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Epidemiologie van SOA: deel2 

Epidemiologie van gonorroe 
M.J.W. I'Gn de Laar, Y.T.H.P. \'Qn Duynhnl'en I 

De bacterie Neisseria gonorrhoeae is één van de ver
wekkers van seksueel overdraagbare urethritis, cervi
citis en salpingitis. Gonorroe is sinds 1976 een aan
gifteplichtige ziekte in Nederland. Kenmerkend is het 
veelvuldig vóórkomen van asymptomatische infec
ties, voomarnelijk bij vrouwen: hierbij geldt een ver
hoogd risico op een opstijgende infectie en daarmee 
een toegenomen kans op infertiliteit en buitenbaar
moederlijke zwangerschappen. Verder verdient de 
toenemende resistentie-ontwikkeling van de gono
kokken tegen penicilline en andere beta-Jactam anti
biotica ruime aandacht. 

Het ziektebeeld 

Infectie met N. gonorrhoeae kan bij mannen urethri
tis, proctitis en epididymitis veroorzaken. De incuba
tietijd voor een acute urethritis bij mannen is kort, 
variërend van 2-14 dagen. De belangrijkste sympto
men bestaan uit dysurie en/ of urethrale afscheiding 1. 

Ongeveer een kwart van de patiënten vertoont milde 
symptomen die nauwelijks afwijken van non-gonor
roïsche urethritis. Zonder behandeling zal ongeveer 
95lfé van de urethritiden in zes maanden asymptoma
tisch worden. Dragerschap kan hierna voorkomen 
maar is zeer zeldzaam. Complicaties van de infectie 
in de vorm van een epididymitis en acute of chroni
sche prostatiris worden bij mannen relatief weinig 
gezien. 
Bij vrouwen kan de cervix en/of de urethra geïnfec
teerd zijn met N. gonorrhoeae. De meeste vrouwen 
die symptomen ontwikkelen zullen dat binnen 1 0 
dagen (3-45 dagen) na de besmetting doen 1.2. 

Klachten bij vrouwen kunnen bestaan uit pijn of 
branderigheid bij het plassen, verhoogde afscheiding 
en tussentijds bloedverlies. Een groot deel van de 
geïnfecteerde vrouwen (30-60%) heeft nauwelijks of 
geen symptomen, maar is wel infectieus 2. Bij vrou
wen treedt rectale infectie op in 35-50% van de cervi
citis-gevallen, waarbij een positieve associatie met de 
duur van de cervicale infectie bestaat. Dit kan beteke
nen dat de infectie het gevolg is van besmetting door 
vaginale afscheiding. Van de vrouwelijke gonorroe 
patiënten blijkt I 0-20'7c een orale infectie te hebben 1. 

1 Centrum''''" Infectieziekten Epideminl<~gie. RI\'M Bilthnven 
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Bij I 0-30lfé van de vrouwen met gonorroe treden als 
gevolg van een opstijgende infectie ontstekingen op 
in het kleine bekken (pelvic inflammatory disease: 
PID) die ondermeer aanleiding kunnen geven tot 
endometritis, salpingitis en pelveoperitonitis 2.3.4. Een 
ontsteking van de eileiders kan leiden tot onvrucht
baarheid en verhoogt het risico op buitenbaarmoeder
lijke zwangerschap. PID kan bovendien leiden tot 
chronische pijn in het kleine bekken. PID kan ook 
onopgemerkt verlopen (asymptomatisch) zodat deze 
mogelijk pas wordt ontdekt bij infertiliteitsonder
zoek. PID ten gevolge van gonorroe verloopt ernsti
ger en klinisch duidelijker dan die ten gevolge van 
Chlamydia-infectie. 

Infectie tijdens de zwangerschap 
De gevolgen van een onbehandelde gonorroïsche 
infectie van de moeder op de gezondheid van de foe
tus en de pasgeborene zijn niet eenduidig. De kans op 
opstijgende infecties zou door biologische verande
ringen tijdens de zwangerschap kunnen veranderen. 
De gevolgen hiervan zijn afhankelijk van de progres
sie van de zwangerschap. Overdracht van gonorroe 
van een geïnfecteerde zwangere naar haar kind heeft 
in het verleden regelmatig geleid tot neonatale con
junctivitis, maar wordt nu nog maar zeer zelden 
gezien in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat symp
tomatische infecties bij zwangere vrouwen hebben 
geleid tot abortus en het vroegtijdig breken van de 
vliezen in een kwart van de gevallen 5.6. Andere stu
dies hebben de gevolgen van onbehandelde infecties 
voor de uitkomst van de late zwangerschap beschre
ven. Gutman geeft een overzicht van de uitkomst van 
de zwangerschap bij geïnfecteerde zwangeren: in 2 
tot 35% treedt een abortus op, perinatale sterfte bij 2 
tot 11%, premature geboorte bij 13 tot 67%, en een 
vroegtijdig breken van de vliezen bij 21 tot 75%. Bij 
35 tot 77% van de zwangerschappen werd een nor
maal verloop gerapporteerd 7. 

Microbiologie en diagnostiek 

De gonokok is een gram-negatieve bacterie die zich 
hecht aan de gastheercel en zich vaak gedeeltelijk in 



het celoppervlak nestelt of de epitheekeUen van de 
slijmvliezen volledig invadeert. Gonokokken kunnen 
zich ook intrace11ulair vermenigvuldigen. De diagno
se gonorroe wordt gesteld door middel van het aan
tonen van de verwekker door een kweek enlof een 
microscopisch preparaat (d.m.v. gram-kleuring). Ook 
zijn recent een aantal testen op de markt verschenen 
die met behulp van enzym-immunoassays en DNA
hybridisatietechnieken antigenen kunnen aantonen. 
De validiteit van deze testen dient nog nader onder
zocht te worden. 
Voor epidemiologische doeleinden is het nuttig om 
de verschillende typen te kunnen onderscheiden. 
Hiervoor zijn de laatste jaren verschillende systemen 
ontwikkeld, zoals de auxotypering (bepalen van spe
cifieke voedingsbehoeften) en seratypering (typen 
onderscheiden m.b.v. monoklonale antistoffen 
gericht tegen verschi11ende epitopen op de buiten
membraan). De eveneens toegepaste plasmidekarak
terisering heeft een beperkte epidemiologische waar
de vanwege het beperkte aantal patronen en de insta
biliteit van plasmiden. 

Ontwikkeling van resistentie 
Gonokokken zijn van nature zeer gevoelig voor peni
ci11ine en andere beta-Jactam antibiotica. Sinds de 
vijftiger jaren is de gevoeligheid van de gonokok 
voor penicilline en andere beta-Jactam antibiotica 
echter afgenomen. In 1976 werden de eerste stam
men geïsoleerd met een absolute ongevoeligheid 
voor penici11ine ten gevolge van de produktie van 
beta-lactamase s. Deze penicillinase vormende gono
kokken (PVG) zijn thans in vele delen van de wereld 
endemisch geworden 9. In 1985 werden de eerste 
gonokokkenstammen met een hoge mate van plasmi
de-gecodeerde resistentie tegen tetracycline geïso
leerd 8. In verband met de resistentie tegen penicilline 
worden momenteel de relatief duurdere cefalospori
nen en fluorchinalonen beschouwd als de middelen 
van keuze voor behandeling van gonorroe 10-12. 

Transmissie 

N. gonorrhoeae infecteert in de meeste geva11en eerst 
het epitheel van de tractus urogenitalis. Minder fre
quent komt primaire infectie voor van het rectum, de 
keel en, bij perinatale transmissie, de ogen van de 
pasgeborene. De gonokok kan uitsluitend via seksu
eel contact of perinataal worden overgebracht. 
Rectale infecties bij mannen komen voor na receptief 
anaal contact. Orale infecties zijn het gevolg van om
genitale seks en komen vaker voor bij homoseksueel 
actieve mannen met gonorroe. in ca. I 0-250t van de 

geva11en, dan bij heteroseksuele mannen met gonor
roe. in ca. 3-70t van de geva11en. Meestal blijft de 
infectie gelokaliseerd tot de initieel geïnfecteerde 
lokaties. Opstijgende infecties komen echter regel
matig voor bij vrouwen en veroorzaken het grootste 
deel van de ernstige morbiditeit door gonorroe. 
De transmissiekans van een gonorroïsche infectie is 
afhankelijk zowel van de besmette lokatie als van het 
aantal seksuele contacten. De transmissiekansen wor
den veelal bepaald uit bevolkingsonderzoek waarbij 
een groep individuen seksueel contact heeft met een 
groep andere individuen met een bekende prevalentie 
van gonorroe (in de meeste gevallen betreft dit pros
tituées) 14.15, De transmissiekans van een geïnfecteer
de vrouw naar een man gedurende één (vaginaal) 
seksueel contact wordt geschat tussen 20 en 30% 2.14-

16. De kans dat bij eenmalig seksueel contact een 
geïnfecteerde man zijn vrouwelijke partner besmet is 
ongeveer 50-70% 2.17. Bij voortdurende expositie aan 
een geïnfecteerde partner wordt de transmissiekans 
100%. De transmissiekans in andere typen van seksu
ele contacten (oraal, rectaal) is minder goed bekend. 
Transmissie via insertief of receptief rectaal contact 
wordt redelijk hoog geschat. Het gebruik van spermi
eiden en condooms verlaagt de kans op transmissie. 

Interactie met HIV 

De interactie tussen SOA en HIV is complex met 
wederzijdse beïnvloeding 18. Seksuele transmissie 
van HIV zou worden vergemakkelijkt door de aan
wezigheid van andere seksueel overdraagbare micro
organismen. Anderzijds kan een HIV -infectie en de 
daarop volgende immuundeficiëntie het natuurlijk 
beloop, de diagnostiek en de reactie op therapie van 
andere SOA veranderen. Deze interactie is niet alleen 
van belang voor ulcererende SOA (zoals syfilis) 19 

maar ook voor niet-ulcererende SOA zoals gonorroe 
en infecties met Chlamydia trachomatis 20. Uit een 
onderzoek naar HIV en SOA bij prostituées in 
Kinshasa bleek dat de aanwezigheid van gonorroe. 
chlamydia-infecties en trichomoniasis duidelijk ver
band hielden met de seraconversie van HIV. De kans 
op besmetting met HIV bij gelijktijdige infectie bleek 
verhoogd met respectievelijk 3.5, 3.2 en 2.7 (Odd's 
ratio's) 2°. Dit verband was niet afhankelijk van sek
sueel gedrag (het aantal partners en condoomge
bruik). Ook werd een positief verband gevonden tus
sen gonorroe en seraconversie van HIV bij homosek
suele mannen in New York 21. 
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Epidemiologie van gonorroe 

gonorroe in Nederland 
Sinds 1976 is gonorroe een anoniem aangifteplichti
ge ziekte. De aangiftecijfers (•het aantal aangegeven 
gevallen per 100.000 inwoners) zijn vanaf 1981 tot 
en met 1991 afgenomen van 104 tot 19,5 per 100.000 
inwoners, met een kleine opleving van 24,7 per 
100.000 in 1989 en 1990. Gemiddeld 60% van de 
aangegeven gevallen in Nederland is afkomstig uit 
Amsterdam en Rotterdam. 
Figuur 1 laat zien dat het aangiftecijfer voor mannen 
een maximum in 1981 bereikte en voor vrouwen in 
1984. Sinds 1984 toont de curve een sterke daling 
voor beide geslachten. De daling kan enerzijds ver
oorzaakt worden door een dalende prevalentie van 
gonorroe als gevolg van de geïntensiveerde SOA-sur
veillance en anderzijds door een zich stabiliserende 
aangifte 22. Ook is deze daling waarschijnlijk veroor
zaakt door een forse afname van gonorroe bij homo
seksuele mannen ten gevolge van veranderingen in 
seksueel gedrag ter verkleining van het risico op een 
infectie met HIV. De daling bij de heteroseksuele 
bevolkingsgroepen begon pas later, in 1987. 
Indien de leeftijdsverdeling in de aangiftecijfers van 
1991 wordt bekeken blijkt dat de piek bij vrouwen 
met gonorroe de leeftijdscategorie van 25-34 jarigen 
betreft. Vóór 1981 viel de piek in de jongere leeftijds
categorie van 20-24 jaar=''. Bij de mannen met gonor
roe is bijna de helft tussen de 25-34 jaar oud. Deze 
verdeling is de afgelopen jaren constant gebleven. 

