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Febris typhoidea ten gevolge van onzorgvuldige vaccinatie? 

Samenvatting 

Naar aanleiding van een ziekenhuisopname van een 
reiziger met febris typhoidea, gediagnostiseerd op 
basis van klinische symptomen en isolaties van 
Salmonella typhi uit faeces en bloed, werd een 
bron- en contactonderzoek verricht bij het uit 25 
personen bestaand reisgezelschap, inclusief de pa
tient Risic~analyse suggereert dat onzorgvuldige 
vaccinatie van de patient mogelijke de oorzaak van 
febris typhoidea was. Gepleit wordt voor zorgvul
dige vaccinatie van reizigers naar gebieden met 
endemische tyfus en voor het vermelden van de 
vaccinatiestatus bij de aangifte van tyfus. 

Inleiding 

Onlangs werd bij een patient na terugkeer van een 
volledig verzorgde vakantie in Indooesie de diag
nose febris typhoidea gesteld. De patiênt presen
teerde zich met symptomen van aanhoudende en in 
ernst wisselende klachten van misselijkheid, buik
pijn, braken, diarree en koorts. De klachten waren 
begonnen tijdens de terugreis. Bij het klinisch onder
zoek werd een patiênt gezien met hoge koorts, een 
relatieve bradycardie en sepsis. Het bloedbeeld ver
toonde een linksverschuiving met een toename van 
de staafkernigen. Microbiologisch onderzoek van 
faeces en bloed bleek positief voor Salmonella 
typhi. 
In het kader van de Wet Collectieve Preventie 
Volksgezondheid werd door de GGD in overleg met 
de patiênt, een contactonderzoek uitgevoerd onder 
de overige leden van het over Nederland verspreide 
reisgezelschap en bij de familiecontacten van de 
patiênt. 

Patiënten en methoden 

Het reisgezelschap (n=25) bestond uit 15 mannen en 
10 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 64 jaar, 
varierend van 56 tot 67 jaar. Bij de reizigers en de 
16 familiecontacten van de patiênt werd een tele
fonische enquête afgenomen waarbij gevraag~ werd 
naar de vaccinatiestatus, voedselgebruik sinds het 
begin van de reis, medicijngebruik en lichamelijke 

klachten. Tevens weed gevraagd faeces en urine op 
te sturen naar het Streeklaboratorium in Heerlen 
(hoofd: dr. B.I. Davies). Het ingezonden materiaal 
werd onderzocht op de aanwezigheid van Salm~ 
nella en Shigella 

Resultaten 

De respons op de enquête was 100%. Van alle 
ondervraagden werd een faeces- en urinemonster 
ontvangen. Bij de 16 familiecontacten waren geen 
lichamelijke klachten aanwezig, ook het laborat~ 
riumonderzoek van urine en faeces was negatief. 
Derhalve werd deze groep buiten verdere beschou
wing gelaten. 
Uit de faecesmonsters werd 1 maal Salmonella 
typhi en 1 maal Salmonella paratyphi B geïsoleerd; 
de urine was in alle gevallen negatief. 
Uit de enquête bleek dat van de 25 personen, naast 
de 2 personen met een positieve faeceskweek, nog 
17 personen gastra-intestinale klachten gekregen 
hadden. De klachten betroffen koorts {2/19), misse
lijkheid (3/19), buikpijn (13/19), braken (4/19) en 
diarree (17119). Bloed of slijm werd niet in de 
ontlasting waargenomen. 
Uit de voedingsanarnnese (zie tabel) kon geen risic~ 
factor worden aangewezen. 
Alle reisgenoten lieten zich voor vertrek tegen tyfus 
vaccineren: 16 met het parenterale, 9 met het orale 
vaccin. 
De 2 Salmonella (para)typhi positieve personen en 
10 overige zieken waren parenteraal gevaccineerd. 
De 7 overige zieken verkregen het orale vaccin. 
Alleen de patient met febris typhoidea bleek niet 
zorgvuldig gevaccineerd te zijn. De patient kreeg 
weliswaar 2 subcutane vaccinaties tegen febris 
typhoidea, maar de tweede vaccinatie bleek toege
diend te zijn nadat het vaccin, opgetroldcen in een 
spuit een nacht in een koelkast was bewaard 
Sinds de aanvang van de reis tot aan het laboratori
umonderzoek, werden in het reisgezelschap geen 
antibiotica gebruikt 
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Tabel. Percentages zieken onder eters en niet-eters naar voedselgebruik 

Voedselgebruik eters niet-eters 

"Geplande maaltijden": 

Vliegtuig heen 73(11/15) 80(8/10) 
Vliegtuig terug 77(14/18) 11 <sn) 
restaurant 2 80{16/20) 60 (3/5) 
restaurant 
1.3.4.5.6 76(19/25) 0 (0/0) 

"Niet geplande willekeurige snacks": 

verpakt ijs 0( 0/ 1) 79(19/24) 
onverpakt ijs 0( 0/ 3) 86(19/22) 
frisdrank met 
ijsblokjes 100( 7/ 7) 67 (12/18) 
fruit 100( 1/ 1) 75(18/24) 
overige snacks 75(12/16) 77 (7/9) 

Beschouwing 

In een reisgezelschap van 25 personen traden gedu
rende een geheel verzorgde en georganiseerde reis 
van 20 dagen naar Indooesie bij 19 personen gastro
enterale klachten op. 
Analyse van de resultaten leverde geen duidelijke 
aanwijzingen op dat de geplande maaltijden in res
taurants, het voedsel in het vliegtuig of het voedsel 
buiten de reisplanning om genuttigd, de besmettings
bren was van febris typhoidea, paratyfus en de 
andere klachten. Uit de literatuur is bekend dat in 
landen waar tyfus endemisch heerst, restaurants een 
bron van febris typhoidea zijn, vanwege voedsel 
bereidende Salmonella typbi-dragers (1-7) en omdat 
in "betere" restaurants vaak salades, geteeld in ge
contamineerd water, worden gegeten (8). 
Hoewel 19 van de 25 personen in meerdere of 
mindere mate gastro-intestinale klachten hadden was 
het laboratoriumonderzoek van de faeces slechts van 
2 patienten positief, 1 patient met Salmonella typhi 
en I met Salmonella paratyphi B. 
Alle personen uit het reisgezelschap, behalve de 
patient met febris typhoidea, waren zorgvuldig tegen 
tyfus gevaccineerd. 

