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Epidemiologie van genitale wratten 

Y.T.H.P. van Duynhoven, M.J.W. van de Laar' 

Humaan papillomavirus (HPV) is de verwekker van 
genitale en (peri-)anale wratten (condylomata acumi
nata) bij de mens. Bovendien heeft recent epidemio
logisch en mechanistisch onderzoek de carcinogene 
rol van HPV bij het ontstaan van baarmoederhals
kanker aangetoond 1• Dit artikel zal zich beperken tot 
de door HPV -infectie veroorzaakte genitale wratten. 
Voor een uitgebreide beschrijving van de diagnos
tiek, de pathogenese en de epidemiologie van HPV
infectie in relatie tot baarmoederhalskanker wordt 
verwezen naar een eerder in dit bulletin verschenen 
artikel en een pas verschenen rapport over SOA in 
Nederland 2.3. 

Het ziektebeeld 

Een infectie met humaan papillomavirus kan ver
schillende ziektebeelden en klachten veroorzaken, af
hankelijk van het type HPV. In tabel 1 wordt deze re
latie beschreven. 

Infectie van het slijmvlies van de genitaliën met HPV 
(voornamelijk type 6 en 11, maar soms ook type 16 
en andere typen) kan aanleiding geven tot het ont
staan van genitale wratten en vlakke condylomen 4.5. 

De HPV -infectie kan echter ook geheel subklinisch 
verlopen 4·5. 

Bij de man worden genitale wratten gevonden op de 
eikel van de penis, de mond van de urinebuis en op 

Tabe/1. De associatie van een aantal HPV met humane laesies 

de schacht van de penis. Ook het scrotum en de anus 
kunnen geïnfecteerd zijn. Mannen met urethrale con
dylomata kunnen bloedingen of afscheiding uit de 
urethra krijgen. De meesten echter blijven zonder 
symptomen en zijn een bron van besmetting voor hun 
seksuele partners. 
Bij de vrouw worden de genitale wratten vooral in het 
achterste deel van de ingang van de vagina, op de 
kleine schaamlippen en de clitoris gevonden. Op de 
grote schaamlippen, de urethra, het perineum (bilnaad) 
en de anus kunnen echter ook genitale wratten voor
komen s. HPV-infecties van de vulva verlopen vaak 
asymptomatisch of zijn moeilijk detecteerbaar in de 
vorm van 'micro-wratten' of vlakke condylomen. Soms 
zijn er klachten van jeuk die kunnen verergeren in 
geval van menstruatie of zwangerschap. Als gevolg 
van de condylomata kan het (zeldzame) juveniele 
larynxpapilloom (wratachtig neoplasma van het strot
tehoofd) bij de pasgeborene optreden, dat mogelijk 
veroorzaakt wordt door besmetting met HPV uit 
(moederlijke) genitale wratten tijdens de bevalling 4• 

De HPV -typen 2, 6 en 11 spelen hierbij een rol. 

In de meeste gevallen zal de therapie bestaan uit een 
fysische of chemische destructie van de duidelijk 
zichtbare genitale en (peri-) anale laesies. Chirurgi
sche therapie wordt meestal pas toegepast indien 
chemo- en fysische therapie onvoldoende effect heb
ben of niet kunnen worden toegepast. Dit is met 
name het geval bij aandoeningen die door hun lig-

HPV-type Geassocieerde humane laesie 

1,2,4 

3, 10 

5,8,9, I 2, I 4,15,19,25,36 

6,1 1,42,25 

13,32 

16.18,31 ,33.35.39,45,5 I .52.56 

30.40 

a Cernrum """Infectieziekten Epidemiologie. RI\"M Bilthmen 
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gewone huidwratten 

platte wratten 

wratten en tumoren in patiënten met Epidermodysplasia verruciformis 

condylomata acuminata, laryngeale papilloma's, dysplasie van genitaal 
epitheel 

laesies in mond-keelholte 

dysplasie en tumoren van de tractus geniralis 

laryngeale tumor 



ging moeilijk te behandelen zijn (cervicale, vaginale, 
ano-rectale wratten of in de urethra gelokaliseerde 
condylomata) 5. Hoewel er verschillende therapieën 
bestaan is geen ervan afdoende vanwege de hardnek
kigheid van sommige genitale wratten en zijn er vaak 
combinatie therapieën noodzakelijk. Wanneer geheel 
geen therapie wordt ingesteld is de kans op spontane 
regressie hoog en zal 70% van de genitale wratten 
binnen twee jaar verdwijnen s. Genitale HPV-infec
ties kunnen echter ook jaren onveranderd aanwezig 
blijven of overgaan in een latente infectie (asympto
matisch dragerschap). 

Microbiologie en diagnostiek 

De humane papillamavirussen behoren tot de familie 
van de Papovavirussen en het genus Papillomavirus. 
Met het in de jaren zeventig beschikbaar komen van 
recombinant-DNA technieken kon het bestaan van 
een heel scala van papillamavirussen worden aange
toond. Papillamavirussen worden geclassificeerd naar 
gastheer en naar genetische overeenkomst met andere 
HPV -typen. Bij de mens zijn al meer dan 70 typen 
gevonden 6. 