De incidentie van gonorroe is seizoensafhankelijk: In 
Nederland wordt de hoogste aangifte in het najaar en 
de laagste aangifte in de vroege zomer gevonden. 
Deze fluctuatie lijkt niet simultaan op te treden bij 
PVG [van de Laar, ongepubliceerde gegevens]. Aan 
dit seizoenseffect kunnen verscheidene factoren ten 
grondslag liggen zoals een variatie in het seksuele 
gedrag (vanwege het vakantie-seizoen, reislust, 
schooVuniversiteit, weersomstandigheden) of in het 
aangifte-gedrag van behandelaars. Bij de interpretatie 
van deze gegevens is enige voorzichtigheid geboden. 
Niet alle gevallen van gonorroe worden als zodanig 
herkend of worden na diagnose aangegeven. Op basis 
van het SOA-dichtheidsonderzoek wordt geschat dat 
gemiddeld tweederde van het aantal gonorroe-geval
len niet wordt aangegeven 24. Er zijn echter geen aan
wijzingen dat de mate van volledigheid van aangifte 
van gonorroe in de afgelopen jaren is veranderd, 
ondanks de toegenomen belangstelling voor SOA. 

Naast het aangiftesysteem van de GHI bestaat de 
registratie van de niet-curatieve SOA-bestrijding van 
de sociaal-verpleegkundigen die werkzaam zijn in de 
geslachtsziektenbestrijding (SV -registratie). Uit een 
recent onderzoek bleek een mogelijk verhoogd voor
komen van gonorroe bij allochtone bevolkingsgroe
pen 25. Het aandeel van de allochtone bevolkingsgroe
pen leek toegenomen te zijn in de periode 1986-1989, 
met name dat van de Turkse mannen. De stijging in 
PVG bleek vooral op te treden bij Turkse en 
Marokkaanse mannen en bij prostituées. Een verhoogd 

Figuur /. IncidenTie mn aangege1·en gemi/en mn gonorroe naar geslacht in Nederland in de 
periode 1976-1991. 
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Figuur 2. Het aamal penicillinase 1·ormende gonokokken, absoluut en als pereenrage 1·an alle 
aangege1·en ge\"QIIen 1·an gonorroe in Nederland in de periode 1982-1991. 

voorkomen van gonorroe bij Turkse mannen werd ook 
gevonden op de Amsterdamse polikliniek 26. 

Ook hier dienen de gegevens met voorzichtigheid te 
worden geïnterpreteerd. Het is immers niet duidelijk 
of er door tal van factoren een selectie in het patiën
ten-bestand is opgetreden (regionale verschillen in 
verwijzing naar sociaal-verpleegkundigen, verschil
len in laag-drempeligheid voor allochtonen enz). Ook 
bestaat onduidelijkheid over de gehanteerde definitie 
ten aanzien van 'nationaliteit'. 

Wat betreft de therapie-resistente gonorroe vindt 
sinds 1977 in opdracht van de GHI een landelijke 
surveillance van resistentie bij N. gonorrhoeae plaats 
op het RIVM . Sindsdien wordt aan alle deelnemende 
(streek)laboratoria (ca. 30) jaarlijks gevraagd om het 
totaal aantal positieve gonorroe-kweken op te geven 
alsmede het aantal PVG. Voorts worden vrijwel alle 
positieve PVG-isolaten voor een nadere typering en 
gevoeligheidsonderzoek naar het RIVM gestuurd. 
Hierbij worden ook enkele achtergrondgegevens van 
de patiënt gevraagd. Op deze wijze wordt niet alleen 
een goede indruk verkregen van de incidentie van 
PVG in ons land maar ook van zich ontwikkelende 
resistentie tegen andere antibiotica. Op grond van 
deze surveillance kan de therapie van gonorroe wor
den bijgesteld. Vanaf 1991 is deze continue peiling 
omgezet in een punt-peiling (laatste maand van elk 
kwartaal). 

Het aantal infecties door penicillinase-vormende 
gonokokken is na een kleine daling in 1987-88. toe
genomen tot 309ï: in 1990 en vervolgens weer 
gedaald tot 199ï: in 1991 (figuur 2 ). In 1989 werd een 
epidemische verheffing waargenomen van infecties 
met volledige resistentie tegen zowel penicilline als 
tetracycline: 409c van de PVG-isolaten bleek even
eens tetracycline-resistent 27.28. Dit betekende een 
verviervoudiging ten opzichte van 1988. In 1990 was 
het landelijke percentage penicillinase-vormende en 
tetracycline-resistente gonorroe afgenomen tot 129c 
en in 1991 leek de epidemie grotendeels voorbij te 
zijn met 79c 29, 

gonorroe in het buitenland 
Een dalende trend in de tachtiger jaren in de inciden
tie van gonorroe werd behalve in Nederland ook in 
andere Noord-Europese landen zoals Zweden, 
Denemarken. Engeland en Wales en België waarge
nomen 30-33. De hoogte van de incidentie in deze ver
schillende Westerse landen kan wel afwijken (figuur 
3). Ook buiten Europa, in de Verenigde Staten en 
Canada neemt het aantal gevallen van gonorroe af 
(figuur 3) 34.35. De gerapporteerde incidentie van 
gonorroe in de VS is tegenwoordig ruim 10 keer zo 
hoog als in ons land. 
Bij de internationale vergelijking moet echter wel 
rekening worden gehouden met verschillende aangif
tesystemen en wettelijke maatregelen voor gonorroe. 

67 



gonorroe incidentie 

aantal I 100.000 inwoners 
soo.-------------------------------~ 

-- m+v VS + m Canada ...... v Canada 

+ m Eng/Wales * v Eng/Wales + m Zweden 

+ vZweden + m+vNI 

400 

300 

200 

100 

OL---L---L-~--~--~--~--~--~--~~ 

1980 1982 1984 1986 1988 

jaar 

Figuur 3./ncidenrie mn gonorroe in Engeland en Wales. z.,·eden. Nederland, Canada en de 
Verenigde Staren in de periode /980-1989. 

Risicogroepen 

Risicofactoren voor het verwerven van gonorroe in 
de algemene bevolking zijn wel te kwalificeren maar 
moeilijk te kwantificeren vanwege het gebrek aan 
gegevens. Risicogroepen voor gonorroe zijn perso
nen met veel wisselende seksuele partners zoals pros
tituées, prostituanten en homoseksuele mannen. Er 
lijken verschillen in risicofactoren op te treden voor 
penicilline-resistente gonorroe (PVG) en gevoelige 
gonorroe (nonPVG). 
Uit de gegevens van de Amsterdamse SOA-polikli
nieken over het jaar I 990 bleek dat 509é van de vrou
wen met gonorroe (zowel door PVG als nonPVG) 
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werkzaam is in de prostitutie, 35% van de mannen 
met gonorroe rapporteerde via de prostitutie te zijn 
besmet (voor PVG was dit 55%); 26% van de man
nen was homoseksueel. Voor PVG is dit percentage 
4,5%. In het algemeen blijkt PVG minder vaak bij 
homoseksuele mannen voor te komen en lijkt bij het 
verwerven van PVG bij heteroseksuele mannen de 
relatie met de prostitutie een belangrijke rol te spelen. 
Bij PVG lijken de allochtone bevolkingsgroepen 
oververtegenwoordigd. Bij bezoekers van de SOA
polikliniek heeft ruim 40c;( van de gonorroe-patiën
ten eerder gonorroe doorgemaakt en bijna I oc;c eer
der syfilis ~6 • Deze recidivisten vormen de 'harde 
kern' voor de verspreiding van gonorroe aangezien 



door het veelvuldig wisselen van seksuele partners en 
de hoge prevalentie van gonorroe in deze groep de 
infectie efficiënt kan worden overgedragen ' 7 . 

Risicofactoren voor gecompliceerde infecties en PID 
komen gedeeltelijk overeen met die voor ongecom
pliceerde infecties (wisselende seksuele partners, 
leeftijd, gebruik van anticonceptie). 

Conclusies en aanbevelingen 

In Nederland is sinds 1981 een duidelijk dalende 
trend waar te nemen in de incidentie van gonorroe. 
Ondanks het verminderd voorkomen blijft continue 
aandacht voor gonorroe echter geboden gezien de 
stijgende resistentie van gonorroe voor diverse anti
biotica. Een landelijke continue surveillance van de 
gevoeligheid van de gonokokken is noodzakelijk om 
tijdig adviezen omtrent de therapie te kunnen aanpas
sen. Het toenemend gebruik van de snel-test in plaats 
van de kweek voor de diagnostiek is dan ook een 
onwenselijke ontwikkeling aangezien het daarmee 
onmogelijk is de gevoeligheid van de gonokok te 
bepalen. 
Waarschijnlijk spelen verschillende risicofactoren 
een rol bij het krijgen van een therapie-gevoelige en 
een resistente infectie. Dit suggereert een verschil in 
transmissieroutes en zou kunnen betekenen dat er 
verschillende risico-groepen voor resistente en 
gevoelige infecties bestaan. Nader onderzoek op dit 
gebied kan hier duidelijkheid in scheppen. Verder 
zou de aandacht voor de reeds bekende risicogroepen 
en met name de recidivisten, die de prevalentie van 
gonorroe kunnen onderhouden. versterkt moeten 
worden. 
Een ander aspect dat aandacht verdient is het vóórko
men van complicaties van gonorroe bij de vrouwen. 
Een goed inzicht in het vóórkomen van complicaties 
in Nederland is helaas (nog) niet voorhanden. 
Complicaties zijn alleen te voorkómen door adequate 
en tijdige behandeling. Omdat de infectie bij vrou
wen vaak asymptomatisch verloopt is gonorroe, zon
der actieve surveillance, moeilijk op te sporen en te 
behandelen. Asymptomatische individuen vormen de 
'pool of infection' die anderen via onbeschermd sek
sueel contact kunnen besmetten. Het opsporen van 
deze 'dragers' is van belang voor de bestrijding van 
gonorroe en ter preventie van complicaties bij vrou
wen. Het opsporen en behandelen van asymptomati
sche infecties bij vrouwen door de behandelaars 
(huisarts. SOA-polikliniek. gynaecoloog. abortus
kliniek enz.) is dan ook noodzakelijk. Systematische 
screening van nieuwe patiënten zou hier ook aan 