versch. X2 P-Value 

-7 .0091 .924 
6 .0352 .851 

20 .1234 .725 

76 

-79 .0386 .534 
-86 6.5798 .010 

33 1.5146 .218 
25 .3861 .534 
-2 .1100 .740 

De mate van bescherming is behalve van het ge
bruikte vaccin, afhankelijk van de mate van 
blootstelling aan het micro-organisme (9,10). Van 
het orale vaccin is beleend, dat het de nesteling in de 
darm van Salmonella typhi tegengaat (11). Een goed 
uitgevoerde vaccinatie met het orale vaccin zou een 
bescherming geven tot 96% (16,17). Het parenterale 
vaccin tegen tyfus heeft afhankelijk van de mate van 
blootstelling aan het micro-organisme een effectivi
teit van 50-70% (9, 12-15). 
De patient met febris typhoidea was parenteraal ge
vaccineerd en behoorde dus tot de 30-50% onvol
doende beschennden. Een andere mogelijkheid is dat 
de vaccinfailure opttad dooolat bij de patient de 
tweede vaccinatie niet zorgvuldig was uitgevoerd 
cxndal de tijd tussen het optrekken van het vaccin in 
de spuit en het toedienen ruim 16 uur bedroeg. Gedu
rende deze periode zal de bacterie-suspensie uitzakken 
en de bacteriêle antigenen aan het plastic van de spuit 
gaan hechten (persoonlijke mededeling RIVM). Het 
aantal m~ismen waarmee de tweede keer 
gevaccineerd is zal daardoor gereduceerd zijn en 
derltalve de mate van besctw rming ook. Bekend is dat 
de effectiviteit van één vaccinatie slechts 30-50% 
bedraagt van die van twee vaccinaties (8,18). 
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Studies bij vrijwilligers hebben aangetoond dat de 
infectieuse dosis aanzienlijk gereduceerd werd door 
voorafgaand antibioticagebruik (19). Vanaf drie 
maanden voor en tijdens de reis werden geen anti
biotica gebruikt, zodat een verandering van de nor
male flora als weerstand verlagende factor uitge
sloten kan worden. 

Dat de hier beschreven patiênt niet de enige is met 
een slechte vaccinatiestatus blijkt uit de aangifte van 
febris typhoidea in 1988, 1989 en 1990 van res
pectievelijk 63, 56 en 63 gevallen. In deze periode 
neemt onder de aangegeven gevallen het percentage 
met onbekende vaccinatiestatus af van 92% naar 
21%, loopt het percentage van gevaccineerden op 
van 4% naar 28% en loopt het percentage bekende 
niet-gevaccineerden op van 5% tot 46%. In zoverre 
de kwaliteit van de aangifte dat toestaat, wordt ge
constateerd dat bij de helft van de aangegeven 
gevallen van febris typhoidea de patiênt niet goed 
gevaccineerd was. 

Op basis van dit onderzoek en op basis van het hoge 
percentage niet gevaccineerde aangegeven gevallen 
van febris typhoidea wordt gepleit voor goede voor
lichting over hygiêne en aandacht gevraagd voor het 
(zorgvuldig) vaccineren van reizigers naar gebieden 
met endemische tyfus. Bij de aangifte van tyfus lijkt 
het weergeven van de vaccinatiestatus gewenst (20). 
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Verslag van een contactonderzoek bij een geval van tyfus 

Op 14 oktober 1991 kregen wij een telefonische 
melding uit het plaatselijke ziekenhuis dal daar een 
patiênte opgenomen was met tyfus. Uit een bloed
monster was Salmonella typhi gekweekt. 

Gegevensverzameling 

De sociaal-verpleegkundige AGZ bezocht patiênte 
dezelfde dag nog. Het bleek een 22-jarige studente te 
zijn die in Utrecht fysiotherapie studeert en die 
recent van een 7-weekse trektocht door India was 
teruggekeerd. Kort na terugkeer was zij ziek ge
worden. Daarom verbleef zij bij haar ouders in 
Apeldoorn. Daar werd de huisarts te hulp geroepen 
en werd zij in het ziekenhuis opgenomen. 

Voor vertrek naar India had patiênte het vaccinatie
spreekuur van de GGD bezocht. Daar had zij 2 mi 
gamma-globuline toegediend gekregen en een recept 
voor malaria-profylaxe (paludrine en nivaquine). In 
1990 had zij elders reeds orale tyfus-vaccinatie 
gekregen. Als kind had zij alle vaccinaties van het 
Rijksvaccinatieprogramma ontvangen. 

Tijdens de vakantie had zij met haar vriendin in 
goedkope logementen gelogeerd. Met name de 
laatste week van de vakantie liet de voedingshygiêne 
te wensen over (milkshakes!). Gedurende de reis 
hadden zij beiden al regelmatig last gehad van 
diarree. Zij zochten de oorzaak hiervan in het 
scherpe eten. Overigens waren ze niet ziek geweest 
De klachten begonnen een week na terugkeer in 
Nederland. Inmiddels verbleef patieme alweer op 
haar studie-adres waar zij met nog 12 personen 
woont Zij kreeg last van temperatoursverhoging en 
diarree waarna ze naar haar ouders is gegaan. Toen 
ze ook nog verward en suffig werd, is de huisarts 
ingeschakeld en volgde ziekenhuisopname. 
Ook haar vriendin heeft na terugkeer in Nederland 
diarree en koorts gehad, doch na behandeling van de 
huisarts met loperamide zijn de klachten verdwenen. 
Er is geen faeceskweek ingezet. 

Ondernomen actie 

Na bovenstaande informatie verzameld te hebben, 
besloten wij het volgende te doen in het kader van 
contactonderzoek: 

- De ouders werden benaderd en bezocht; hierbij 
werden hygienische adviezen verstrekt, diverse 
vragen beantwoord en faeceskweekpotjes achter
gelaten opdat onderzoek op Salmonella typhi kon 
plaatsvinden. 

- De GGD Midden-Ussel is benaderd om contact op 
te nemen met de reisgenote van patiênte. Van haar 
is ook een faeceskweek ingezet. 

- De GG & GD Utrecht werd benaderd om contact 
te zoeken met de bewoners van het studentenhuis. 
Ook hier zijn faeceskweken afgenomen, vanwege 
het gezamenlijk gebruik van keuken en sanitair. 
Ook had patiênte voor één van de maaltijden 
gezorgd, hierbij was een vriendin uit Amsterdam 
te gast. 

- De GG & GD Amsterdam werd benaderd om bij 
laatstgenoemde het contactonderzoek uit te 
voeren. 