Op grond van het klinisch beeld en cytologisch/histo
logisch onderzoek wordt de diagnose gesteld. Bij de 
diagnostiek van genitale wratten (en cervixcarci
noom) speelt de detectie van HPV op het moment 
een relatief ondergeschikte rol. 
Condylomata acuminata worden meestal, op het klini
sche beeld, met het blote oog of met colposcopisch 
onderzoek (m.b.v. een schedespiegel, speculum) ge
diagnostiseerd. Bij mannen kan het onderzoek worden 
uitgebreid met peniscopie en urethroscopie. In geval 
van twijfel wordt het nemen van een biopt aanbevolen. 
Histopathologisch het meest karakteristiek is de 
deformatie van (plaveisel)epitheelcellen in de hogere 
epitheellagen en de verhoomingsstoomissen. 
Routinematig uitvoeren van HPV -detectie en -type
ringsonderzoek is niet geïndiceerd omdat het geen 
richting geeft aan het klinisch beleid bij deze aan 
HPV geassocieerde afwijkingen 7• De wenselijkheid 
van onderzoek naar cytologische afwijkingen van de 
cervix indien genitale wratten bij vrouwen worden 
gevonden is vooralsnog onderwerp van discussie. 

Transmissie 

Humane papillomavirussen kunnen uitsluitend epi
theelcellen van de huid en de slijmvliezen infecteren. 
De genitaal geassocieerde HPV -typen zijn in elk ge
val seksueel overdraagbaar, maar mogelijk zijn er 
nog andere transmissieroutes. Aanwijzingen hiervoor 
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zijn HPV-infecties van de mucosa van de oogleden, 
de luchtwegen en de mondholte, met HPV -typen die 
in het genitale gebied voorkomen 8• Op basis van 
voornamelijk epidemiologische gegevens is het zeer 
aannemelijk dat de genitale HPV -typen, zoals type 6, 
I I , I 6 en I 8 naast seksuele transmissie ook perina
taal kunnen worden overgedragen 9-11. Bij de meer
derheid van de kinderen (jonger dan 2 jaar) met ano
genitale wratten (gemiddelde incubatie periode 3 
maanden) lijkt seksueel misbruik zo goed als uitge
sloten. Als gevolg van de infectie met HPV tijdens de 
geboorte zal een klein percentage van de neonaten 
respiratoire papillomatose ontwikkelen. Bij andere 
kinderen kunnen klachten optreden enkele maanden 
tot enkele jaren na geboorte 12_ Bij kinderen ouder 
dan 2-3 jaar moet wel de mogelijkheid van seksueel 
misbruik worden nagegaan. 
De transmissiekans van HPV-typen die genitale wrat
ten kunnen veroorzaken tijdens seksueel contact wordt 
geschat op 60%. Ongeveer 40% van de seksuele 
partners blijken geïnfecteerd te zijn met het zelfde 
type HPV 13. De besmettingskans is het grootst gedu
rende het wratten-stadium waarna een incubatietijd 
van enkele weken tot meerdere jaren optreedt 12. De 
gemiddelde incubatieperiode is 2 tot 3 maanden maar 
in een aantal gevallen kan ook asymptomatisch dra
gerschap optreden. De besmettelijkheid neemt af 
naarmate de wratten 'ouder' zijn (ouder dan één jaar). 

Interactie met HIV 

Een gelijktijdige HIV-infectie verergert het sympto
matische verloop van infecties met HPV. Bij genitale 
wratten en HPV-infecties wordt een verhoogde fre
quentie van recidieven en een hogere prevalentie van 
maligne anogenitale laesies gevonden. Tevens wor
den meer afwijkende cytologische of histologische 
uitslagen gevonden. De effectiviteit van therapie 
neemt af bij gelijktijdige HIV-infectie 14. Aanwij
zingen voor een relatie tussen ano-genitale wratten en 
het verwerven van een HIV -infectie komen uit ver
schillende onderzoeken naar voren: het risico op een 
HIV-infectie voor vrouwen met een (zelfgerappor
teerde) geschiedenis van ano-genitale wratten was 
3,5 keer verhoogd (range 3,1-4,1) en ongeveer gelijk 
aan het risico bij homoseksuele mannen (odds ratio 
voor geschiedenis van wratten 3,3) 14. Voor homo
seksuele mannen bestond een sterke positieve relatie 
tussen HPV -DNA in en rond de anus en seracon
versie met HIV (OR-I 0,4 {1,9-56,6)) 14. 
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Epidemiologie van HPV-infecties 

Condylomata acuminata in Nederland 

In Nederland zijn door het ontbreken van een syste
matische landelijke registratie weinig gegevens be
schikbaar over de incidentie en prevalentie van geni
tale wratten. In 1987 werd deze aandoening gecon
stateerd bij circa 1:50 (2%) nieuwe consulten op de 
geslachtsziekten-poliklinieken te Amsterdam 15. In 
figuur 1 wordt voor de periode 1981-1991 het aantal 
mannen en vrouwen met (genitale/anale) wratten 
weergegeven die werden onderzocht op de SOA
poliklinieken van Amsterdam. Sinds 1985/86 wordt 
hier een daling waargenomen in het aantal mannen 
en vrouwen met wratten. Gerelateerd aan het tevens 
dalend totale aantal (nieuwe) consulten op de SOA
polkliniek vanaf 1985 blijkt het aantal wratten echter 
een stabiel aandeel (±2-3%) in te nemen van alle 
consulten. De man:vrouw ratio is maximaal in 1984 
(3,3: I) en varieert daarna tussen de 1,3:1 en 2,3: 1. 
Onder de vrouwelijke patiënten die de polikliniek 
bezoeken fluctueert het jaarlijkse aandeel van prosti
tuées van ongeveer 20% tot 45% 15_ Bij de mannen 
wordt, na een initiële daling tussen 1986 en 1988, 
vanaf 1989 weer een relatieve stijging waargenomen 
van homo/bi-seksuelen met wratten 16_ 