kunnen bijdragen maar \'indt tot nog toe alleen plaats 
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bij sommige drempel\'rije poliklinieken. Daarnaast 
kan een intensivering \'an de bron- en contact-opspo
ring zoals uitgevoerd door de sociaal-verpleegkundi
gen hierin een belangrijke rol spelen. 
In de huidige situatie wordt veelal op basis van 
gemelde klachten blind behandeld (behandeling zon
der verdere diagnostiek) en wordt ook snel begonnen 
met medebehandeling van de (vaste) partner (de zgn. 
epidemiologische behandeling, zonder nader onder
zoek). Behalve dat hiermee herbesmetting en verdere 
verspreiding voorkómen kunnen worden, kleven ook 
een aantal nadelen aan deze handelwijzen; verlies 
van informatie omtrent de werkelijke diagnose (in 
een aantal gevallen zal het niet om gonorroe gaan). 
missen van (met name asymptomatische) dubbel
infecties zoals bijvoorbeeld chlamydia met alle 
gevolgen vandien, overbehandeling van een aantal 
indexpatiënten en ook van een deel van de partners 
(bijwerkingen, resistentie-ontwikkeling) en de onmo
gelijkheid de gevoeligheid van de gonorroe van de 
geïnfecteerde en de partner te bepalen. Er zal dan ook 
een goede afweging moeten worden gemaakt bij het 
toepassen van de 'blinde' en 'epidemiologische' 
behandeling. 
Tenslotte wordt gepleit voor gerichte voorlichting 
aan risicogroepen over de ziekte zelf en de mogelijk
heden van risico-reductie. evenals voorlichting aan 
behandelend artsen over het nut van goede diagnos
tiek en partnerwaarschuwing. 
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Virale hepatitis in Nederland 

P.M. Schneeberger I 

Inleiding 

Virale hepatitis, waarbij de leveraandoening de voor
naamste symptomen geeft, wordt veroorzaakt door 
een groep uiteenlopende virussen die zich primair 
vennenigvuldigen in leverweefsel. De kennis omtrent 
de verwekkers van virale hepatitis is de laatste jaren 
enonn toegenomen. Vijf virale verwekkers van hepa
titis zijn thans bekend. Eind zestiger jaren werd het 
Australië-antigeen, het oppervlakte-antigeen van 
hepatitis B-virus (HBV). in verband gebracht met 
hepatitis B. In 1973 werd het hepatitis A-virus 
(HA V) geïdentificeerd. Twee vonnen van non-A, 
non-B hepatitis (NANBH) zijn thans nader gespecifi
ceerd. Ten eerste. hepatitis C (HCV), een vonn van 
NANBH die zich voomarnelijk via de parenterale 
weg verspreidt. Eind tachtiger jaren werd een deel 
van de genetische structuur van dit virus ontrafeld. 
Ten tweede de epidemische vonn van NANBH, die 
wordt veroorzaakt door het hepatitis E-virus (HEV) 
dat enkele jaren eerder werd ontdekt. Het Delta
agens of hepatitis D-virus (HDV) werd eind zeventi
ger jaren beschreven. Dit is een defect virus dat voor 
replikatie de hulp van het HBV nodig heeft (tabel i). 

Virus infectie met hepatitis 

Naast bovengenoemde verwekkers van virale hepati
tis kan ook een aantal andere virussen hepatitis ver
oorzaken. Dit is een uiteenlopende groep virussen 
waaronder Epstein-Barr-virus, cytomegalovirus, her
pes simplex-virus, gele koorts-virus en enkele exo-

Tabel I. Verwekkers en epidemiologie van virale hepatitis 

tische virussen geassocieerd met haemorrhagische 
koorts (Ebola-virus, Lassa-virus en Marburg-virus). 
Deze virussen worden hier niet verder besproken. Dit 
artikel gaat in op enkele historische en epidemiologi
sche aspecten van virale hepatitis, en schetst voor 
zover bekend hun betekenis in de Nederlandse situatie. 

Hepatitis A (HAV) 

Reeds in de oudheid werd hepatitis (A) herkend als 
een ziekte die zich in de vonn van grote epidemieën 
manifesteerde met name tijdens militaire campagnes. 
Rond 1940 werd op basis van epidemiologische ver
schillen onderscheid gemaakt tussen hepatitis infec
tiosa (hepatitis A) en serumhepatitis (hepatitis B ). In 
de jaren 70 werd HA V voor het eerst met behulp van 
de elektronenmicroscoop in faecesmonsters waarge
nomen. Kon daarop werd serologische diagnostiek 
ontwikkeld met antigeen verkregen uit faeces van 
patiënten. In de jaren 80 werd het uiteindelijk moge
lijk het virus op cellijnen te kweken. HA V behoort 
tot de familie van de picornaviridae. Wegens de 
afwijkende genetische structuur wordt het in een 
apart, speciaal voor dit virus geschapen genus "hepa
tovirus" ondergebracht. Er is slechts één humaan 
seratype bekend. In de meeste gevallen treedt een 
infectie op na consumptie van faecaal besmet voedsel 
of drinkwater. De incubatieperiode bedraagt gemid
deld dertig dagen. Het virus vennenigvuldigt zich in 
de darmmucosa en bereikt via de bloedbaan de lever. 
Icterus ontstaat pas nadat de afweer opgang is geko
men; HAV-specifieke T-lymfocyten Iyseren de 

vorm van transmissie risico op chronische 
hepatitis hepatitis virus 

A 
B 
c 
D 
E 

RNA zonder enveloppe (picoma) 
DNA met enveloppe (hepadna) 
RNA met enveloppe (flavi) 
RNA met enveloppe (viroid) 
RNA zonder enveloppe (calici) 

coinfectie l-3'k. superinfectie 70-80'k 
in de zwangerschap hoog. 1 0-20'7r 

route 

faeco-oraal 
parenteraal 
parenteraal 
parenteraal 
faeco-oraal 

monaliteit 

laag (0.2'k) 
hoog(0.2-2'k) 
laag (0.2-1 'k) 
hoog (2-20'K) 
laag 2 

geen 
hoog ( 2-7'k) 
hoog(> 50'k) 
hoog 1 

geen 
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HA V -geïnfecteerde levercellen. Op dat moment zijn 
reeds hoge titers neutraliserende antistoffen van de 
IgG- en IgM-klasse aanwezig. IgM blijft circa 6 
maanden tot soms I jaar aantoonbaar, IgG vele jaren 
lang. Na een natuurlijke infectie volgt levenslange 
immuniteit. Dragerschap is nooit beschreven. Infec
ties bij kinderen jonger dan vijf jaar verlopen meestal 
asymptomatisch (901/é ). in tegenstelling tot infecties 
bij volwassenen (25o/c-509c asymptomatisch). Het 
prodromale stadium gaat gepaard met vermoeidheid, 
koorts en misselijkheid. Tijdens de icterische fase is 
er meestal geen koorts meer. De mortaliteit van hepa
titis A bedraagt 0,11/é. Als gevolg van een massale 
levercelnecrose ontstaat soms een fulminante, vaak 
fatale hepatitis. Andere complicaties. o.a. galstuwing, 
zijn zeldzaam. 
Patiënten zijn gedurende 2-3 weken vóór tot een 
week ná het ontstaan van de icterus besmettelijk. Het 
virus wordt door de lever via de galwegen uitgeschei
den en is in grote hoeveelheden in de faeces aanwe
zig. Als gevolg van verbeterde hygiëne neemt het 
infectierisico af. Voor de tweede wereldoorlog had 
meer dan 809c van de bevolking antistoffen tegen 
HA V op de leeftijd van dertig jaar. tegenwoordig is 
dit percentage in de meeste westerse landen sterk 
gedaald. Daardoor kunnen weer grote epidemieën 
voorkomen, zoals in Sjanghai in I 988 met circa 
300.000 gevallen. 
Preventie met immuunglobuline. passieve immuni
teit, geeft afhankelijk van de toegediende hoeveel
heid immuunglobulinen circa drie tot zes maanden 
bescherming en kan worden overwogen bij een ver
blijf in een endemisch gebied en bij gezinscantact 
met een hepatitis A-patiënt. Voor actieve immunisa
tie is thans een geïnactiveerd HA V-vaccin beschik
baar. Dit vaccin is in hoge mate effectief gebleken. 
Hoe lang na vaccinatie gevaccineerden beschermd 
zullen blijven is nog niet bekend. 
De diagnostiek van een HA V -infectie vindt plaats 
door middel van antistofbepaling met ELISA. De 
testsystemen meten specifiek IgM-anti-HA V- en 
totaal-anti-HA V -antistoffen. Bepaling van totaal
anti-HA V -antistof is zinvol indien vaccinatie over
wogen wordt. Bij aanwezigheid van antistoffen is 
vaccinatie overbodig. Elektronenmicroscopie en 
viruskweek worden niet routinematig verricht. 

