er nog mogelijkheden of is dit een gepasseerd station? 
- Het misbruik van desinfectiemiddelen als conserveermiddel; 
- waarom en op welke wijze moet de conserveringstechniek betrokken worden bij het ontwikkelen van nieuwe 

produkten. 

Sprekers zijn: 
R.R. Beumer, LU Wageningen; Mw. ir. E.H.G.Bovee, CIV0-1NO, Zeist; Mw. ir. E.Brinkman, EFFI, Wage
ningen; Mw. ir. P.C. Houtsma, LU Wageningen; Dr. ir. M.J.R.Nout, LU Wageningen; Dr. R.P.M. Scholte, 
Unilever, Hamburg; Ir. H. Stegeman, RIKIL T, Wageningen. 

Inlichtingen en opgave bij: Stichting EFFI 
Postbus 553, 6700 AN Wageningen 
tel.: 08370- 22114 

Praktika Levensmiddelenmicrobiologie 

Van 6 tot en met 10 april1992 worden in Wageningen praktika levensmiddelenmicrobiologie gegeven. 
Voor mensen met weinig of geen microbiologische ervaring is er een basispraktikum. Hierin wordt aandacht 
besteed aan de basistechnieken van het microbiologisch onderzoek van levensmiddelen. 

In het keuzepraktikum kunnen mensen met ervaring 5 tot 6 proeven naar eigen keuze uitvoeren. Hiervoor is een 
lijst met onderwerpen beschikbaar. 

Inlichtingen en opgave bij: Stichting EFFI 
Postbus 553, 6700 AN Wageningen 
tel.: 08370- 22114 
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DE 2E TRANSMISSIEDAG INFECTIEZIEKTEN ZAL WORDEN GEHOUDEN OP: 

24 maart 1992 op het RIVM te Bilthoven (zaal T) 

Het onderwerp zal ditjaar zijn: Watergerelateerde Infectieziekten 

Het programma ziet er als volgt uit: 

09.00- 09.45 uur 

09.45- 09.50 uur 

09.50- 10.20 uur 

10.20 - 10.40 uur 

10.40 - 10.50 uur 

10.50- 11.10 uur 

11.10- 11.30 uur 

11.30 - 11.50 uur 

11.50- 12.10 uur 

12.10- 12.20 uur 

Registratie & Koffie 

Opening 

Inleiding 

De rol van de Inspectie 
milieuhygiëne bij 
preventie en bestrijding 
van watergerelateerde 
infectieziekten 

Discussie 

Koffie 

Legionella in een 
warmwaterinstallatie 

Legionellose bij reizigers 

Lopen triatleten risico? 

Discussie 

12.20- 13.30 uur Lunch 

Prof.Dr.G.Elzinga 
Directeur Volksgezond
heid RIVM 

Dr.Ir.A.H.Havelaar 
Lab. voor Water- en 
Levensmidd.microbiologie, 
RIVM 

Dr.T.Trouwborst 
Inspectie Milieuhygiëne 

Dr. W .Hoogenboezem 
N.V. Provinciaal 
Waterleidingbedrijf 
Noord-Holland 

J .A.M.F.Frantzen, 
verpleegkundige 
GGD 0-Z-Limburg 

T.Cocnen, epidemioloog 
GGD Rijnstreek 



13.30 - 13.50 uur 

13.50- 14.10 uur 

14.10- 14.30 uur 

14.30 - 14.40 uur 

14.40- 15.00 uur 

15.00- 15.20 uur 

15.20- 15.40 uur 

15.40- 16.00 uur 

Leptospirose in Nederland 

Bestrijding van de 
bruine rat 

Wet Hygiëne & Veiligheid 
Zweminrichtingen 

Discussie 

Thee 

Import van Leptospirose 
uit Thailand 

Bilharzia 

Slotdiscussie 
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Mw .Dr.C.Gravekamp 
Koninklijk Instituut 
voor de Tropen, NH 
Swellengrebcllaboratorium 
voor tropische hygiëne, 
KIT-referentielaboratorium 
voor leptospirose RIVM 

H. v.Blaaderen 
Inspectie Milieuhygiëne 
Bestrijding van Dierplagen 

R.Stender 
Provincie N-Brabant 

Mw.Dr.C.Gravekamp 

Koninklijk Instituut 
voor de Tropen, NH 
S wellengrebel laboratori urn 
voor tropische hygiëne, 
KIT -referentielaboratori urn 
voor Icptospirose RIVM 

RJ.Ligthelm, internist 
Havenziekenhuis, Rotterdam 

J.K.v.Wijngaarden, arts 
Geneeskundig Inspecteur 
voor Infectieziekten 
GHI 

Dagvoorzitter: mw. P. Meerburg-Snarenberg, verpleegkundige, GG&GD Amsterdam 

Aanmelding: 
Inschrijving vindt pas plaats na ontvangst van antwoordstrook en inschrijfgeld. 

De kosten bedragen f 25,00 (incl. lunch). 
U kunt dit bedrag overmaken op giro 656793 van het RIVM te Bilthoven o.v.v. "2e Transmissiedag 
Infectieziekten nr. 211377" 

Het maximaal aantal deelnemers is 125. Gezien de belangstelling voor deelname aan de le Transmissiedag 
Infectieziekten adviseren wij U tijdig in te schrijven. 

---------------------------------------~ 
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Wij willen er nog de nadruk op leggen om op de antwoordstrook Uw bank- of gironummer te vermelden. Wij 
kunnen U dan, bij gebleken overinschrijving, het inschrijfgeld zo snel mogelijk retourneren. 

Annulering: 
V oor de goede orde willen wij U erop wijzen dat indien annulering van deelname ná 17 maart 1992 plaatsvindt 
en er geen vervanging mogelijk is, er niet tot restitutie overgegaan kan worden. 

Onderstaande antwoordstrook retourzenden aan: 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
Centrum voor Infectieziektenbestrijding 
Antwoordnummer 3205 
3720 FB BILTHOVEN 

Dhr/Mw 

Naam inst.: 

Adres: 

Plaats: 

Telnr.: 

RIVM-GHI 
2e lRANSMISSIEDAG INFECTIEZIEKTEN OP 24 MAART 1992 

TE BILTHOVEN 
Onderwerp: Watergerelateerde Infectieziekten 

............................................................................................................ Postcode: ............................. . 

Bank/gironr.: ........................................................................................................................................................... . 

De kosten voor deelname à f 25,00 (incl. lunch) kunnen worden overgemaakt op gironummer 656793 van het 
RIVM te Bilthoven o.v.v. "2e Transmissiedag Infectieziekten nr. 211377" 

Uiterlijke datum voor inschrijving is 28 februari 1992! 