Genitale wratten komen bij jonge kinderen vaker 
voor bij meisjes dan bij jongens (2,5: 1) 17. Ongeveer 
75% wordt gezien bij kinderen onder de drie jaar 18_ 

Alhoewel het merendeel van deze genitale wratten 
waarschijnlijk een gevolg is van verticale besmetting 
bij de geboorte, kan in enkele gevallen sprake zijn 
van seksueel misbruik of van een accidentele besmet
ting via gemeenschappelijk baden of hand-genitaal 
contact met geïnfecteerde familieleden 19. 

Figuur 1. Wratten bij mannen en vrouwen onder::.ochr op 
de SOA-poliklinieken van Amsterdam, 1981-1991. 

800-r--------------------------------, 
700-

600-

500-

400-

300-

200-

8 Vrouwen 
0 Mannen 

100-

0-Lr~~~~~~~~~~~~~~~~ 
1~ 1- 1~ 1~ 1& 1B 1W 1m 1B 1-1~ 

Vrouweo 190 118 10ó 98 232 237 182 138 108 86 103 
Maonen 397 289 319 319 460 342 348 237 206 197 137 

Bron: Jaarverslagen GG & GD Amste•oa"' 

162 

Condylomata acuminata internationaal 

In Engeland zijn genitale wratten aangifteplichtig voor 
SOA-poliklinieken. In 1985 zijn 59.000 gevallen van 
wratten aangegeven, dat is ongeveer 15% van alle 
behandelde SOA 20. In de periode 1981-1990 is de 
incidentie van genitale wratten (aantal per 1 00.000) in 
SOA-poliklinieken gestegen met 130% voor mannen 
en met 190% voor vrouwen tot respectievelijk 300 en 
21 0 per 100.000 bezoekers. In 1990 wordt met 
ongeveer 300 gevallen per 100.000, voor het eerst in 
ruim een decennium geen stijging waargenomen 21. 

De werkelijke prevalentie van genitale wratten zal 
hoger zijn omdat huisartsen en andere behandelaars 
niet aangifteplichtig zijn. De toename in HPV en 
virale SOA meer in het algemeen wordt deels toe
geschreven aan de toegenomen belangstelling en 
zorg omtrent genitale herpes en de associatie van 
genitale wratten met cervixcarcinoom en deels aan 
een toenemend aantal patiënten met recidiverende 
aandoeningen 21. In de Verenigde Staten is ook een 
stijging van het aantal gevallen van genitale wratten 
gevonden met waarschijnlijk een twee keer zo hoge 
incidentie als in Engeland 22_ Volgens de Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) valt in 
Amerika 65% van de patiënten met genitale wratten 
in de leeftijdsgroep van 15-29 jaar, met een piek in 
de groep tussen 20 en 24 jaar 23. In de V.S. zijn 
genitale wratten de meest voorkomende virale SOA 
maar de incidentie is wel Jager dan die van gonorroe 
en infecties met Chlamydia trachomatis. 

Risicogroepen 

Infectie met HPV en de ontwikkeling van condylo
mata acuminata is meestal een direct gevolg van 
seksueel contact met een geïnfecteerd persoon met 
klinische of subklinische laesies. Het veelvuldig wis
selen van seksuele partner is, zoals bij de meeste 
SOA, een onafhankelijke risicofactor in het verwer
ven van HPV-infectie. Het risico voor het ontwikke
len van genitale wratten is bij rokende vrouwen 
ongeveer 3,7 keer zo hoog als bij niet-rokende vrou
wen. Ook het gebruik van de anticonceptiepil lijkt het 
risico op wratten te verhogen. Een mogelijke verkla
ring hiervoor zou gevonden kunnen worden in het 
effect van genoemde factoren op respectievelijk het 
immuunsysteem en de verhoogde expressie van 
HPV-eiwitten onder invloed van hormonen 2'. 