Hepatitis B (HBV) 

Reeds rond 1930 werd overdracht van hepatitis 
geconstateerd bij toedienen van bloedprodukten. 
Deze vorm van hepatitis werd daarom serumhepatitis 
genoemd. Eind dertiger jaren werd een hepatitis-epi-
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demie opgemerkt die samenhing met de parenterale 
toediening van een gele koorts-vaccin. Door inocula
tieëxperimenten met dit vaccin bij vrijwilligers werd 
de virale etiologie vastgesteld van deze vorm van 
hepatitis. Blumberg kwam in I 965, op zoek naar 
variatie in menselijke antigenen. bij toeval het 
Australië-antigeen op het spoor in het bloed van twee 
aboriginals. Daarna legde Prince de relatie tussen het 
Australië-antigeen en de hepatitis die volgde na 
bloedtransfusie. In 1970 nam Dane het viruspartikel 
waar met behulp van de elektronenmicroscoop. Het 
Australië-antigeen bleek zich aan de oppervlakte van 
het virusdeeltje te bevinden en tevens in zeer grote 
hoeveelheden los in het plasma. HBV komt alleen bij 
de mens en de chimpansee voor en wordt gerekend 
tot de familie van de hepadnaviridae (DNA-virus). 
Het DNA wordt omgeven door een capside. het care
antigeen (HBcAg). Daaromheen zit het surface-antig
een (HBsAg). Het E-antigeen (HBeAg) is onderdeel 
van de core. Bij virusreplikatie in de lever is het aan
toonbaar in het bloed. Er is van HBV slechts een 
seratype bekend, maar er kunnen wel subtypen wor
den onderscheiden. 
Overdracht van het virus vindt voomarnelijk plaats 
door parenteraal contact met besmet bloed of bloed
produkten, door intraveneus druggebruik en door 
sexueel contact. Promiscue sexueel gedrag is een 
belangrijke risicofactor voor overdracht van HBV in 
de westerse wereld. In endemische gebieden (Zuid
Oost-Azië. Midden-Oosten, Tropisch-Afrika en 
Zuid-Amerika) spelen overdracht via gezinscontacten 
en vertikale transmissie een belangrijke rol, met 
name door moeders bij wie actieve virus-replikatie 
plaats vindt (hiervoor is de HBeAg in het serum een 
bruikbare indikator). Zij dragen in 701/é van de geval
len de infectie over aan hun kinderen tijdens de 
bevalling. 90% van de aldus geïnfecteerde kinderen 
wordt chronisch drager. Zo wordt met name via de 
vrouwelijke lijn het virus weer naar de volgende 
generatie overgedragen. Deze vorm van overdracht 
kan in 95% van de gevallen voorkomen worden door 
immunisatie van de pasgeborene direct na de geboor
te. Transplacentaire overdracht is zeldzaam. Kinde
ren lopen ook na de perinatale periode een grote kans 
(5-1 01/é) door een drager in het gezin geïnfecteerd te 
worden met het HBV. 
De incubatieperiode van hepatitis B bedraagt gemid
deld 75 dagen; prodromale symptomen zijn onder 
meer exanthemen en gewrichtsklachten. Fulminante 
hepatitis is een zeldzame. vaak lethale, complicatie 
van een acute HBV-infectie. Bij volwassenen ver
loopt de helft van de HBV-infecties subklinisch. Van 
de volwassenen die hepatitis B doormaken wordt 5-
1 O'K drager. Infecties op jonge leeftijd doorgemaakt 
verlopen vaker subklinisch en leiden meer tot drager-



schap dan infecties bij volwassenen. Dragerschap is 
geassocieerd met Jevercirrhose en het hepatocellulair 
carcinoom dat jaren na de infectie kan ontstaan. Wat 
betreft de prevalentie van dragerschap bestaan grote 
geografische verschillen. Hoge percentages (2-209é) 
dragerschap komen voor in Zuid- en Oost-Europa, 
Azië en Afrika. In Nederland ligt dit percentage 
gemeten bij bloeddonoren die zich voor de eerste 
keer aanmelden op circa 0,259c. 
Diagnostiek van HBY -infecties vindt plaats door 
aantonen van antistoffen en/of antigenen in serum. 
Het tijdsverloop hiervan is weergegeven in figuur 1. 
In de incubatieperiode is vlak voor hefuitbreken van 
de symptomen het HBsAg reeds aantoonbaar in het 
serum. Daarna verschijnen aan het begin van de ziek
te HBeAg en de anti-HBc IgG- en IgM-antistoffen. 
HBcAg is niet aantoonbaar in serum. Enige tijd 
(enkele weken) na het verdwijnen van HBsAg en/of 
HBeAg verschijnen antistoffen tegen HBsAg en 
HBeAg. In de 'windowfase· is alleen anti-HBc aan-

toonbaar. Indien HBsAg langer dan 6 maanden persi
steert spreekt men van dragerschap. Bij dragerschap 
wordt anti-HBsAg niet aangetoond. Zolang HBeAg 
persisteert. vindt virusreplikatie plaats en is de 
patiënt besmettelijk. Gedurende de eerste jaren van 
het dragerschap verdwijnt het HBeAg slechts in 5 tot 
10 9é van de gevallen spontaan. HBeAg-positief dra
gerschap vonnt een indikatie tot gecontroleerde 
behandeling met interferon om een snelle beëindi
ging te bereiken van de virale replikatie. Bij succes 
verdwijnt hierbij het HBeAg. Eliminatie van het 
virus lukt evenwel niet, getuige de blijvende aanwe
zigheid van HBsAg. 
Het HBsAg verdwijnt slechts zelden spontaan (circa 
19é per jaar). De IgG-antistoffen blijven meestal 
levenslang aantoonbaar, de titer kan echter langzaam 
afnemen. Omdat anti-HBc-lgM kan persisteren bij 
dragerschap mag dit niet als enige maat voor een 
acute HBY-infectie worden gebruikt. 

Verloop van virale merkers bij een acute en chronische HBV-infectie 
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Voor experimenteel onderzoek en om het effect van 
therapie te vervolgen werd vroeger het HBV-polyme
rase in serum bepaald. Thans wordt het HBV-DNA 
in serum bepaald door middel van een kwantitieve 
hybridisatietest De polymerase-kettingreactie (PCR) 
is een zeer gevoelige experimentele methode om 
(segmenten van) het HBV genoom aan te tonen in het 
serum. Mogelijk is echter de PCR voor de klinische 
diagnostiek te gevoelig. 
Tot voor kort bestond de preventie alleen uit de 
screening van bloeddonoren op HBsAg. Een zeer 
klein aantal dragers heeft circulerend HBsAg onder 
de detectie-grens van de huidige rou.tine screening 
test systemen, waardoor het risico op overdracht van 
HBV bij bloedtransfusies niet volledig is uitgesloten. 
Sinds enige jaren is er ook een vaccin beschikbaar 
bestaande uit HBsAg dat met recombinant-DNA
technieken is bereid. Wegens de lage prevalentie van 
HBV wordt het alleen aan risicogroepen (bijv. aan 
medici en paramedici) aangeboden. Ook zwangeren 
worden tegenwoordig gescreend op HBsAg. Een 
combinatie van actieve en passieve immunisatie 
wordt gebruikt bij neonaten van HBsAg-positieve 
moeders en na prikaccidenten in de gezondheidszorg. 
Gevaccineerden bij wie éénrnalig een respons van 
minimaal IOmiU anti-HBs wordt gemeten zijn lang
durig beschermd. 

Hepatitis Delta (HDV) 

Het delta-antigeen werd aanvankelijk 1977 door 
Rizetto beschreven als een nieuw antigeen ("delta
antigeen": HDAg) aantoonbaar in de bloedbaan van 
patiënten met chronische hepatitis B. Kort daarop 
werd via transmissie-studies in chimpansees aange
toond dat het antigeen onderdeel is van een ander 
virus dan HBV. Dit werd hepatitis-delta-virus (HDV) 
genoemd. Het is een zelfstandig overdraagbaar hepa
totroop agens dat alleen tot infectie en replikatie in 
staat is in een gastheer die tegelijkertijd een infectie 
doormaakt met HBV. Het HDV is dus een defect 
virus. Het bestaat uit RNA en HDAg omgeven door 
HBV-surface-antigeen. HDV kan niet persisteren na 
klaring van het HBV. Mensen die een HBV-infectie 
hebben doorgemaakt en zijn genezen (antiHBc- en 
antiHBsAg-positief) zijn immuun voor het HDV. Er 
zijn twee vormen van besmetting mogelijk. een coïn
fectie van HBV en HDV en een superinfectie van 
HDV bij een HBV-drager. Bij een coïnfectie worden 
in 959é procent van de gevallen beide virussen 
geklaard. Bij een superinfectie ontstaat in 30-60'7c 

van de gevallen een fulminante hepatitis, met name 

bij HBV-dragers met een lage HBV-activiteit. moge-
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lijk omdat het HDV dan minder competitie van het 
HBV ondervindt. De overgang naar HDV-drager
schap gaat veelal gepaard met progressieve levercir
rhose. De HDV-replikatie gaat ten koste van de 
effectiviteit van de HBV-replikatie. Misschien is om 
deze reden de gelijktijdige transmissie van HDV en 
HBV zeldzaam. 
Overdracht van HDV vindt voornamelijk plaats via de 
parenterale route. Risicogroepen zijn druggebruikers 
en hemofilie-patiënten. Hoge prevalentie van HDV 
wordt gezien in Italië, Oost-Europa, Afrika en Zuid
Amerika, maar niet in Azië. Epidemieën met hoge 
mortaliteit zijn beschreven bij druggebruikers en in 
gemeenschappen met veel HBV-dragerschap in Afrika 
en Zuid-Amerika. In Nederland is HDV zeldzaam. 
Laboratoriumdiagnostiek wordt over het algemeen 
alleen in referentie-laboratoria verricht en bestaat uit 
onderzoek op HDAg, dat gedurende een korte periode 
tijdens de acute infectie aantoonbaar is. en op antistof
fen Ig-totaal en lgM kort na het begin van de ziekte. 
Bij chronische hepatitis D blijft lgM (geen routine dia
gnostiek) naast IgG langdurig aantoonbaar. Tevens is 
dan HDAg aantoonbaar in leverbiopten. 

Hepatitis C (HCV) 

Nadat in de jaren zeventig de verwekkers van hepati
tis A en hepatitis B waren gekarakteriseerd, bleef 
niettemin een aanzienlijk aantal gevallen van over
draagbare hepatitis onverklaard. Deze vorm van 
hepatitis werd non-A, non-B hepatitis (NANBH) 
genoemd. Hij kwam onder meer voor na bloedtrans
fusies, en werd dan posnransfusie-NANBH 
genoemd. Met serum van NANBH-patiënten konden 
chimpansees worden geïnfecteerd. Serum van deze 
dieren werd gebruikt om het hepatitis C-virus (HCV) 
nader te karakteriseren. 
Na ruim 15 jaar intensief onderzoek is het gelukt om 
met moleculaire technieken het genoom in kaart te 
brengen. De sequentie van het RNA-genoom (circa 
10.000 basen) is thans vrijwel geheel bekend. Het 
virus zelf is tot nog toe nog niet waargenomen. Met 
recombinant-technieken zijn virusantigenen geprodu
ceerd die toepasbaar zijn voor anti-HCV -antistofbe
palingen (RIA en ELISA). De eerste generatie van 
deze bepalingen, gebaseerd op het C-1 00 antigeen. 
was we1mg specifiek en we1mg gevoelig. 
Onderzoeken gebaseerd op deze eerste-generatie
bepalingen zijn daarom moeilijk te evalueren. Ook 
screening van donorbloed met deze bepalingen ter 
voorkoming van overdracht van HCV was problema
tisch door het grote aantal valspositieve uitslagen. 