Resultaten laboratorium-onderzoek 

Alle uitgevoerde faeceskweken van de contact
personen bleken negatief. Door voorlichting te 
verstrekken werd voorkomen dat er onrust bij de 
diverse betrokkenen kon ontstaan. 
Na een ziekenhuisopname van 4 weken is patiênte 
ontslagen en naar huis gegaan voor verder herstel, 
hetgeen voorspoedig verliep. 
Het is aannemelijk dat de bron van de infectie in 
India ligt. 

Samenvatting en conclusies 

Deze casus illustreert hoe een goede samenwerking 
tussen GGD'en kan leiden tot een volledig 
uitgevoerd contactonderzoek op korte termijn. 
Gebleken is dat door de contacten te bezoeken er 
vele onduidelijkheden en vragen verholpen konden 
worden. Hierdoor ontstond er geen onrust zoals nog 
wel eens gezien wordt rondom een patiênt met een 
ernstig verlopende, weinig voorkomende, besmet
telijke ziekte. 
Tevens geeft deze casus nogmaals aan dal de tyfus
vaccinatie geen volledige bescherming biedt tegen 
dit ziektebeeld. 
De voorlichting over voedingshygiêne op een vacci
natie-bureau zou wellicht kunnen worden verbeterd. 

~--------------------~-------------



Indien deze pati~nte de gegeven adviezen meer ter 
halte had genomen, had ze zichzelf waarschijnlijk de 
besmetting bespaard. 
Natuurlijk blijven zich op reizen situaties voordoen 
waarin de reiziger niet alle adviezen in acht kan 
nemen. Tenslotte moet er voor de liefhebbers nog 
ruimte overblijven voor enig avontuur. Wel dient men 

Pas op teken! 

De teek slaat weer toe. Met name in de zomermaan
den wordt een niet gering aantal mensen dat de bos
sen opzoekt, gebeten door een teek. Door de zomer
seroperaturen ttelcken narnelijle veel mensen met een 
deels ontbloot lijf het geboomte in. Een telcebeet kan 
de Lyme-zielcte tot gevolg hebben. Deze uit de Vere
nigde Staten overgewaaide infectieziekte leent talvan 
jnselen. Eerst verschijnt rond de plek van de beet een 
kring, waarna klachten als hoofdpijn, een grieperig 
gevoel, koons en vermoeidheid kunnen optreden. In 
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zich dan te realiseren dat men gezondheidsrisico's 
loopt 

Mw. D. Wijnberger, sociaal-verpleegkundige, 
Mw. A.E. Keja, sociaal-geneeskundige, 
Afdeling AGZ, GGD Oost-Veluwe, Apeldoorn 

een later stadium (enkele weken tot maanden na de 
beet) kan het slachtoffer last lcrijgen van uitstralende 
pijn in been of ann, een scheefstaand gezicht, nei
ging tot flauwvallen en hartrittnestoomissen. In het 
laatste stadium van de ziekte (soms jaren na de in
fectie) kunnen zich verlammingsverschijnselen voor
doen. Een brochure met alle ins en outs over de Ly
me-zielcte is verkrijgbaar bij de afdeling publieks
voorlichting van WVC, postbus 5406, 2280 HK 
Rijswijk (07(}.3406015). 

(bron: trefpunt nr. 11, 1992. 
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Bewaren en Innemen van het orale vaccin tegen bulktyfus 

Inleiding 

V oor de vaccinatie tegen buiktyfus zijn twee vaccins 
beschikbaar, een parenteraal en een oraal. Beide 
vaccins geven bij ongeveer 70% van de gevacci
neerden beschenning tegen een infectie met 
Salmonella typhi. Voordelen van vaccinatie met het 
orale tyfusvaccin zijn het ontbreken van lokale 
reacties op de injectieplaats en het vrijwel niet voor
komen van algemene reacties. Wel treden af en toe 

milde maag-darmstoornissen op. Een bijkomend 
voordeel van de orale vaccinatie is dat betrokkenen 
niet terug hoeven te komen voor een tweede 
vaccinatie. Bij het orale vaccin is de clil!nt zelf 
verantwoordelijk voor het op de juiste wijze be
waren en innemen van het vaccin. Hierbij kunnen 
fouten gemaakt worden die zich onttrekken aan de 
waarneming van het vaccinatiebureau. 
Bij de GG en GD Utrecht wordt in de meeste 
gevallen gebruik gemaakt van het orale tyfusvaccin. 
De werkwijze tijdens het spreekuur is daarbij als 
volgt: tijdens het adviesgesprek wordt in overleg met 
de cli~nt bepaald welk vari beide vaccins zal worden 
toegepast. De voorlichting over de manier van 
bewaren en innemen van de capsules ontvangt de 
cli~nt pas ná het toedienen van eventuele overige 
vaccinaties. Deze voorlichting bestaat uit een mon
delinge instructie aan de hand van een door de im
porteur meegeleverd infonnatiekaartje. Dit infonna
tiekaartje wordt aan de cli~nt meegegeven. Ondanks 
de uitgebreide instructie bereiken de GG en GD met 
enige regelmaat vragen van cli~nten die zijn afge
weken van de instructie over de verdere handel
wijze. Om te onderzoeken of en in hoeverre de 
infonnatieverstrekking door de GG en GD Utrecht 
op dit punt adequaat is, werd besloten een klein 
onderzoek te doen onder de bezoekers van het vacci
natiespreekuur. 

VraagsteUing 

- Gaan de cli~nten van het reizigersspreekuur van 
de GG en GD te Utrecht op de juiste manier met 
het orale tyfusvaccin om? 

- Zo nee, welke fouten er worden gemaakt bij het 
bewaren resp. het innemen van het vaccin. Kun
nen deze fouten gevolgen hebben voor de be
schenning tegen tyfus? 

- Is er iets te zeggen over de oorzaken van die 
fouten? 