Conclusies en aanbevelingen 

Genitale wratten worden veroorzaakt door infectie 
met HPV (voornamelijk type 6 en 11 ). Een HPV
infectie kan echter ook geheel subklinisch verlopen. 
De besmettelijkheid is het grootst in het wratten
stadium en neemt af met het ouder worden van de 
wratten. De behandeling bestaat meestal uit een fysi
sche of chemische destructie van de zichtbare ano
genitale laesies wat soms serieuze kosmetische en 
psychologische problemen met zich meebrengt. 
Indien geen behandeling wordt ingesteld zal een 
groot deel (70%) van de wratten binnen twee jaar 
spontaan herstellen. In een aantal gevallen zal de 
infectie echter jarenlang onveranderd aanwezig blij
ven danwel overgaan in een latent stadium (asympto
matisch dragerschap). 
De incidentie van genitale wratten lijkt de laatste 10-
12 jaar internationaal sterk toe te nemen. Uit 
Engeland en de VS zijn verontrustende stijgingen in 
de incidentie van genitale wratten gerapporteerd. 
Voor deze stijgingen kunnen diverse verklaringen 
worden gegeven, zoals een toenemende belangstel
ling voor ulcererende SOA in het algemeen i.v.m. het 
verhoogde risico op een HIV-infectie. Daarnaast 
bestaat een toenemende belangstelling specifiek voor 
HPV gezien de relatie met cervixcarcinoom en een 
toename in het aantal patiënten met recidieven. 
In Nederland zijn weinig gegevens beschikbaar over 
de incidentie en prevalentie van genitale wratten. De 
gegevens die beschikbaar zijn vanuit de SOA
poliklinieken van Amsterdam tonen echter in de laat
ste jaren geen stijging maar juist een daling in het 
absolute aantal bezoekers met genitale wratten. Rela
tief gezien ten opzichte van het totale aantal bezoe
kers van de polikliniek in deze periode is er echter 
sprake van een meer stabiele situatie. Behalve dat de 
absolute daling een werkelijke daling kan represen
teren in de incidentie van nieuwe infecties en recidie
ven is het ook mogelijk dat de daling op de 
poliklinieken een verandering in patiëntenstroom 
weerspiegelt (verandering in het aandeel dat medi
sche hulp zoekt en/of in het type hulpverlener dat 
wordt benaderd). Onderzoek is nodig om inzicht te 
krijgen in het werkelijke voorkomen van genitale 
wratten in Nederland en om de wetenschappelijke 
kennis op het gebied van de directe en gerelateerde 
morbiditeit te vergroten. De relatie tussen HPV en 
condylomata acuminata heeft praktisch gezien 
weinig invloed op het beleid ten aanzien van het 
onderzoek naar en de behandeling van condylomata. 

De transmissiekans tijdens seksueel contact van 
HPV-typen die genitale wratten kunnen veroorzaken 

is hoog. Bijna de helft van de seksuele partners 
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blijken geïnfecteerd te zijn met hetzelfde type HPV. 
Ten aanzien van genitale wratten bestaan in Neder
land (nog) geen preventie-activiteiten en ook de 
therapie is vaak niet afdoende. Op grond van de grote 
besmettingskans wordt echter bron- en contactop
sporing aanbevolen bij de (vaste) seksuele partners 
van patiënten met genitale wratten. 
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Een geelzucht-cluster in de verslavingszorg 
M.M. van Halterenu, J.M.A. van Rossumh 

Inleiding 

In het eerste half jaar van 1992 werden op de Hulp
post voor drugsverslaafden, de voorziening voor me
thadonverstrekking in Arnhem, een aantal gevallen 
van geelzucht geconstateerd. Dit was aanleiding voor 
de afdeling infectieziektenbestrijding van de GGD 
regio Arnhem om een nader onderzoek in te stellen. 
Doel daarbij was inzicht te krijgen in het aantal be
trokken personen, de mogelijke oorzaken en de even
tuele samenhang tussen de gevallen. 

Plaats van het onderzoek 

De Hulppost voor drugsverslaafden (verder metha
donpost genoemd) valt net als de overige voorzienin
gen voor verslaafden in Arnhem onder de verantwoor
delijkheid van het Consultatiebureau voor Alcohol en 
Drugs Zuid- en Oost Gelderland. De methadonpost 
wordt dagelijks door ongeveer 170 cliënten bezocht. 
Per jaar worden 300-400 verschillende cliënten gezien. 

Het onderzoek 

Allereerst werd door de GGD-arts in samenwerking 
met de verpleegkundigen van de methadonpost een 
lijst opgesteld van cliënten van wie de hulpverleners 

wisten dat ze tussen januari 1992 en juli 1992 geel 
hadden gezien. Dit leverde de namen van zes cliënten 
op. Door middel van een gestructureerde vragenlijst 
werden deze zes cliënten door de sociaal verpleeg
kundige van de GGD ondervraagd. De verkregen 
informatie in het contactonderzoek was aanleiding 
om nog een tweetal contacten in het onderzoek op te 
nemen omdat zij een duidelijk risico hadden gelopen 
en bekend was waar zij verbleven. 
Zes cliënten werden benaderd tijdens de methadon
verstrekking. Twee cliënten werden benaderd in een 
Huis van Bewaring. Allen werkten bereidwillig mee. 

De acht cliënten werd gevraagd naar geelzucht in het 
verleden, de periode, aard en duur van de ziekte
verschijnselen en of en door wie laboratoriumonder
zoek was verricht. Vervolgens werd in het kader van 
bron- en contactopsporing gevraagd met wie er wan
neer onbeschermd seksueel contact had plaatsgevon
den, met wie en wanneer spuit, watje of lepel was 
gedeeld en met wie en wanneer een gemeenschappe
lijk huishouden was onderhouden. 