Wel werd duidelijk dat vele van de parenteraal over-



gedragen gevallen van NANBH veroorzaakt werden 
door het HCV. Sinds begin 1991 zijn tweede-genera
tie anti-HCV antistofbepalingen beschikbaar met 
hogere gevoeligheid en specificiteit. Epitopen van 
zowel het structurele als van het niet-structurele 
HCV-genoom zijn in deze bepalingen verwerkt. Voor 
de routinediagnostiek wordt momenteel dan ook een 
tweede-generatie-ELISA gebruikt als screeningstest, 
eventueel gevolgd door een confirmatietest met een 
recombinant-immunoblot-assay (RIBA). Niet altijd 
kan de confirmatietest een duidelijk positieve of dui
delijk negatieve uitslag geven, de uitslag luidt dan 
indeterminate. De testsystemen meten totaal-anti
HCV -antistof, IgM-antistof-bepalingen zijn nog niet 
gevalideerd. Over het verloop en de betekenis van het 
anti-HCV-antistofprofiel is nog weinig bekend. Niet 
bij alle patiënten met een HCV -hepatitis zijn antistof
fen aantoonbaar. Bij een acute HCV -infectie zijn 
antistoffen soms pas 2 tot 12 maanden na het moment 
van besmetting aantoonbaar. Een positieve confirma
tie met de RIBA test lijkt vaak samen te gaan met 
besmettelijkheid. Dit werd aannemelijk door studies 
bij donoren van patiënten met posttransfusie-hepatitis 
en met behulp van de polymerase ketting reactie 
(PCR), waarmee het virus-RNA wordt aangetoond. 
Een HCV-infectie heeft over het algemeen een mild 
verloop. Echter. de helft van de patiënten ontwikkelt 
een chronische hepatitis met lichte, in wisselende 
mate. gestoorde leverfuncties. Chronische HCV
infectie is geassocieerd met levercirrhose en waar
schijnlijk ook met het hepatocellulair carcinoom. 
Deze ziekten kunnen ontstaan na vele jaren ( 10-20 
jaren) van dragerschap. Behandeling met interferon 
van patiënten met een chronische HCV -hepatitis 
leverde helaas tot nu toe teleurstellende resultaten. 
De belangrijkste bekende risicofactoren voor een 
HCV -infectie zijn parenteraal contact met bloed of 
bloedprodukten, IV druggebruik en promiscu gedrag. 
De helft van de patiënten met anti-HCV-antistoffen 
heeft echter tot nu toe geen aanwijsbare risicofactor. 
Wat betreft de preventie geldt dat contact met 
besmette bloedprodukten moet worden vermeden. 
Sinds april 1991 wordt in Nederland al het bloed van 
donoren gescreend op anti-HCV -antistoffen. Een 
vaccin is nog niet ontwikkeld. 

Hepatitis E (HEV) 

Het recent ontdekte hepatitis E-virus (HEV) heeft 
RNA als erfelijkheidsdrager. De nucleotiden-sequen
tie van dit RNA is bepaald maar het virus-zelf is nog 
niet geheel gekarakteriseerd. Op grond van grootte, 

morfologie. sedimentatiecoëfficiënt en grootte van 

het RNA-genoom wordt het ingedeeld bij de calici
virussen. 
Antistoffen kunnen worden bepaald met behulp van 
EIA met recombinanteiwitten. Patiënten die een sera
conversie doormaken zijn moeilijk te vinden omdat 
de meeste patiënten met een icterus reeds hoge titers 
anti-HEV -antistoffen hebben. Het verloop van de 
antistoftilers tegen HEV na een infectie is nog niet 
geheel bekend. Bij enkele patiënten waren antistoffen 
van de klasse IgG na jaren nog aantoonbaar. anderen 
waren voor deze antistoffen reeds na enkele maanden 
negatief geworden. Of de laatst genoemde personen 
weer gevoelig voor het virus zijn geworden is niet 
bekend. Dit zou eventueel kunnen verklaren waarom 
in endemische gebieden (China, Oost-Afrika en 
Mexico) toch af en toe weer grote epidemieën van 
HEV voorkomen. Op vallend is hierbij de hoge letha
liteit ( 15-207é) bij zwangere vrouwen. Bij de meeste 
epidemieën was sprake van direct contact met faecaal 
verontreinigd water. De incubatietijd bedraagt 
gemiddeld 6 weken waarna een milde hepatitis volgt. 
Chronische hepatitis is tot nu toe niet beschreven. 
Secundaire gevallen zijn zeldzaam. 
De preventie is gericht op verbetering van de sanitaire 
voorzieningen. Er bestaat geen vaccin en het toedienen 
van immuunglobulinen is niet effectief gebleken. 
Binnenkort zullen commerciële ELISA-systemen 
beschikbaar zijn, die anti-HEV -antistoffen van de 
IgM- en IgG-klasse kunnen aantonen. Dit onderzoek 
is op dit moment in slechts enkele laboratoria in de 
wereld mogelijk. 
In Nederland zal men sporadisch HEV -infecties kun
nen verwachten bij patiënten met hepatitis die recent 
in endemische gebieden zijn geweest. Het testen op 
antistoffen tegen HEV zal over het algemeen pas 
worden overwogen na uitsluiting van andere vormen 
van hepatitis. Het RIVM zal hierbij desgewenst een 
bemiddelende rol spelen. 

Conclusie 

De kennis van de verwekkers van virale hepatitis is 
de laatste decennia enorm toegenomen. Klinische 
observaties en epidemiologische studies, proefdier
modellen en onderzoek bij vrijwilligers en tenslotte 
immunologische en moleculaire technieken speelden 
hierbij een belangrijke rol. Desondanks kan bij een 
kleine groep patiënten met een non-A, non-B hepati
tis ook met de huidige diagnostiek nog geen agens 
worden aangetoond. Epidemiologische studies en kli
nische observaties zullen in de toekomst laten zien 
bij welke clusters van patiënten de huidige diagnos
tiek te kort schiet. 
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Overzicht laboratorium surveillance 1988-1993 

Toelichting 

Voor een efficiënte bestrijding van infectieziekten is 
inzicht in de actuele toestand van de volksgezond
heid van groot belang. In Nederland functioneren 
verschillende infectie-ziekten surveillance systemen 
die hieraan een bijdrage leveren. In het lnfecrie
::iekren-Bulletin worden regelmatig overzichten gepu
bliceerd van surveillance-resultaten. Een voorbeeld 
zijn de tabellen met aangifte-plichtige infectieziek
ten, zoals aangegeven bij de GHI. 

Laboratoriumsurveillance is een belangrijk onderdeel 
van de infectieziekten-surveillance. Binnen het RIVM 
worden een aantal verschillende laboratorium-surveil
lance projecten uitgevoerd. Er bestaat onder meer een 
(continue) bacteriologische en virologische registratie, 
waarvan in het lnfecrie::iekten-Bulletin overzichten 
worden afgedrukt. Daarnaast wordt onder ander een 
landelijke peiling van antibiotica-resistentie bij micro
organismen uitgevoerd en zijn er regionale projecten 
zoals HIV -surveillance in de regio Arnhem. 

In de tabellen wordt het resultaat van 5 jaar bacterio
logische en 4 jaar virologische laboratorium surveil
lance weergegeven. Het is duidelijk dat uit deze 
gegevens geen verregaande conclusies kunnen wor
den getrokken. De gegevens zijn slechts geschikt 
voor het waarnemen van trends, voor een verklaring 
zijn aanvullende gegevens en nader onderzoek nodig. 
Een korte toelichting op beide laboratorium surveil
lance overzichten volgt hieronder. 
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Bacteriologische registratie (ISC: 
Infectieziekten Surveillance Centrum) 

Sinds 1988 worden door de 16 Streeklaboratoria per 
week het aantal positieve kweken voor Salmonella. 
Shigella, Legionella en Bordetella gemeld aan het 
ISC van het RIVM. In 1989 zijn Yersinea en Listeria 
aan de registratie toegevoegd. In de tabel is een over
zicht gegeven van het aantal gemelde isolaties van 
1988 tot en met 1992. 

In het aantal gemelde Salmonella isolaties is een 
dalende trend waar te nemen. Het aantal isolaten is 
echter niet te vertalen naar de prevalentie en inciden
tie van Salmonella onder de nederlandse bevolking. 
Aanvullende gegevens, zoals het aantal aangeboden 
faecesmonsters, zijn hiervoor van belang. Bij de sera
typen valt een sterke daling op van het aantal 
S.Typhimurium en een sterke stijging van het aantal 
S.Enteritidis. Bij pluimvee is sinds 1988 ook een ster
ke toename van S. Enteritidis waar te nemen. Deze 
trend lijkt zich niet voor te zetten in 1993. 
Het aantal S.Panama isolaten per jaar daalde tot 1992. 
gevolgd door een stijging in 1993. 
Het aantal gemelde Shigella isolaties is sinds 1988 
geleidelijk afgenomen tot 1991. waarna in 1992 weer 
een lichte stijging optreedt. Eenzelfde tendens is waar 
te nemen in de 4-weken overzichten van de GHI. 

De melding van het aantal Yersinia isolaties is afge-



nomen terwijl het aantal Listeria meldingen gelijk 
gebleven is. 
De door de Streeklaboratoria gemelde Bordetella iso
laties zijn gestegen van 1988 tot 1990 en vallen sterk 
terug in 1991. 

Virologische registratie 
(Werkgroep klinische virologie) 

Door 16 virologische laboratoria wordt wekelijks het 
aantal positieve uitslagen gerapporteerd van de voor
naamste virussen. Uit de tabel blijkt. dat (globaal 
gezien) in de afgelopen 4 jaar steeds vaker een virale 
verwekker kon worden aangetoond. Hiervoor zijn 
een aantal mogelijke oorzaken aan te geven. Het aan
tal laboratoria dat virologsche diagnostiek verricht is 
toegenomen. maar ook de technische mogelijkheden 
om een virus aan te tonen zijn uitgebreid. Het is 
bovendien mogelijk dat virussen een belangrijkere 
plaats innemen als ziekteverwekker. 

Het aantal gemelde adenovirus-infecties is in 1989 
tot 1991 redelijk gelijk gebleven. gevolgd door een 

stijging in 1992. Niet bekend is of deze stijging gere
lateerd is aan een specifiek klinisch beeld (luchtweg
infectie. of darminfectie). 
Het totaal aantal gemelde uitslagen per jaar met RS
virus en Rotavirus is toegenomen. De seizoens
schommelingen bleven echter ieder jaar hetzelfde: 
het RS-virus vertoont een jaarlijkse piek aan het 
begin van de winter. terwijl het Rota-virus meer in 
het voorjaar wordt aangetroffen. 

Het meest opvallend in de virologische tabellen is de 
registratie van Mycoplasma pneumoniae (zie figuur). 
Mycoplasma pneumoniae veroorzaakt gemiddeld 
eens in de 4 jaar een epidemie. In de grafiek is het 
aantal positieve uitslagen voor Mycoplasma weerge
geven vanaf 1981. Hieruit blijkt duidelijk de hiervoor 
genoemde trend: duidelijk waarneembaar zijn pieken 
in 1983. 1987 en 1992. Opvallend is echter de groot 
aantal meldingen in 1992 en ook nog in 1993. 
Er is bij Mycoplasma geen toename van het aantal 
laboratoria dat Mycoplasma kan aantonen, evenmin 
is hier sprake van toegenomen technische mogelijk
heden. Dit betekent dat de Mycoplasmagolf langer 
aanhoudt dan gebruikelijk. De komende maanden zal 
deze interessante trend nauwlettend gevolgd worden. 