Mensen en methoden 

Het onderzoek werd uitgevoerd onder alle clil!nten 
die in de periode 17 februari t/m 2 maart 1992 het 
reizigersspreekuur bezochten. Van tevoren werden 
de volgende criteria voor deelname gedefinieerd: 
- de cliênt is geadviseerd een orale tyfusvaccinatie 

te nemen; 
- de elient heeft het vaccin en de daarbij behorende 

instructie bij de GG en GD Utrecht gekregen; 
- de elient beheerst de Nederlandse taal (in verband 

met de gekozen onderzoeksmethode); 
- de elient is telefonisch bereikbaar (idem). 
Bij kinderen onder de leeftijd van twaalf jaar werden 
de vragen aan de ouders gesteld. Het bewaren en 
innemen van tyfuscapsules zijn individuele hande
lingen waar mensen uit hetzelfde huishouden ieder 
op een eigen wijze mee omgaan: huisgenoten zijn 
derhalve niet van het onderzoek uitgesloten. 
In de onderzoeksperiade voldeden 136 personen aan 
bovenstaande criteria. Allen ontvingen een korte 
introductiebrief waarop zij konden aangeven of zij 
wel of niet aan het onderzoek wilden deelnemen. 
Twee weken na bezoek aan het spreekuur werd de 
elient telefonisch ge!nquêteerd aan de hand van een 
gestructureerde vragenlijst over kennis en praktijk 
met betrekking tot bewaren en innemen van het 
orale vaccin. 

Resultaten 

Respons 
Van de 136 personen werden er uiteindelijk 90 
ge!nquêteerd (66%). 
De non-respons van 34% berustte voor een derde 
(n=15) op weigering om aan het onderzoek deel te 
nemen; twee derde (n=31) was na drie pogingen nog 
niet bereikt. 
Aan het onderzoek hebben 48 mannen en 42 
vrouwen meegedaan, in leeftijd varierend van 1 tot 
68 jaar. Aan het onderzoek namen 3 kinderen < 12 
jaar deel afkomstig uit twee .Jezinnen. De 90 
respondenten waren afkomstig uit 70 huishoudens. 

~~-----------------------------------



Vaccinkeuze 
Van de 90 respondenten wist 52% al voordat men 
naar het reizigersspreekuur kwam van het bestaan 
van de capsules. Ruim 66% deelde mee dat de 
keuzemogelijkheid tussen de 2 tyfusvaccins was be
sproken en 78% had zelf bewust voor de tyfus
capsules gekozen. 

Schriftelijke instructie 
Op één na alle respondenten gaven aan een kar
tonnen informatiekaartje bij de capsules gekregen te 
hebben; 86% had het kaartje ook gelezen. Van 
degenen die het kaartje hadden gelezen vond vrijwel 
iedereen (94%) de informatie op het kaartje 
duidelijk. 

Bewaren 
In totaal vertelde 79% mondelinge informatie te 
hebben gekregen over het bewaren van de capsules. 
Van deze groep vond 97% de gegeven mondelinge 
informatie duidelijk. 
Slechts één geênquêteerde wist niet dat de capsules 
in de koelkast bewaard moesten worden. Dezelfde 
persoon was de enige die de capsules in het geheel 
niet in de koelkast heeft bewaard. Drie personen 
hebben de capsules pas na >24 uur in de koelkast 
gelegd. Vijf respondenten bewaarden de capsules 
niet doorlopend in de koelkast tijdens de periode van 
innemen. In totaaJ bevonden zich bij 5 respondenten 
(6%) één of meer van de drie capsules langer dan 24 
uur buiten de koelkast 

Innemen 
Van de 90 respondenten herinnerde 80% zich dat zij 
mondelinge informatie over de wijze van inname 
van de capsules hadden gehad. Van degenen die zich 
de mondelinge voorlichting over dit onderwerp her
innerden, vond 94% de gegeven voorlichting dui
delijk. 
Het merendeel van de respondenten (75%) wist dat 
in ieder geval 2,5 week voor vertrek met de inname 
van de capsules moest worden begonnen. Niemand 
heeft een kortere periode opgegeven. Op één na alle 
respondenten vertelden desgevraagd dat de capsules 
om de dag moeten worden ingenomen. Iedereen was 
op de hoogte van het feit dat de capsules een uur 
voor de maaiLijd geslikt moesten worden. 
De meeste respondenten (92%) hadden de 3 capsules 
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op het moment van enquêteren volledig ingenomen. 
De volgende afwijkingen van het inname-advies 
kwamen voor: 7 personen (8%) hadden de capsules 
met één en/of twee langere intecvallen ingenomen en 
2 personen (2%) hadden de capsules na de maaltijd 
ingenomen in plaats van daarvóór. Niemand bleek 
de intervallen tussen de capsules te hebben verkort 
ledereen heeft de capsules in zijn geheel ingenomen; 
de 3 kleine kinderen die aan het onderzoek deel
namen hebben de capsules in combinatie met 
Natrium bicarbonaat-poeders gekregen. 
Het merendeel van de respondenten begon snel met 
innemen van de capsules: 66% op de spreekuurdag 
en 11% 1 dag later. De resterende 23% begon 2 - 11 
dagen na de consultdatum. In de gevallen dat voor 
het uitstel een reden werd genoemd ging het om 
ziekte of vakantie. 

Huishouden 
Van de 14 personen die zijn afgeweken van de 
instructie over het bewaren en/of innemen van het 
orale tyfusvaccin waren 2 afkomstig uit hetzelfde 
huishouden. Drie van de 14 hadden evenwel een 
huisgenoot die de capsules correct heeft bewaard en 
ingenomen. 

Oorzaleen van gemaakle fouten 
Van de 14 personen die zijn afgeweken van de 
instructie over het bewaren en/of innemen van het 
orale tyfusvaccin gaven 9 personen aan dat ze 
vergeten waren hoe het moest. De resterende 5 
respondenten vonden het niet nodig om er zo precies 
mee om te gaan. Niemand van degenen die een fout 
hebben gemaakt heeft de oorzaak aan een tekon
schietende informatievoorziening van de GG en GD 
geweten. 

Advies vragen na het maken van eenfout 
De meeste respondenten realiseerden zich pas 
tijdens het afnemen van de enquête dat zij een fout 
hadden gemaakt Degenen die dit al zelf hadden ont
dekt. hebben de GG en GD niet om advies gevraagd. 
"Een stoute jongen steekt zijn vinger niet op" werd 
er ~maal als toelichting aan toegevoegd. Een 
ander was bang dat ze na melding van de fout niet 
op reis zou mogen. Ook kwam het voor dat men er 
gewoon niet aan had gedacht om zich hierover nader 
te informeren. 
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Discussie 