Vervolgens werd na het verlenen van toestemming bij 
het Streeklaboratorium Arnhem navraag gedaan naar 
de reeds bekende serologische uitslagen. Na overleg 
met de medisch immunoloog werd bij een aantal 
cliënten aanvullend serologisch onderzoek gedaan. 

a de,tijd' ~>oerkzaam ah an.,, GGD reg in Amhemn b 'ociaal verpleegkundige. GGD reg in Amhem 
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Op grond van de samenstelling van de groep (intrave
neuze druggebruikers) en de geelzuchtverschijnselen 
werd besloten het serologisch onderzoek op met name 
virale hepatitis te richten. Het streven was om alle in 
het onderzoek betrokken cliënten te testen op hepatitis 
A virus (anti-HA V IgG en lgM), hepatitis B virus 
(HBsAg, anti-HBsAg, HBeAg, anti-HBeAg, anti
HBcAg) en hepatitis C virus (anti-HCV, specifici
teitstest bij positieve uitslag). Vanwege de overeen
komstige wijze van transmissie (seksuele- en bloed/
bloedcontacten) werd eveneens getest op human im
munodeficiency virus (anti-HIV I &2) en lues 
(TPHA). De kosten zijn betaald door de GGD. 

Resultaten van anamnestisch- en 
laboratoriumonderzoek 

De resultaten zijn weergegeven in de onderstaande 
tabel. 

Tabel/. Uitkomsten vragenlijst en laboratoriumonderzoek 

cliëntnummer OI 02 
geboonejaar '56 '69 
geslacht m V 

intraveneus druggebruik ja ja 
geelzucht gehad voor deze episode ja nee 
maand van ziekteverschijnselen jan mei 
(in 1992 tenzij anders vemeld) 
duur ziekteverschijnselen 2wk 3wk 
aard ziekteverschijnselen* 1,3,5 I t/m 6 

maand van laboratoriumonderzoek sep sep 
(in 1992 tenzij anders vemeld) 

HAV anti-HAV-IgM neg neg 
anti-HAV-IgG neg neg 

HBV HBsAg pos neg 
anti-HBsAg neg pos 
HBeAg neg neg 
anti-HBeAg pos pos 
anti-HBcAg totaal pos pos 

controle dragerschap HBV na 6 mnd pos neg 
HCV anti-HCV pos pos 

specificiteits-test pos pos 
HIV anti-HIV 1&2 neg neg 
lues TPHA neg neg 

HA V • hepatitis A virus onb • onbekend 
HB V • hepatitis B virus NB - niet bepaald 
HCV - hepatitis C virus dub -dubieus 
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De anamnestische gegevens wijzen bij vijf van de 
acht in het onderzoek opgenomen cliënten in de rich
ting van een acute hepatitis met geelzucht. Cliënt 08 
heeft wel hepatitis met geelzucht doorgemaakt maar 
in een verder verleden (medio 1991). Van cliënt 03 
zijn de anamnestische gegevens onvolledig en cliënt 
07 heeft niet geel gezien. 

Een bespreking van de mogelijke ziekteverwekkers 
levert het volgende beeld op. 
HA V: van de onderzoeksgroep zijn vier cliënten tijdig 
onderzocht op anti-HA V-IgM. Allen waren negatief 
hetgeen HA V bij hen uitsluit als mogelijke ziekte
verwekker. 
HBV: van de onderzoeksgroep zijn zeven cliënten 
onderzocht op markers voor HBV-besmetting. Deze 
zeven cliënten hebben allemaal recentelijk of in het 
verleden hepatitis B doorgemaakt. Bij cliënt 08 is op 
grond van eerder onderzoek bekend dat er sprake is 
van een HBV-infectie medio 1991. 
De vier cliënten (01, 03, 04 en 06) die ongeveer 

03 04 05 06 07 08 
'69 '65 '54 '64 '67 '62 
m m m m V m 
ja ja ja ja ja ja 
onb nee nee nee nee ja 
mn jan feb jul aug? 91 

onb 2wk 2wk 3wk lwk 3wk 
onb I t/m 6 1,3, I t/m 6 2,3 1,3 

4,5 

apr jan aug jul jul'91 jul 

N.B. neg N.B. neg N.B. neg 
N.B pos N.B. neg N.B. pos 
pos pos neg pos neg'92 neg 
neg neg dub neg neg'91 pos 
neg pos neg neg N.B. neg 
pos neg pos neg N.B. neg 
pos onb pos pos N.B. pos 
neg neg N.B. N.B. N.B. neg 
N.B. pos pos pos N.B. pos 
N.B. pos N.B. pos N.B. pos 
neg neg neg pos pos'87 neg 
N.B. neg neg neg N.B. pos 