Gerapporteerde vastgestelde aanrallen Mycoplasma pneumoniae infecties 1981-1993 

Aantal per maand 
250 
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-Overzicht Registratie laboratorium surveillance infectieziekten 1988 1992 

Aantal positieve uitslagen per jaar 
Species 1988 1989 1990 1991 1992 

Salmonella 3357 3566 3208 2866 2590 
S.Typhi 39 34 32 42 47 
S.Paratyphi A 10 JO 14 7 11 
S.Paratyphi B 33 19 16 16 JO 
S.Bovismorbiticans 58 57 50 54 72 
S.Brandenburg 86 86 28 40 28 
S.Enteritidis 270 722 945 986 868 
S.Hadar 61 75 85 67 60 
S.Livingstone 48 39 49 99 38 
S.Panama 68 66 44 35 12 
S.Typhimurium 1905 1601 1273 975 956 

faagtype 20 179 133 153 69 51 
faagtype 150 308 209 141 56 57 
faagtype 510 346 253 180 180 189 

S.Virchow 179 226 219 142 127 

Shigella 564 500 455 314 352 
Shigella boydii 16 23 21 14 30 
Shigella dysenteriae 11 12 11 9 11 
Shigella flexneri 188 147 150 121 106 
Shigella sonnei 292 351 266 167 196 
Shigella spp 57 3 7 3 9 

Yersinia 
Yersinia enterocolitica * 204 168 115 116 

Listeria 
Listeria monocytogenes * 11 12 16 11 

Legionella 
Legionella pneumophilae 15 10 8 JO 8 

Bordetella 
Bordetella pertussis 14 31 58 7 22 

Aantal positieve uitslagen per jaar 
Virus I verwekker 1989 1990 1991 1992 totaal 

Adenovirus 821 861 895 1169 3.746 
Bofvirus 13 33 17 12 75 
Chlamydia psittaci 188 157 114 135 594 
Chlamydia trachomatis 1421 2485 2632 2524 9.062 
Coronavirus 35 15 18 13 81 
Coxiella burnettii 44 43 42 50 179 
Enterovirus 661 861 865 968 3.355 
Hepatitis A virus 481 486 500 487 1.954 
Hepatitis B virus 527 614 679 864 2.684 
Influenza A 352 425 114 345 1.236 
Influenza B virus 340 139 151 46 676 
Influenza C virus 30 20 25 75 
Mazelenvirus 41 23 42 101 207 
Mycopl. pneumoniae 293 285 543 1418 2.539 
Parainfluenza 533 408 455 434 1.830 
Parvovirus 31 92 65 56 244 
Rhinovirus 98 82 84 92 356 
RS-virus 1436 682 1283 5.163 
Rotavirus 1194 !399 1378 1486 5.457 
R.conorii 10 5 4 2 21 
Rubella\'irus 25 57 49 13 144 



Ingezonden mededelingen: Beschikbaarheid van het HIB-vaccin 

Drs. G.J. Guijt, MBA I 

Recentelijk is via een schrijven van de Genees
kundige Hoofdinspectie (d.d. 18 maart 1993) kenbaar 
gemaakt dat een vaccin tegen Haemophilus influen
zae type b (HIB-vaccin) aan het Rijksvaccinatie
programma is toegevoegd, en wel uitsluitend voor 
kinderen die na 1 april 1993 zijn/worden geboren. 

Rijksvaccinatieprogramma 

Voor toevoeging aan het Rijksvaccinatieprogramma. 
is gekozen voor het HIB-PRP (T) vaccin van Pasteur
Mérieux. Dit product zal in Nederland worden gedis
tribueerd via de Stichting tot bevordering van de 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM). De SVM 
is een onderdeel van het Rijksinstituut voor Volks
gezondheid en Milieuhygiëne. 
Omdat geadviseerd is om in het kader van het 
Rijksvaccinatieprogramma de toediening van het 
HIB-vaccin bij voorkeur gelijktijdig te doen plaats
vinden met de DKTP-vaccinatie. zullen de eerste 
BIB-vaccinaties vanaf ongeveer I juli 1993 worden 
gegeven. In dit verband is het vermeldenswaard dat 
momenteel een zeer ruime voorraad HIB-vaccin bij 
de SVM aanwezig is (tenminste 450.000 doses) ten 
behoeve van het opstarten van de HIB-vaccinaties in 
het kader van het Rijksvaccinatieprogramma. De dis
tributie naar de Provinciale Entadministraties (inclu
sief GGD Rotterdam en GGD Amsterdam) zal 
plaatsvinden tussen 17 mei en 29 mei 1993, in nauw 
overleg met de Provinciale Entadministrateurs. 

I Stichting tot bevordering van de Volk~ gezondheid en Milieuhygiëne (SVM> 

• 
Commentaar GHI 

Naast het vaccin van Pasteur-Mérieux, het Act-HIB 
is thans ook het Pedvax-HIB-vaccin van MSD via de 
apotheek beschikbaar. Beide vaccins zijn bedoeld 

Vaccinaties in het kader van het Rijksvaccinatie
programma komen voor rekening van de AWBZ: de 
hiervoor benodigde vaccins worden geleverd via de 
Provinciale Entadministraties. 

Overigen 

Naast de beschikbaarheid van het Pasteur-Mérieux 
HIB-PRP(T)-vaccin voor het Rijksvaccinatiepro
gramma is er in Nederland een tijdelijke markt voor 
vaccinatie van kinderen (geboren vóór I april 1993) 
op verzoek van de ouders. 
Voor deze groep kinderen heeft de SVM hetzelfde 
Pasteur-Mérieux-vaccin beschikbaar onder de naam 
Act-HIB. Na een introductie van dit vaccin per I 
april 1993 bleek al zeer snel dat de vraag naar Act
HIB zeer groot was, ondanks het feit dat ouders de 
vaccinaties met Act-HIB zelf moeten betalen. De 
kosten van het Act-HIB worden in het algemeen niet 
door de ziektekosten-verzekeraars vergoed. 
Inmiddels zijn maatregelen getroffen, in overleg met 
Pasteur-Mérieux-Benelux, om te kunnen voorzien in 
de vraag naar Act-HIB. Vanaf medio april is Act
HIB in zeer ruime hoeveelheid beschikbaar en lever
baar via de groothandel of rechtstreeks via de SVM. 

Voor nadere informatie en voor leveringen van Act
HIB kan contact worden opgenomen met de SVM. 
afdeling verkoop, telefoon 030- 748010, telefax 030 
-250610 

voor kinderen geboren vóór 1 april 1993, die dus niet 
in het RVP vallen. 
Let echter wel op de verschillende inentingsschema's 
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Ingezonden brief: Anglicisme: 

Met toenemende waardering neem ik kennis van het 
Infectieziekten-Bulletin. Een veelvuldig gebezigde 
tenn in uw kolommen is 'uitbraak', of nog erger de 
meervoudsvorm 'uitbraken'. 

Het gaat hier m.i. om een afschuwelijk anglicisme, 
een slechte vertaling van outbreak. Als synoniemen 
zou ik voorstellen: verheffing (al dan niet epide
misch), explosie. De door mij geraadpleegde Engelse 
en Engels-Nederlandse woordenboeken leveren geen 
bruikbare andere alternatieven. 

Commentaar: 
De redactie zal deze (terechte) kritiek ter harte nemen 

Uitbraak staat overigens wel in Van Dale als 'ont
snapping (uit een gevangenis) d.m.v. braak'. Het is 
duidelijk dat hiennee iets anders wordt bedoeld. 

Ik zou het op prijs stellen als de redactie de tenn uit
braak zou willen vennijden. 

Prof.Dr. J.W.M. van der Meer, internist 
Academisch Ziekenhuis Nijmegen 

en hoopt, door het plaatsen van deze brief dat ook in 
bredere kring op het taalgebruik zal worden gelet. 

Aankondiging congres: Bestrijding infectieziekten 

Op donderdag 3 juni I 993 organiseert de vereniging 'Nederlands congres voor openbare gezondheidsregeling' 
een congres met de titel: 

'Bestrijding infectieziekten' 

'Een gemeentelijke taak nu en in de toekomst' 

Het congres vindt plaats op het RIVM in Bilthoven, in de conferentiezaal (zaal T, begane grond). 
De kosten bedragen f. 275,- (voor leden f. 240.-). 
Het programma ziet er als volgt uit: 

9.30 Ontvangst en koffie 
10.00 Prof.drs. E.W. Roscam Abbing 

hoogleraar sociale geneeskunde Katholieke Universiteit Nijmegen 
Inleiding, de plaats van infectie=:iekten in de samenleving 

10.15 Prof.dr. J. Huisman 
emeritus-hoogleraar epidemiologie en bestrijding infectieziekten ErasmusUniversiteit Rotterdam 
HisTorisch o1·er:iclu 

10.45 Ko.ffiepau::c 
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11.15 Prof.dr. R.A. Coutinho 
GG&GD Amsterdam 
De huidige Nederlandse situatie in internationaal perspectief 

11.45 J .E. van Steenbergen, arts-epidemioloog 
Knelpunten in de alledaagse uitvoering 

12.15 Lunchpau-:_e 

13.45 J.K. van Wijngaarden, arts 
Geneeskundige Hoofdinspectie. afd. infectieziektenbestrijding 
Kwaliteitsbeleid bestrijding infectie:iekten nu en in de toekomst 

14.15 Mw. N.A. v.d. Nieuwboer-Langenkamp 
wethouder volksgezondheid Hengelo: 
De gemeentelijke l'erantwoordelijkheid: méér dan een formaliteit? 

14.45 Paneldiscussie 

Sluiting van het congres om uiterlijk 16.00 uur 

Voor meer inforn1atie of aanmelding kunt u contact opnemen met: 

Vereniging Nederlands Congres voor Openbare Gezondheidsregeling 
t.a.v. Dhr. P.A.W. Adriaanse. 
Lebuïnestraat 5 
2382 XN Zoeterwoude-RD 
telefoon: 071-410066 

Aankondiging EFFI-symposium 

Op woensdag 23 juni 1993 verzorgt de stichting EFFI in Wageningen een symposium met als titel: 

'Toepassingen van snelle methoden in de levensmiddelenmicrobiologie' 

Op deze dag zal naast de lezingen tevens een demonstratie van apparatuur en analysemethoden plaatsvinden. 
Deze kunnen zijn gebaseerd op mikroscopische technieken (bv. DEFT). bepalingen van de bacteriemassa (bv. 
A TP) en immunologische en DNA-technieken. 
De deelnemers ontvangen een uitgebreide symposiummap. De kosten voor het bijwonen van dit symposium 
bedragen, inclusief lunch f 250,- (excl. BTW). 