Van de 90 respondenten hield 16% zich niet volledig 
aan de mondelinge en schriftelijke instructie. Er 
werd ongeveer even vaak afgeweken van de 
instructie over het bewaren (5x) als van de instructie 
over de inname (9x). Niet al deze afwijkingen heb
ben in gelijke mate gevolgen voor de werkzaamheid. 
Met name de 7 respondenten die één of beide inter
vallen tussen de tyfuscapsules verlengden, hoeven 
vermoedelijk niet te vrezen voor een verminderde 
werkzaamheid, zoals blijlet uit een recente brief van 
de importeur over dit onderwerp. Dit is mogelijk wel 
het geval bij de overigen, die ofwel de capsules te 
lang buiten de koelkast hebben bewaard of de 
capsules na de maaltijd op een volle maag hebben 
ingenomen. Het geringe aantal respondenten laat 
geen vergelijking toe tussen de groep die wel en de 
groep die geen fouten heeft gemaakt. 
De bescherming is dus bij 8% mogelijk onvoldoende 
door eigen fouten. Die fouten zijn blijkens de resul
taten niet toe te schrijven aan een gebrek aan kennis 
over hoe het eigenlijk zou moeten. Ze zijn veeleer te 
wijten aan veel moeilijker te beïnvloeden factoren 
als vergeetachtigheid of nonchalance. Een extra 
probleem is het feit dat een deel van de mensen niet 
navraagt hoe ze de gemaakte fout moeten herstellen. 
Het valt aan te bevelen dat de importeur hierover een 
zinsnede aan de schriftelijke instructie toevoegt. 
Omdat na het constateren van een fout niet iedereen 
geneigd blijkt te zijn om "aan de bel te trekken", kan 
tot slot geconcludeerd worden dat het aantal 
telefoontjes dat een GGD krijgt over fouten bij 
inname of bewaren van het orale tyfusvaccin 
waarschijnlijk geen goede maat is voor het 
werkelijke aantal door cliênten gemaakte fouten. 

R.P.M. van Kessel, arts; E. Banning, verpleeg
kundige en J.E. van Steenbergen, epidemioloog. 
GG en GD Utrecht. 

Commentaar vanuit de Geneeskundige Hoofd
Inspectie. 

(tbv. de febris typhoides verhalen). 

Buiktyfus komt uitsluitend voor bij de mens. De 
besmetting kan veroorzaakt worden door directe 
overdracht, via handen of voorwerpen. Echter de 
grootste oorzaak van infectie zijn besmet voedsel en 
vloeistoffen. 
Daar de hygiëne de belangrijkste factor is bij de 
bestrijding van Salmonella typhi, komt buiktyfus voor in 
gebieden met onvoldoende hygiënische maatregelen. 
In Nederland komt inheemse tyfus zelden voor door 
een goede sanitaire infrastructuur, het goede toezicht 
op de kwaliteit van de voedingsmiddelen, pasteurisatie 
van melk en de controle op zuivering van drinkwater. 
Ook het feit dat voor tyfus een aangifteplicht geldt (nl. 
groep A, bij een vermoeden van de ziekte nominatief 
aangegeven) draagt bij aan een verminderd voor
komen van de ziekte, daar adequate bronopsporing en 
-uitschakeling op deze manier mogelijk wordt. 
Feitelijk is tyfus in ons land een importziekte gewor
den. 

Gezien het groeiende aantal reizigers naar tropische 
en subtropische landen en een tendens naar meer 
avontuurlijke reizen en "last minute" reizen, is het 
geven van adequate voorlichting over gezondheids
risico's van steeds groter belang. 
Deze voorlichting dient te geschieden door mede
werkers van een GGD of een van de gespecialiseerde 
centra. Naast de aanbevolen tyfusvaccinatie aan 
reizigers naar Afrka, Midden-Oosten, Zuid-Oost Azië, 
Midden en Zuid-Amerika, is uitgebreide informatie over 
reisgedrag (hygiëne, nuttigen van voedsel en water) 
een vereiste. Vaccinatie tegen tyfus biedt immers geen 
volledige bescherming. 

Indien een reiziger ondanks alle voorzorgsmaatregelen 
toch een tyfusinfectie oploopt, is het de taak van de 
GGD om volgens de opgestelde (Bijkerk)-protocollen 
de ziekte te bestrijden en verdere verspreiding van de 
bacterie te voorkomen. 
De in dit nummer weergegeven dagelijkse praktijk 
belichten verschillende aspecten van febris typhoidea 
als importziekte en de daarop geënte wijze van bestrij
ding. 
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Stand der zaken betreffende bulktyfus In Nederland 

Inleiding 

Reizen naar de (sub)tropen brengt risico's met zich 
mee. Men kan in contact komen met infecties die in 
Nederland niet (meer) voorkomen. Febris typhoidea 
(buiktyfus) wordt vrijwel uitsluitend gezien als 
importziekte. Omdat de zielcte zeer besmettelijk is 
en soms emstig kan verlopen, is het belangrijk dat er 
maatregelen worden genomen om verspreiding tegen 
te gaan. 

Aantallen 

In 1992 werd er tot en met week 20, 14keer aangifte 
gedaan van buiktyfus (in 1991 in diezelfde periode 
16 keer). In 1991 werden in totaal 90 gevallen aan
gegeven, waarvan één met dodelijke afloop. Het is 
niet bekend in hoeverre de aangifte volledig is, maar 
er moet rekening gehouden worden met de kans op 
onderrapportage. Jaarlijks komen over de hele 
wereld zo'n 13 miljoen gevallen van buiktyfus voor 
(WHO, 1981). Gelukkig worden er zelden dodelijke 
gevallen waargenomen (WHO, 1991); de mortaliteit 
is ongeveer 1%. In Frankrijk overleden in 1988 vijf 
mensen en in Duitsland in 1989 twee. Buiktyfus in 
Nederland vertoont de laatste paar jaren weer een 
licht stijgende trend. Het deel dat toegeschreven kan 
worden aan import is niet precies na te gaan, maar 
aangenomen mag worden dat bijna alle gevallen ge 
ïmporteerd zijn. Het feit dat steeds meer mensen 
naar risicogebieden gaan, kan een verklaring zijn 
voor de stijgende trend. 

Risicolanden 

Landen waar besmetting opgelopen kan worden zijn 
landen rondom de Middellandse Zee, Afrika, Azii!, 
Midden en Zuid Amerika. 

Risicogroepen 

Van alle mensen die naar (sub)tropische gebieden 
gaan bestaat 80% uit toeristen. Allochtonen die 
afkomstig zijn uit het Middellandse Zeegebied, zoals 
Turken en Marokkanen, zijn een belangrijke risico-

groep. Zij reizen veel (bezoek aan het moederland) 
en Wen zich nauwelijks vaccineren en voorlichten 
over gezondheidsrisico's. Uit onderzoek van Van 
Kessel (1991) bleek dat van de reizigers uit de stad 
Utrecht die vaccinatie behoeven 52% van de Neder
landers zich liet vaccineren en slechts 4% van de 
buitenlanders. 