HIV • humaan immunodeticientie-virus nvt • niet van toepassing 

I - geelzucht 
2- ontkleurde ontlu•aing 

3- lheekleuri~e urine 
4 • algehele malai'e 
5 • mneheid,klachaen 
6- overige klachlen 
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gelijktijdig met het begin van de geelzuchtverschijn
selen zijn onderzocht op HBV, waren allen positief 
voor HBsAg. Bij controle op dragerschap na 6 maan
den zijn de cliënten 03 en 04 geseroconverteerd naar 
anti-HBsAg positief, hetgeen wijst op een recent 
doorgemaakte infectie met HBV. Bij cliënt 01 is er 
sprake van dragerschap op HBV. Waarschijnlijk is 
het dragerschap het gevolg van recente besmetting 
maar het bewijs daarvoor, een positieve anti-HBc
lgM bepaling in of na de periode van de ziektever
schijnselen, ontbreekt. 
Te concluderen valt dat HBV zeker een rol speelt in 
dit cluster van geelzucht. Omdat serologisch onder
zoek niet in alle gevallen heeft plaatsgevonden op het 
moment van de ziekteverschijnselen en omdat het 
serologisch onderzoek niet in alle gevallen compleet 
is geweest, is het moeilijk om uitspraken te doen 
welke ziektegevallen het gevolg zijn geweest van een 
recente HBV-infectie. 
HCV: geelzucht treedt op in ongeveer 25% van de 
acute hepatitis C gevallen. Hepatitis C verloopt vaak 
chronisch met exacerbaties gepaard gaande met 
lichte moeheid en malaise]. Van de onderzoeksgroep 
zijn zeven cliënten onderzocht op markers voor 
HCV-besmening. Alle zeven cliënten hebben recen
telijk of in het verleden hepatitis C doorgemaakt. Een 
PCR (polymerase chain reaction) op HCV is niet 
uitgevoerd. De hier toegepaste diagnostiek maakt het 
niet mogelijk een uitspraak te doen of dit recente dan 
wel reeds langer bestaande infecties zijn geweest. 
HIV: de cliënten 06 en 07 waren HIV-seropositief. 
Lues: cliënt 08 was positief voor lues. 

Conclusie: vijf van de acht onderzochte cliënten heb
ben anamnestisch in de genoemde onderzoekspenode 
geelzuchtverschijnselen gehad, waarschijnlijk ten 
gevolge van een acute virale hepatitis. Van de 
onderzochte oorzaken van virale hepatitis is bij twee 
cliënten de verwekker HBV aannemelijk gemaakt. 
Over het aandeel van HCV in het hier beschreven 
cluster valt geen harde uitspraak te doen. Het is mo
gelijk dat in dit cluster sprake is van een meng
infectie van HBV en HCV. HAV lijkt in dit cluster 
geen rol te spelen. 

Resultaten bron- en contactonderzoek 

De resultaten van het uitgevoerde bron- en contactonder
zoek zijn uitgewerkt in afbeelding 1. In het schema staat 
aangeven de maand van de ziekteverschijnselen, de 
periode van het contact en de aard van het contact. 

Het schema laat een duidelijke samenhang zien tus

sen de acht in het onderzoek opgenomen cliënten. 
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Hoewel alle onderzochte cliënten min of meer deel 
uit maken van de vaste bezoekersgroep van de me
thadonpost, was het bij de hulpverlening niet bekend 
dat de betrokken cliënten zulke duidelijke relaties 
met elkaar hadden. 

Een aantal cliënten heeft contacten gehad met ande
ren buiten dit cluster. Cliënt OI heeft in 1991 onbe
schermd seksueel contact gehad met een Duitse 
intraveneuze-druggebruikster. De cliënten 05, 02 en 
08 hebben seksuele contacten gehad met personen 
buiten het drugscircuit (contacten buiten het drugs
circuit staan tussen haakjes). Cliënt 02 werkt regel
matig in de straatprostitutie naar eigen zeggen altijd 
met condoom. Daarnaast heeft zij binnen het drugs
circuit onbeschermd seksueel contact gehad met de 
contacten 02-01 en 02-03. Deze contacten waren niet 
traceerbaar. Cliënt 08 heeft uitgebreid risico gelopen 
en al medio 1991 een aangetoonde besmetting met 
hepatitis B doorgemaakt. Omdat hij in dit beschreven 
cluster waarschijnlijk geen rol speelt als doorgever 
van een virus zijn de contacten 08-01 en 08-02 buiten 
het onderzoek gelaten. De vriendin van cliënt 08 is 
onwetend van zijn druggebruik en dus ook onwetend 
van het niet onaanzienlijke risico dat zij via hem 
loopt. Een situatie die helaas vaker voorkomt. 

Discussie 

Geelzucht kan vele oorzaken hebben. Bij intrave
neuze druggebruikers is virale hepatitis de meest 
voor de handliggende oorzaak' 2. Hoewel in dit 
onderzoek gekozen is voor een uitgebreid serolo
gisch onderzoek naar virale hepatitis is slechts in 
twee gevallen met grote zekerheid een uitspraak te 
doen over de oorzakelijke verwekker. Dit komt om
dat het niet altijd mogelijk was om in een vroeg 
stadium van de geelzuchtverschijnselen bloed af te 
nemen (cliënt meldt zich niet bij een arts, arts doet 
geen bloedonderzoek, cliënt is moeilijk te prikken). 
Daarnaast bleek het bloedonderzoek dat elders in een 
vroeg stadium was verricht niet altijd volledig te zijn 
geweest. Verder bleek de standaard anti-HbcAg-be
paling van het laboratorium achteraf alleen een Ig
totaal bepaling te zijn en geen IgM-bepaling. De 
ingevroren sera waren na een half jaar vernietigd en 
dus niet meer beschikbaar voor aanvullend onder
zoek. Omdat een eenduidige oorzaak van de geel
zuchtverschijnselen in dit cluster niet is aangetoond, 
is het speculatief om te spreken over een bron of de 
mogelijke route van de verwekker. Introductie van 
HBV in dit cluster zou echter wel via cliënt OI of 04 
tot stand kunnen zijn gekomen. 
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Afbeelding 1: Schema resultaat bron- en contacronder::.oek 

Ll....,..._o_1 _ __.r-------~~~--··--·------· contact0Hl1 

! 
(jan) (vriendin) 

07 

(aug?) 