Meer informatie kan worden aangevraagd bij: 
Stichting EFFI 
Postbus 552 
6700 AN Wageningen 
tel: 08370-22114 
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GHI 4-weken overzicht 

Aantal aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode 1 maart- 28 maart 1993 (week 9- 12) in Nederland 
Number of notified cases of infectieus diseases for the period of 1 March • 28 March 1993 (week 9 - 12) in the Netherlands 
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roep A 

febris typhoides 
1 

lassakeerts ea vormen' 
I 

van Afrik. vir.haemorm.; 

koorts 

pest/plaque 

poliomyelitiS anl.acuta 6 
rab1es 

Groep B 
anthrax 

botulisme 

brucelloses 

[cholera 2 2 
! d1phtene 

i dysenteria bacillans 15 12 3 3 7 5 
febns recurrens , 

I gele koorts/yellow lever ' 

4 5 2 12 10 23 I hepatitiS A ! 4 4 19 13 

1 hepat1t1s B 1 1 5 4 4 2 2 
leg1onella pneumon1e I 

I 

lepra 
I 

1eptosp1roses 

I mala na 1 2 5 3 1 
meningitiS cer.epidem1c4 2 3 2 6 15 5 
memngokokken seps1s ' 1 7 4 2 12 6 
morbil I i 6 54 13 9 
ornithOSIS/PSittaCOSIS 3 2 
paratyfus B 

pertussis 3 5 2 
atypische pertussis 

0-koorts/Q-fever 2 
rubella 2 1 
scabies 2 12 12 6 2 9 6 34 8 7 7 
tetanus 

trichinesis 

tuberculosis 5 6 5 12 6 2 31 22 29 11 5 24 11 
tularemis 

tyfus exanthematicus 

voedselvergiftiging/ 

·lnfectie/foodborn- 2 2 2 2 
infections/-poisonmg) 

Groep C 
gonorrhoea 3 2 8 7 6 36 34 48 28 8 5 
syfiliS. pnm./sec. 3 3 5 
syfilis congenlila 

parotitiS ep1dem1ca 
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Aangegeven gevallen van infectieziekten in Nederland per 4 weken, 1993 
Notified cases of infections diseases in the Netherlands per 4 weeks. 1993 

I 

week week 

1-4 5-8 
totaal totaal 

Groep A 

febns typhoidea 6 3 
lassakeons ea vormen van - -

Afnk.vir.haemorrh.koorts 

pest/plague - -
poliomyelitiS ant.acuta- 2 -
rabies - -

Groep B 

anthrax -
botulisme - -
brucelloses -
cholera -
d1phtene - -
dysentena bacillans 36 15 
febns recurrens - -
gele koorts/yellow lever -
hepatitiS A 130 84 

hepatitis 8 21 10 
leg1onella pneumon1e 2 3 
lepra 8 1 
leptosp~roses 3 2 

I 
malana 24 19 

; mening1t1s cer.ep1dem1ca 28 21 

' 
meningokokken seps1s 32 15 
morbilil 120 56 
ornlthoSISipsmacosls 3 2 
paratyfus 8 2 -
pertUSSIS 11 2 
atypiSChe pertUSSIS - 1 
0-koorts/Q-fever 1 1 

rubella 2 2 
scabies 102 50 
tetanus - -
triChinOSIS - -
tuberculosis 147 98 
tularem1a - -
tyfus exanthematicus - -
voedselvergiftigingi-infectie 

Ioodbern infections/-poisoning 224 44 

GroepC 

gonorhoea 182 109 
syfilis pnm./sec. 10 8 
syf1l1s congemta 1 

I 
parot1t1s ep1dem1ca 3 I 5 

I 

I 

cumuialief totaal 

J 
week 

t/m week 12 
9-12 
totaal 1993 1992 

1 

1 10 13 ! 
- - -

- - -
7 9 -

- - -

- - -
- - -
- - 1 

2 2 

- - -
29 80 51 

- - -
I - - - ; 

82 296 207 I 

15 46 62 I 
- 5 1 

1 10 -
1 6 4 

13 56 39 
36 85 96 
34 81 65 
71 247 68 

4 9 15 

- 2 1 
13 26 33 

1 2 3 
3 5 11 

2 6 1 
92 244 215 

- 3 2 

- - 3 
135 380 365 

- - -
- - -

6 274 92 

120 411 556 
12 30 61 

- 1 1 
3 ,, 12 

Cnnlactper""" M". A. Warri'. GHI 070- .~405972 
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Overzicht van bij de Geneeskundige Hoofdinspectie aangegeven gevallen 
van infectieziekten over de periode 1 maart- 28 maart 1993 (week 9-12) 

In de afgelopen 4-weken periode werd I patiënt aan
gegeven wegens buiktyfus. Het betrof een buitenlan
der die de besmetting in Pakistan heeft opgelopen. 

Er werden vanaf september 1992 tot en met de derde 
week van februari telefonisch 68 gevallen van polio
myelitis anterior acuta virus type 3 gemeld, waarvan 
in 43 gevallen een officiële kennisgeving werd ont
vangen. De klinische verschijnselen van de patiënten 
waren in 23 gevallen paralyse, in 5 gevallen paralyse 
met beademing, in 2 gevallen bulbair paralyse en in 5 
gevallen een meningitis. In I geval was er wel 
krachtverlies in een been, maar geen duidelijke pare
se. Allen waren niet gevaccineerd. 

Cholera. veroorzaakt door Vibrio cholerae, biotype 
El Tor, seratype Ogawa, werd geconstateerd bij 2 
personen. Zij hebben de besmetting mogelijk tijdens 
een gezamenlijke reis in het zuiden van Thailand 
opgedaan. 

Wegens bacillaire dysenterie werden 29 patiënten 
aangegeven. De infecties werden veroorzaakt door 
S.flexneri (9), S.sonnei (I 0) en S.dysenteriae (3 ). In 7 
gevallen was het Shigella type onbekend. Achttien 
patiënten liepen de besmetting in het buitenland op. 
te weten: 2 in Afrika. 4 in Midden- en Zuid-Amerika. 
8 in Azië en in 4 gevallen is het land van besmetting 
onbekend. Elf patiënten werden in Nederland besmet. 

Van hepatitis A werden 82 gevallen gemeld. In I 0 
gevallen werd de besmetting mogelijk in het buiten
land opgelopen, te weten: I in het Caraibisch gebied. 
2 in Afrika, 3 in Europa en in 4 gevallen is het land 
van besmetting onbekend. 

Van hepatitis B werden 15 gevallen gemeld. Vier 
patiënten zijn mogelijk besmet via sexueel contact, I 
patiënt door intraveneus druggebruik en I patiënt tij
dens haar beroepsuitoefing. Van 9 patiënten is de 
bron van besmetting onbekend. 

Bij I patiënt werd lepra vastgesteld, hij werd moge
lijk in Suriname besmet. 

Leptospiroses werd bij I patiënt gediagnostiseerd. De 
patiënt werd mogelijk tijdens werkzaamheden in een 
riool besmet met een Leptospira seragroep 
lcterohaemorrhagiae en is aan de gevolgen van deze 

infectie overleden. 
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Er werden 13 gevallen van malaria aangegeven. De 
patiënten hebben de besmetting in de volgende gebie
den opgedaan: OostAfrika (4 P.falciparum, 1 P.ovale), 
West-Afrika (2 P.falciparum), Azië (4 P.vivax, 1 P.fal
ciparum en I Plasmodium type is onbekend). 

Het aantal aangegeven patiënten met meningococco
sis bedraagt 70, waarvan 34 met een sepsis. 

Wegens mazelen werden 71 patiënten aangegeven. 
Op 8 patiënten na waren allen niet gevaccineerd, in 
53 gevallen was de reden van het niet vaccineren een 
godsdienstige overtuiging, in 2 gevallen een princi
piële overweging, 6 patinten vielen buiten het vacci
natieprogramma en in I geval betrof het een medi
sche reden. In 1 geval is de reden van het niet vacci
neren onbekend. 
Vier patiënten werden aangegeven wegens omitho
se/psittacose. Bij 2 patiënten kon contact met vogels 
worden vastgesteld. 

Er werden 13 gevallen van pertussis gemeld, waar
van 5 personen niet gevaccineerd waren. 

Van atypische pertussis werd 1 patiëntje aangegeven. 
zij was volledig gevaccineerd. 

Q-koorts werd geconstateerd bij 3 kinderen. Twee 
besmettingen zijn waarschijnlijk in het buitenland 
opgelopen, te weten: Israël en Pakistan. In het derde 
geval is de bron van besmetting onbekend. 

Wegens scabies werden 92 personen aangegeven. In 
33 gevallen betrof het asielzoekers, bij de overige 
gevallen ging het om solitaire- of gezinsbesmettingen. 

Van tuberculose werden 135 gevallen gemeld, waar
van 52 geconstateerd bij Nederlanders en 83 bij bui
tenlanders. 

Wegens voedselvergiftigingi-infectie werden 6 pa
tiënten aangegeven. Het betrof 3 gezinsinfecties, 
waarvan bij 2 infecties de mogelijke verwekker een 
Campylobacter en in het derde geval een Salmonella 
groep D was. 

Van gonorroe werden 120 gevallen gemeld, waarvan 
80 geconstateerd bij mannen en 40 bij vrouwen. 
Primaire en secundaire syfilis werd vastgesteld bij 9 

mannen en 3 vrouwen. 



Notified cases of infectious diseases registered at the Medical Inspectorale 
ofHealth, 1 March- 28 March 1993 (week 9-12). Summary ofthe main 
points 

During the past four-weekly period I patient has 
been reported for typhoid fever. He had acquired the 
infection in Pakistan. 

From September I 992 til I the third week of February 
68 cases of poliomyelitis virus type 3 have been 
reported. 

Cholera. caused by Vibrio cholerae. biotype El Tor, 
serotype Ogawa. has been diagnosed in 2 patients, 
who presumbly had acquired the infection in 
Thailand. 

For bacillary dysentcry 29 patients have been noti
fied. caused by S.flexneri (9). S.sonnei (I 0) and 
S.dysenteriae (3 ). while in 7 cases no Shigella group 
was mentioned. 
Eightteen patients had acquired the infection abroad. 

Hepatitis A has been diagnosed in 82 patients: I 0 of 
them had acquired the infection abroad. 

For hepatitis B I 5 cases have been notified. Four 
patients have probably been infected by sexual route. 
I via intravenous use of drugs and I during the prac
tise of their profession. In 9 cases no route of trans
mission could be established. 

Leptospiroses has been diagnosed in I patient. The 
man got infected during his work in a sewer with a 
Leptospira serogroup lcterohaemorrhagiae. 

For malaria 13 cases have been notified. The patients 
had acquired the infection in the following malarious 
areas: East-Africa (4 Pl.falciparum, I Pl.ovale), 
West-Africa (2 Pl.falciparum), Asia (4 Pl.vivax, I 
Pl.falciparum and I Plasmodium type is unknown). 

Seventy patients were notified for meningococcosis, 
34 of them with septicaemia. 

For measles 71 cases have been reported. Eight 
patients had been immunized. 

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

Pertussis has been diagnosed in 13 patients, 5 of 
them had notbeen immunized. 

One child has been reported for atypical pertussis. 
she had been immunized. 

For Q-fn·er 3 cases were reported. Two patients got 
infected abroad. namely Israel and Pakistan. 

Tuberculosis was found in 135 patients, of whom 83 
of foreign origin. 