Vaccinatie 

Buiktyfusvaccins, zowel oraal als subcutaan, zijn te 
verkrijgen bij huisarts, bedrijfsarts of GG & GD. 
Ondanks het feit dat de bestaande vaccins toch een 
redelijke bescherming (70%) bieden, bleek dat 58% 
van de aangegeven reizigers onbeschermd op reis 
was gegaan (WVC, 1991). 
Redenen om zich niet te laten vaccineren zijn: het 
wordt niet nodig gevonden door de reiziger (39%), 
het wordt niet nodig gevonden door een arts (18%), 
de reiziger heeft er niet aan gedacht om zich te laten 
vaccineren (29%) of een andere reden (14%). 

Conclusie 

Verwacht mag worden dat het aantal buiktyfus 
gevallen zal stijgen gezien het toenemend aantal 
toeristen. Vooral met behulp van betere voorlichting 
kan het vaccinatiepercentage stijgen. Dit is nood
zakelijk bij Nederlandse reizigers maar vooral ook 
bij de allochtonen in Nederland die een reis gaan 
maken naar een risicogebied. 
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(absolute aantallen) 
BUIKTYFUS 
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Figuur: Aangifte van buikJyfus in Nederland bij de Geneeskundige Hoofdinspectie. 

J. van Gestel, stagiaire Centrum voor Infectieziek
tenbestrijding RIVM 
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Tyfusvaccinaties 

In Nederland zijn twee soorten tyfusvaccins geregi
streerd: 

1)Een vaccin, geproduceerd door het RIVM, be
staand uit een suspensie van gedode tyfus
bacteriên van de stam Ty2. 
Het vaccinatieschema bestaat de eerste keer uit 
twee doses gegeven met tenminste een maand 
tussentijd. Bij revaccinatie, meestal na drie jaar, 
kan worden volstaan met de toediening van één 
dosis. 
De toediening geschiedt subcutaan. 

2) Een vaccin bestaand uit levende maar verzwakte 
en genetisch veranderde bacteriên van de stam 
21a, die daardoor niet meer pathogeen zijn. 
Het vaccinatieschema bestaat uit orale toediening 
van drie keer een capsule, namelijk op dag 1· 3·5. 
Revaccinatie na drie jaar bestaat uit een volledige 
herhaling van het schema. 

Het levend verzwakte vaccin geeft in het algemeen 
wat minder klachten over bijwerkingen (soms 
maagdarmstoornissen) dan het klassieke geïnacti
veerde vaccin, dat locale roodheid en pijn bij de 
injectieplaats en soms koorts kan geven. 
Bij toepassing van het levende vaccin gelden de 
contraïndicaties voor een levend vaccin en het effect 
kan negatief beïnvloed worden door gebruik van 
antibiotica en sulfapreparaten of optreden van diar
ree tijdens de periode van de immunisatie. 
De bescherming van beide vaccins is beperkt en ligt 
tussen de 50 en 70%. De gegevens over het gemacti
veerde vaccin zijn afkomstig uit onderzoeken uit de 
jaren zestig. 
Het is niet mogelijk door middel van een serologisch 
onderzoek het effect van tyfusvaccinaties te 
voorspellen. Daarom wordt de werkzaamheid van 
het vaccin beproefd in veldonderzoeken door inci
dentie metingen onder wel en niet gevaccineerden in 
gebieden waar tyfus endemisch is. Of de uitspraak 
ook geldt voor de mate van bescherming van 
mensen afkomstig uit een gebied waar nauwelijks 
tyfus voorkomt, is niet zeker. 
De resultaten van de veldonderzoeken met het leven
de oraal toegepaste vaccin leveren zeer wisselende 
resultaten op (1,2,3). 
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Tyfusvaccinaties worden gegeven in het kader van 
het militaire vaccinatieprogramma, aan reizigers 
naar gebieden buiten West- en Zuid-Europa, Noord
Amerkia, Australiê en Nieuw-Zeeland en incidenteel 
in de omgeving van patiênten en dragers. 
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GHI 4-WEKEN OVERZICHT 

Aantal aanceceven cevaUen van Infectieziekten over de periode 19 april • 16 mei 1992 (week 17 • 20) a. Nederland 

Number olnotifiecl cues fllnfectious dlseases for tbe pertod ol19 Aprll-16 May 1992 (week 17 ·ZO) In tbe Netherlands 
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Groep A 
febris typhoidea . . - - - - - - - - - - - -
lassakoons ea vonnen VUl 

Afrik.vir. haemonh. koons - - - - - - - - - - - - - -
pesl/plague - - - - - - - - - - - - - -
poliomyelitis antawta - - - - - - - - - - - - - -
rabies 

Groep 8 
anthrax - - - - - - - - - - - - - -
botulisme - - - - - - - - - - - - - -
brucelloses - - - - - - - - - - - - - -
cholera - - - - - - - - - - - - - -
diphterie - - - - - - - - - - - . - -
dysenteria bacillans - - - - - 2 - - - - 2 - I -
febris recurrens - - - - - - - - - - - - - -
gele koons/yellow fever - - - - - - - - - - - - - -
hepatitis A I - - I - I 2 - 4 4 I3 - 7 -
hepatitis B - - - I 2 2 I - I - 2 - 1 I 
legionella pneumonie - - - - - - - - - - - - - -
lepra - - - - - - - - . - - - - -
leptospiroses - - - - - - - - - - 1 - - -
malaria - - - - - 1 - - - - - - - -
meningitis cer.epidernica - 2 - 2 - 2 - - 3 - 3 - - 2 
meningokokken sepsis - - - - - - - - 2 - 7 1 - -
morbilli - 1 - - - 4 I6 - I 1 I - - -
ornitosis/psittacosis - I - - - - - - - - 4 1 - -
paratyfus B - - - - - - - - - - - - - -
penussis - - - - - - - - - - I I - -
atypische penussis - - - - - - - - - - - - - -
Q-koons/Q-fever - 1 - - - - - - - - - - - -
rubella - - - - - - - - 1 - - - - -
scabies 1 - - - I I3 I6 3 2 1 22 8 2 -
tetanus - - - - - - - - - - - - - -
trichinasis - - - - - - - - - - - - - -
tuberculosis 3 1 3 2 s 6 11 3 37 27 34 15 14 1 
tuiarcrnia - - - - - - - - - - - - - -
tyfusexan~aticus - - - - - - - - - - - - - -
voedselvergiftigingi-infectie 
(foodbome infections/-poisoning) - - 2 - - 1 - - 2 2 104 - - 1 