! 91 & 92 nov 91 jul I aug 91 

L--1 _os _____.14 apr92 I ~ .. , 05 
_ jan92 . I (jan) I (feb) 

········· .. =:=.~'- ... '"''"'" ... ~, .. ., 
ljul) 

(klanten 
met condoom) 

.................... : I 02 .I ;;.:·~·.:·~·.:.·~-i:; I 
••• 1.-------' ... .... ...._ ___ __. 

... .......... ....... .. (mei) 91 & feb I mrt 92 

03 

(mrt) 

contact 02-01 

contact 02-03 

-·· 
............ ··· 

apr92 

apr /mei92 
(vriendin) ................... -~ .... 1 __ 08 _ __.1 ... ~----.., 

I 
contact 08-01 contact 08-02 

(jan! • maand van ziekieverschijnselen 
nov 91 • maand/jaar van contact 
cumact x - vnlgnr • los contact van cliênt x 

(niet opgenomen in de onderzoeksgroepl 
(vriendin) -contact buiten drugscircuit 

(91} 

spuitcontainer 
dealadres 

--IJlt• spuitcontact 

huiscontact 

sexcontact 

spuiJcnnlacl • gemeenschappelijk gebruik van naald!spuitlwalje'lepeL (x---> y: y leen! van x) 
sexcontacl • <>nbescherrnd seksueel contacl 
huiscoOlact • gemeenschappelijk eten/slapen 

Hoewel met name de vraag naar de oorzaak van de 
geelzucht niet in alle gevallen geheel is beantwoord, 
heeft het onderzoek toch veel duidelijk gemaakt. 
Doel in dit onderzoek was vooral om de omvang van 
het probleem in beeld te krijgen en in hoeverre er 
sprake was van samenhang tussen de gevallen. Door 
het bron- en contactonderzoek is in vrij korte tijd de 
omvang van het cluster duidelijk geworden en kon
den de belangrijkste contacten benaderd worden voor 
nader onderzoek om eventuele subklinische versprei
ding van HBV of HCV te beperken. Een deel van de 
cliënten is verwezen naar de huisarts voor verdere 
evaluatie van de hepatitis C. Naar aanleiding van 

deze geelzuchtgevallen is aan de staf van een aantal 

voorzieningen voor dag- en nachtopvang voor drug
verslaafden uitleg gegeven over de oorzaken van 
geelzucht en eventueel te nemen zinnige maatregelen 
waardoor een stuk onrust is verdwenen. 

Wat overblijft is zorg over het in kaart gebrachte 
risicogedrag van de cliënten binnen dit cluster. Hoe
wel alle onderzochte cliënten wisten hoe overdracht 
van virale hepatitis en HIV in zijn werk gaat en alle 
cliënten met geelzucht volgens protocol gewezen 
worden op het belang van veilig vrijen, veilig spuiten 
en hygiëne, ziet het gedrag er binnen deze groep in 
de praktijk toch anders uit. Naast preventie door 
vaccinatie ligt de uitdaging voor de hulpverlening in 
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het bewerkstelligen van een blijvend verminderd 
risicogedrag. Het adagium 'waar HBV is, kan ook 
HIV zijn' gaat zeker op in de verslavingszorg. HBV 
is door de grotere infectiekans ten opzichte van HIV 
dan ook een interessante graadmeter voor een succes
vol preventiebeleid in de verslavingszorg. 

Naast de inhoudelijke aspecten van het beschreven 
onderzoek van dit mogelijke hepatitis-cluster vestigt 
dit artikel tevens de aandacht op een aantal relevante 
onderwerpen voor de infectieziektenbestrijding. 

• Vanwege het feit dat een groot deel van de met name 
intraveneuze-druggebruikers besmet is met HBV en 
HCV3 4 is en blijft gerichte aandacht voor virale 
hepatitiden in de verslavingszorg op zijn plaats. Op 
langere termijn kan als gevolg van dragerschap 
cirrhose en hepatocellulair carcinoom optreden waar
door de maatschappelijke kosten niet gering zullen 
zijn. Vanuit het drugscircuit kan via seksuele con
tacten verdere verspreiding plaats vinden. 
Het is dus te betreuren dat een effectieve vorm 
van preventie als hepatitis B-vaccinatie van een 
belangrijke risicogroep zoals (intraveneuze) drug
gebruikers nog steeds niet wordt vergoed door de 
ziektekostenverzekeraars of de AWBZ. 

• Onderzoek naar de etiologie van geelzucht wordt ook 
in belangrijke mate gekleurd door de positie van de 
aanvragende arts. Een GGD-arts heeft een andere 
verantwoordelijkheid en dus ook een ander 
aanvraagbeleid dan een gastro-enteroloog. Omdat de 
kosten van laboratoriumonderzoek aangevraagd door 
een GGD- of CAD-arts in het algemeen niet worden 
vergoed, moeten er keuzes worden gemaakt in het 
aanvraagbeleid. In dit onderzoek heeft bovenstaande 
er toe geleid dat op grond van epidemiologische en 
financiële overwegingen geen onderzoek is gedaan 
naar overige oorzaken van geelzucht en bio
chemische markers van hepatitis. Ook een PCR op 
HCV is om financiële redenen niet uitgevoerd. 