Three family-explosions, with total 6 persons, were 
reported for suffering from Joodborne infections. 

For gonorrhoea 120 cases have been reported: 80 
diagnosed in men and 40 in women. 

Primary and secondary syphilis has been found in 3 
female and 9 male patients. 
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Overzicht registratie Laboratorium Surveillance Infectieziekten 

Bacteriële ziekteverwekkers, week 09- 12, 1993 
Bacterial pathogens, weeks 09 - 12, 1993 

week 

01-04 

: 
Salmonella 

S.Agona ! 
i 

S. Bovismortl1hcans I 
i 

S. Enteritidis 

s. Hadar I 

s. lnfant1s 

s Livingstone 

' s. Panama 

s Paratyph1 A 

s. Paratyph1 B 
' 
~ S. Typh1 

! 

S Typh1munum 

S. V1rchow I 

Ovenge Salmonella I 

I 

Shigella 

Sh1ge11a boyd11 

Sh1ge11a dysentenae 

Sh1gella flexnen i 

Sh1gella sonne1 I 

Sh1gella spp2 

Versin ia 

Yers1ma enterocolltlca 

Yers1nia trederiksemi 
I 

Yers1nia spp2 
i 
' 

Listeria 

L1steria monocytogenes 

Legionella 

Legionella pneumophila 

Bordetella 

Bordetella pertussis 

Bordetella parapertussis 

Bordetella spp2 

Bron: Infectieziekten Surveillance Centrum. 
Contactpersoon: Mw. B. Kempen, RIVM 030-743551 

D1t overzicht bestaat Uit: 

totaal 

136 

4 

3 

24 

6 

3 

2 

5 

0 

0 

2 

55 

11 

21 (16)1 

14 

2 

0 

2 

10 

0 

2 

1 

1 

0 

2 

0 

1 

1 

0 

0 

week week cumulatief totaal 
t/m week12 

05-08 09- 12 

totaal totaal 1993 
I 

122 112 370 

0 0 4 

2 2 7 

33 30 87 

2 4 12 

1 1 5 

0 7 9 

9 1 15 

0 1 1 

1 0 1 

1 0 3 

51 44 150 

4 5 20 
I 18 (12)1 17 (9)1 56 

' 

12 19 45 

0 1 3 

3 0 3 ! 

3 4 9 

6 13 29 

0 1 1 

7 7 16 

5 6 12 

0 0 1 

2 1 3 

0 0 2 

0 0 0 

0 1 2 

0 0 1 

0 0 0 

0 1 1 

1992 

337 

1 

5 

72 

17 

3 

4 

2 

1 

3 

8 

159 

16 

46 

44 

0 

3 

25 

15 

1 

23 

21 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

1. Salmonella, ingestuurd voor typenng naar het laboratonum voor Bactenolog1e van het RIVM door de streeklaboratoria. Dit betreft in pnncipe 
alleen de eerste ISOlatJes biJ de mens. 

2. Shigella, Yers1nia. Leg1onella en Bordetella volgens meld1ng van Streeklaboratona aan het InfectieZiekten Surve1llance Centrum (LSI) van het 
RIVM 

2 
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Aantal seratypen 1 spec1es 

n1et nader geldent1f1ceerd 

I 

! 

' 
i 

I 
I 



Registratie virologische laboratoria 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 09 - 12, 1993 
Positive results trom labaratori es lor virology, weeks 09- 12, 1993 

I 

i 

week week 
01-04 05-08 
totaal totaal 

I 
I 

Adenovirus 95 99 
Bofvirus 2 2 
Chlamydia psittaci 11 12 
Chlamydia trachomatis 206 185 
Coronavirus 2 1 

Coxiella burneti1 
I 

3 7 
Enterovirus 37 35 

I HepatitiS A-wus 45 47 

I 
Hepatitis B-wus 64 49 
Influenza A-wus 10 16 
Influenza B-virus 25 150 

Influenza C-V1rus 2 1 

Mazelenvtrus 6 8 
Mycopl. pneumon1ae 101 106 

Paramfluenza 39 29 
Parvov1rus 11 11 
Rh1n0v1rus 13 15 
RS-wus 371 199 
Rotav1rus 133 183 

j R.conont 0 2 

I Rubellawus 3 

l 
2 

week cumulat1ef totaal 

09-12 t/m week 12 

totaal i 
1993 1992 

85 279 247 

3 7 4 

8 31 32 

166 557 585 

0 3 10 

8 18 13 

26 98 76 

52 144 117 

49 162 180 
72 98 294 

194 369 12 

2 5 3 

10 24 9 
104 311 301 

20 88 74 

11 33 20 
7 35 37 

57 627 891 
242 558 634 

0 2 0 

2 7 1 

Oe weergegeven getallen ziJn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de werkgroep Klinische V1rologie. 
Zonder toestemming van de werkgroep mogen deze gegevens met voor andere doelemden gebruik! worden. 

Contactpersoon: B.M.Kempen, RIVM 030-743551 

I 

I 

! 
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Het RIVM rapporteert 

Recent uitgebrachte onderzoeksrapporten van het 
RIVM worden vier keer per jaar gepubliceerd in de 
circulaire 'RIVM rapporteert'. 
Onderstaande bijdrage bevat bibliografische gege
vens en een abstract van rapporten die betrekking 
hebben op de infectieziektenproblematiek. 
Exemplaren van deze rapporten kunnen schriftelijk 
besteld worden bij Bureau Rapporten Beheer van 
het RIVM (Postbus I. 3720 BA BIL TH OVEN) 
onder vermelding van eerste auteur, titel en rap
portnummer. De kostprijs van het rapport is achter 
de titel afgedrukt. Bij toezending wordt een reke
ning meegestuurd. 

Loeber JG: Grosheide PM 
Hepatitis B screening bij zwangeren: een over
zicht van 1991. 67 pp. fl. 25.-
199003015 
in Dutch 

In October 1989 routine screening for hepatitis B sur
face antigen (HBsAg) in all regnam women was 
introduced in the Netherlands. In order to prevent 
hepatitis B infection in their offspring all infants of 
HBsAg-positive mothers receive passive active 
immunization. During 1991 about 759c of the estima
ted total number of pregnant women was screened 
for HBsAg in the regional laboratones appointed by 
the National Institute of Public Health and Environ
mental Protection. It is currently unknown whether 
the remaining 259c of the pregnant women were 
screened and if so, where. The organisation of the 
screening will be investigated in detail in the 4th tri
mester of 1992. The overall prevalenee of HBsAg
positivity was 0.479c in 1991. with a range of 0.29'c 
in ruralareas to 0.99c in the city of Amsterdam. The 
overall percentage of HBsAg-positive women is 
similar to the prevalenee found in 1990, but much 
lower than the originally expected percentage of 
0.8Ck. The question therefore is whether the women 
not reached by the programme belong to the high risk 
groups for hepatitis B. A number of regional labora
tones did notprovide details concerning their analyti
ca! performance. In some laboratones the current 
procedures should be reconsidered. 
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Wiessing LG; Vondewinkel B; Houweling H; Spruit 
lP; Goor LAM mn de 
Surveillance van HIV -infecties onder druggebrui
kers; een haalbaarheidsstudie in Deventer. 84 pp. 
fl. 25,-
441002001 
in Dutch 

In the western world, intravenous drug users are the 
second most important risk group for AIDS after 
homosexual men with multiple partners. Because of 
the long incubation period of AIDS, research on the 
prevalenee of HIV in risk groups can lead to a consi
derable gain in time with regard to the formulation of 
care and prevention policies. Until now in the 
Netherlands prevalenee studies among drug users 
have almost exclusively been done in Amsterdam. 
Therefore. little is known about the spread of HIV 
among drug users across the country. This study was 
initiated to investigate the feasibility of (regularly 
repeated) prevalenee studies among drug users. Of 
special importance was to ascertain to what extent 
drug users in general and hidden groups in particular 
could be reached using care facilities as an entrance. 
Apart from that the study generates data on prevalen
ee of HIV infections and HIV -related risk factors in a 
population of drug users outside the urbanized 
Western part of the country. In this study a recently 
developed saliva test for antibocties against HIV is 
used. It was attempted to reach all hard-drug users, 
both injecting and non-injecting, in the population. 
This was done to be able to study selections, that 
occur when studying sub-populations, and to be able 
to study sexual risk behaviour independently of risk 
related to injection of drugs. Deventer, a provincial 
town in the Eastern part of the country, was selected 
as research site on the basis of population size, the 
number and type of care facilities, and comparability 
with a simultaneous project among drug users in 
Alkmaar. The most important findings are: I Given 
the fruitful collaboration prevalenee research among 
drug users, using local care facilities as an entrance is 
well possible. 2. Prevalenee research in collaboration 
with care facilities can offer advantages with respect 
to the acceptability for care givers and participants 
and repeatability. 3. Hidden groups, not reached by 
care facilities, can still be reached by this approach. 
Realistic estimates of the number and characteristics 
of the whole population are possible through nomina

tion techniques. 4. The prevalenee of HIV infections 



among drug users in Deventer is low: 0-2.69'c in 
general and 0-5.37t among intravenous drug users. 
This low prevalenee is probably representative of the 
prevalenee among drug users outside the urbanized 
Western part of the country. 5. Sharing of needies 
and syringes is uncommon in Deventer. Sexual risk is 
more common among women, drug users with little 
education, and among drug users currently or ever 
under methadone treatment. Injecting drug users are 
older, more often have a history of prostitution and 
make more drug-related travels toother cities. 

Olphen M van; Bruin HAM de; Schijven JF; Drost 
YC; Havelaar AH 
Virologisch en bacteriologisch onderzoek van 
zwemwater op een aantal locaties in Nederland in 
de recreatieseizoenen van 1989 en 1990. 50 pp. tl. 
25,-
148704001 
in Dutch 

72 water samples from 22 different recreational sites 
in the Netherlands were investigated in 1989 and 
1990 for enteric viruses. F-specific RNA bacterio
phages, Salmonella. Campylobacter and conventional 
faecal indicator bacteria (them10tolerant coliforms 

and faecal streptococci). Results were compared + 
with Dutch and EC guidelines for bathing water 
quality and possible relationships between different 
groups of microorganisms were analyzed. Entero
viruses we re detected in numbers > I PFU/ I 0 I (EC 
guideline value) in 7172 samples (9.77t), all intluen
ced by discharges of secondary efftluent. In one of 
these samples, the number of enteroviruses was > I 
PFU/1 (Dutch guideline value). The numbers of 
enteroviruses were correlated with thermotolerant 
coliforms and FRNA-phages. Occurrence of Salmo
nella and Campylobacter did not correlate with any 
of the other microorganisms. 

Heisterkamp SH; Hoekstra JA; Slob W 
Een inleiding voor opzet en statistische analyse 
van onderzoeksgegevens. 82 pp. n. 25,-
959101003 
in Dutch 

This report consists of papers read for RIVM
research workers on the application of statistica) tools 
in day-to day research. The aim is to encourage the 
researchers in the use of simple statistica! tools to 
improve on their research with Ie ss effort. 
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