Groep C 
gononhoea 1 1 - 2 4 10 7 6 37 34 so 15 34 -
syfilis prim./sec. - - - 1 2 1 - - 2 - 6 2 3 -
syfilis congenita - - - - - - - - - - - - - -
parotitis epidernica - - - - - - - - - - 1 - 1 -
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Auaaeaeven gevaUen van lnfec:tlezieklell la Nederland per 4 weken, 1992 

NotUled cases of lafectious dlleua la tbe Netherlands per 4 weeks, 1992 

wedt wedt cumulatief totaal 

9- 12 13- 16 

totaal totaal 

4 14 16 
ca vannen van 

Afrik.vir. haemonh. koorts 

ant.acuta 
rabies 

Groep B 
anthrax 
botulisme 
brucelloses 
cholera 
diphterie 1 
dysenteria bacillans 8 s 62 76 
febris reaurens 
gele lcoorts/yellow fever 
hepatitis A 74 32 263 34S 
hepatitis B 18 16 89 121 
legionella pneumonie 1 2 10 
lepra 7 
leptospiroses 1 2 7 7 
malaria s 8 so 87 

cer.epidemica 32 34 1Sl 111 
meningokokleen sepsis 21 31 111 lOS 
morbilli 22 9 113 s 
ornitosis/psinacosis 3 6 26 17 
paratyfus B 1 4 
pertussis 7 s 39 S4 
atypische pertussis 2 3 10 
Q-kooru/Q-fever 3 12 3 
rubella 2 4 36 
scabies ss 29 31S 200 
tetanus 1 1 1 
trichinasis 3 3 
tubercul os is 149 129 616 4S9 
tularemis 
tyfus cxanthematicus 
voedselvergiftigingi-infectie 14 ss 306 222 

foodbome infections/-poisoning 

GroepC 
gonormoea 128 168 851 1040 
syfilis prim./sec. 13 17 93 125 
syfilis congenita 1 1 2 1 

epidemi ca 10 s 18 9 

Bron: Genceskundige Hoofdinspectie, afdeling Infectieziekten. 
Department of the Chief Mcdical Officer of Health, Division of Infectious Diseases. 
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Overzicht van bij de Geneeskundige Hoofdinspectie aangegeven gevallen van 
Infectieziekten over de periode 19 april-16 mei 1992 (week 17-20) 

Wegens bacillaire dysenterie werden 6 patienten 
aangegeven. De infecties werden veroorzaakt door 
S.flexneri (1) en S.sonnei (2), in 3 gevallen was het 
Shigella type onbekend Allen liepen de besmetting 
in het buitenland op, te weten: 3 in Afrika en 3 in 
Azi~. 

Van hepatitis A werden 25 gevallen gemeld In 4 
gevallen werd de besmetting mogelijk in het buiten
land opgelopen, te weten: Afrika (1), Zuid-Amerika 
(1) en Europa (2). 

Van hepatitis B werden 11 gevallen gemeld. Drie 
pati~nten zijn mogelijk besmet via sexueel contact, 1 
mogelijk door intraveneus druggebruik, 1 kind is 
mogelijk door zijn vader besmet en van 6 patienten 
is de bron van besmetting onbekend. 

Leptospiroses werd bij I patient gediagnostiseerd. 
Het betrof een veehouder met Leptospira seragroep 
Icterohaemorrhagiae. Hij werd mogelijk via sloot
water door een verwonding aan zijn hand besmet 

Er werden 3 gevallen van malaria aangegeven. De 
patiemen hebben de besmetting in de volgende 
gebieden opgedaan: Oost Afrika (1 P.ovale) en Azie 
(1 P.vivax, 1 P.falciparum). 

Het aantal aangegeven patienten met meningococ
cosis bedraagt 36, waarvan 15 met een sepsis. 

Wegens mazelen werden 36 patienten aangegeven. 
Tweeendenig patienten waren niet gevaccineerd, de 
reden van het niet vaccineren was in 1 geval een 
buitenlandse afkomst, in 29 gevallen een levensbe
schouwelijke overweging en in 2 gevallen is de 
reden onbekend. 

Vijf patienten werden aangegeven wegens orni
thoselpsittacose. Bij 3 patienten kon contact met 
vogels worden vastgesteld. 

Er werd 1 geval van pertussis gemeld. Het betrof 
een baby die vanwege zijn leeftijd nog niet gevacci
neerd was. 

Q-koorts werd geconstateerd bij 1 patiënt, hij is mo
gelijk door een van zijn schapen besmet. 

Van tuberculose werden 122 gevallen gemeld, 
waarvan 64 geconstateerd bij Nederlanders en 58 bij 
buitenlanders. 

Wegens voedselvergiftigingi-infectie werden 156 
patienten aangegeven. 
Eén patient is werkzaam in de horeca en 1 patient is 
werkzaam in de verzorgende-sector. 
Twee gezinsinfecties deden zich voor met in totaal 4 
personen. 
Uit een groep van 450 voornamelijk oudere gasten 
van een congrescentrum werden 104 gasten ziek na 
het nuttigen van een maaltijd. Zij werden vermoe
delijk besmet met Clostridium perfringens. 
Na een gezamenlijke maaltijd van een vereniging 
werden 30 van de 37 deelnemers ziek. De bron van 
de besmetting is waarschijnlijk het nagerecht 
Zestien personen, zowel bewoners als personeels
leden, van een bejaardenhuis werden vermoedelijk 
door een toxine ziek. De bron van de besmetting is 
waarschijnlijk de vleesjus. 

Van gonorroe werden 127 gevallen gemeld, 
waarvan 96 geconstateerd bij mannen en 31 bij 
vrouwen. 

Primaire en secundaire syfilis werd vastgesteld bij 6 
mannen en 8 vrouwen. 
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Notified cases of lnfectlous diseases reglstered at the department of the Chief 
Medical Officer, 19 April-16 May 1992 (week 17-20). Summary of the maln 
points 

For bacillary dysentery 6 patients have been noti
fied, caused by S.flexneri (I), S.sonnei (2), while in 
3 cases no Shigella group was mentioned. 
All of them had acquired the infection abroad. 

Hepatitis A has been diagnosed in 25 patients; 4 of 
them had acquired the infection abroad. 

For hepatitis B 11 cases have been notified. Three 
patients have probably been infected via sexual 
route, 1 via intravenous use of drugs and a boy 
probably via his father. In 6 cases no possible route 
of transmission could be given. 

Leptospiroses has been diagnosed in a cattle
breeder. He got infected with Leptospira Ictero
haemorrhagiae. 

For malaria 3 cases have been notified. The pa
tients had acquired the infection in the following 
malarious areas: East-Africa (1 PI.ovale) and Asia (1 
Pl.vivax, 1 Pl.falciparum). 

Thirty-six patients were notified for meningococco
sis, 15 of them with septicaemia. 

For measles 36 cases have been reported. Thirty
two persons had notbeen immunized. 

For ornithosis 5 cases have been reported. Three of 
them had had contact with birds. 

Pertussis has been diagnosed in a baby, he had not 
been immunized. 

For Q-fever I case was reported. The patient got 
infected by bis sheep. 

Tuberculosis was found in I22 patients, of whom 
58 of foreign origin. 

Rundred and fûty-six patients were reported for 
suffering fromfoodborne infections. 
One patient is a health-care worker and I a food
handler. Two family-explosions were reported with 
total 4 persons. 

Rundred and foor gasts out of a group of 450 of a 
congrescentre became ill after a same meal. They 
got infected with a Ciosiridium perfringens. 
Thirty persons out of a group of 37 became ill aftera 
same meal. They probably got infected by the 
dessert. 
Sixteen persons of a home of the elderly became ill 
probably by toxine. 

For gonorrhoea 127 cases have been reported; 96 
diagnosedinmen and 31 in women. 

Primary and secondary syphilis has been found in 6 
male and 8 female patients. 
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Overzicht registratie Laboratorium Surveillance Infectieziekten 

Bacteriële ziekteverwekkers, week 17 • 20, 1992 
Baderlal pathogens, weelts 17 ·20, 1992 

week week 

9 ·12 13 ·16 

S.Hadar 
S.livingstone 
S.Panama 
S.Typhimurium (totaal) 

S.Typhimurium 20 
S.Typhimurium 150 
S.Typhimurium 5!0 

S.Virchow 

Shigella 
Shigella boydii 
Shigella dysenterica 
Shigella flexneri 
Shigella sonnei 

Yerslnia 
Yeninia enterocolitica 

Lister la 
listeria monocytogenes 

Legionella 
Legionella pneumophila 

Dordeteil a 
Bordetella 

totaal totaal 

~ 
3 
0 
2 
2 
1 

11 
5 
2 
1 

56 
4 
3 

14 
3 

45. 
0 
2 

18 
4 

8 

0 

0 

0 

ill 
0 
0 
I 
1 
1 

28 
3 
2 
2 

63 
4 
4 

22 
4 

l.Q 
0 
0 
2 
7 

2 

2 

0 

Bron: Infectieziekten Surveillance Infectieziekten 

Dit overzicht bet.aat uit: 

cumulatief totaal 

{jQ! ~ 
10 3 
1 2 
4 s 
7 15 
6 14 

126 198 
27 14 
7 58 
4 9 

298 296 
22 15 
25 23 
65 37 
23 43 

~ ~ 
3 4 
3 4 

29 26 
30 30 

31 46 

5 10 

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, Y ersinia, Legionella en Bordetella volgens melding van Streeklaboratoria aan het Infectieziekten 
Surveillance Centrum (LSI) van het RIVM. 
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Registratie virologische laboratoria 

Polllieve ultsla&en vlrolociKbe laboratarla, week 17 • 20, 1992 
Polltlve results trom laboratorlel for 'flrolocy, weelts 17 ·20, 1992 

week week C.mulatlef totaal 

VIrus/verwekker 9. 12 IJ ·16 

totaal totaal 

Adcnovirus 101 80 433 344 
BoMrus 1 0 4 8 
Chlamydia psiuaci 12 16 60 47 
Chlamydia trac:homatis '1IJ7 197 961 983 
Coronavirus 6 1 11 15 

Coxiella bumetii 4 3 23 15 
Enterovirus 15 45 176 114 
Hepatitis A-virus 32 25 167 161 
Hepatitis B-virus 59 58 297 242 
Influenza A-virus 47 18 327 39 
Influenza B-virus 5 7 24 139 
Influenza C-virus 0 3 12 8 

Maz.elenviru s 4 10 28 9 
Mycopl. pneumoniae 95 124 527 123 
Paraïnfluenzavirus 16 21 121 123 
Parvovirus 10 2 24 32 
Rhinovirus 20 7 50 49 
RS-virus 144 46 956 658 
Rotavirus 329 257 1096 976 
R. oonorii 0 0 0 0 
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Aankondigingen en Mededelingen 

Theoriecursus Levensmiddelenmicrobiolgie en Hygiëne 

Op 15 september 1992 begint in Utrecht weer de theoriecursus levensmiddelenmicrobiologie & hygiene van 
Stichting EFFI. 

In de periode september - december wordt op tien middagen uitgebreid ingegaan op voedselvergiftigers, bederf
factoren, eigenschappen van micro-organismen, hygiene en HACCP, fermentatie, reiniging en desinfectie etc. 
Hierna bestaat de mogelijkheid in december examen af te leggen. 

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

Verschenen: "Beesten van mensen" 

Een verzameling wetenschappelijke artikelen onder redaktie van dr. JJ.E. van Everdingen. Vijftig auteurs, top
pers op hun terrein, belichten in veertig hoofdstukken, verdeeld over ruim 500 pagina's, de eeuwige strijd tussen 
het micro-oganisme en de vermeende heerser der aarde: de mens. Enkele voorbeelden? J. Goudsmil over AIDS, 
zeehonden en mummies, P .L. Meenhorst over de Legionairsziekte, J .P. V andenbroucke over het hachelijke be
staan van microben maar ook onderwerpen AIDS-koorts en goldrush, het chronische-vermoeidheidssyndroom 
en het kippesoep-rebound-fenomeen. 

Het niveau is duidelijk. Echter, alle artikelen zijn kritisch maar populair wetenschapplijk geschreven. De 'state 
of the art' van het fascinerende gevecht tussen mens en dier, tussenmacrobeen microbe, is voor iedereen te vol
gen. Alle trucs worden blootgelegd inclusief het subtiele spel van list en bedrog, vermomming en nabootsing. 
Een bijzondere uitgave die niet zonder reden gelijktijdig in het engets verschijnt [The Beast in Man']. De ver -

schijJ;tingsdatum is geen toeval. In juli vindt in Amsterdam het grote wereld AIDS congres plaats. 

Bestellen via: Uitgeverij Belvedere (023-277269) of Frans Meulenberg (030-367194). 
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