Gerichte bron- en contactopsporing wordt hierdoor 
bemoeilijkt. Daar druggebruikers weinig gebruik ma
ken van de reguliere gezondheidsvoorzieningen blijft 

Commentaar van de GHI 

Zoals uit bovenstaand artikel en uit de aangegeven gevallen 
van infectieziekten bij de GHl blijkt is hepatitis onder 
drugverslaafden een blijvend probleem. Naast de bekend
heid van het risico op een HBV-infectie bij het gebruik van 
geleende spuiten speelt eveneens het sexuele gedrag in 
deze groep een belangrijke schakel in de transmissieweg. 
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het inzicht in het voorkomen van virale hepatitiden in 
een dergelijke belangrijke risicogroep goeddeels bui
ten beeld. Slechts één cliënt met acute hepatitis in dit 
cluster was bijvoorbeeld aangegeven bij de GGD 
regio Arnhem. Door het relatief grote bereik van de 
risicogroep via de methadonvoorzieningen ligt hier 
een goede ingang voor surveillance en surveys5. Dit 
pleit voor een intensieve samenwerking op het gebied 
van infectieziektensurveillance en -bestrijding tussen 
GGD'en, instellingen van verslavingszorg en RIVM. 
Zeer veel dank gaat uit naar de heer Dr. J.N. 
Katchaki, medisch microbioloog/medisch immuno
loog van het Streeklaboratorium Arnhem voor zijn 
deskundige adviezen en commentaar. Veel dank ben 
ik ook verschuldigd aan de heren H. Houweling en 
L.G. Wiessing van het Centrum voor Infectieziekten 
Epidemiologie van het RIVM voor het kritische en 
bruikbare commentaar op het eerste concept. 
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Vandaar dat naast alle preventieve maatregelen ter voor
koming van infecties door sexueel contact en gemeen
schappelijk spuitgebruik, voor deze specifieke groep 
eveneens een hepatitis B vaccinatie wordt aanbevolen 
ondanks het feit dat er geen financiële regeling voor de 
vergoeding getroffen is. 
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Registratie van AIDS-patiënten in Nederland tot en met juni 1993 

Hans Houwe/ing, arrs-epidemio/oogG 

De melding van patiënten met AIDS geschiedt in 

Nederland op vrijwillige basis. De patiënten worden ano

niem gerapporteerd bij de Geneeskundige Hoofdinspectie 

van de Volksgezondheid (GHI) in Rijswijk. 

Het totaal aantal gemelde AIDS-patiënten is 2678 per 30 juni 

1993. Hiervan zijn I 0 patiënten geïnfecteerd met HIV -2. 

De verdeling van de woonplaats van de patiënten (op het 

moment van diagnose) per provincie is niet gelijkmatig. De 

grote steden (Amsterdam 1309, Den Haag 167, Rotterdam 

Tabel I: aantal patiënten per half jaar, diagnose per patiëntengroep 

141 en Utrecht 56) hebben naar ratio veel patiënten. 

De diagnose AIDS wordt gesteld aan de hand van 

secundair optredende ziektebeelden. Indien op het tijdstip 

van de diagnose meerdere ziektebeelden bestaan, wordt 

met uitzondering van de combinatie opportunistische 

infectie (OI) ne Kaposi sarcoom (KS), de patiënt conform 

internationale afspraken ingedeeld in de ziektecategorie 

welke in tabel 3 het eerst wordt genoemd. 

Half jaar Patiëntengroep 

homo/bisex IV druggeb hornolbisex stollings bloed heterosex overige moeder onbekend totaal 
diagnose IV druggeb stoornis. ontvangen naarkind 

Voor 1981 
1981: Jan-Juni 

Juli-Dec 
1982: Jan-Juni I I 

Juli-Dec I 2 4 
1983: Jan-Juni 6 6 

Juli-Dec IJ 2 13 
1984: Jan-Juni 7 7 

Juli-Dec 22 24 
1985: Jan-Juni 30 32 

Juli-Dec 30 2 34 
1986: Jan-Juni 46 2 2 51 

Juli-Dec 72 4 2 3 2 I I 85 
1987: Jan-Juni 89 6 2 I 4 7 3 I 113 

Juli-Dec 99 10 4 3 I 7 2 I I 128 
1988: Jan-Juni 125 16 5 4 4 4 I I I 161 

Juli-Dec 125 17 2 2 9 2 2 I 160 
1989: Jan-Juni 141 16 2 4 3 15 I I 183 

Juli-Dec 167 18 3 I 13 4 I 2 209 
1990: Jan-Juni 170 22 6 3 IJ 3 I 217 

Juli-Dec 148 18 3 3 22 2 197 
1991: Jan-Juni 168 18 5 4 19 4 218 

Juli-Dec 159 23 I 4 I 26 2 3 219 
1992: Jan-Juni 171 28 3 I 22 4 230 

Juli-Dec 185 26 3 6 3 24 3 251 
1993: Jan-Juni 97 14 3 17 135 
Juli-Dec 

2070 239 27 46 38 202 16 13 27 2678 

a Centrum voor Infectieziekten EpidemioJ,,gie 
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Figuur 1: Aantal AiDS-patiënten per risicogroep naar diagnosejaar gemeld tot 03-06-1993 

400~----------------------------------------------------------------~ 

• rest 

• het 

0 ivdu 

300 -r:J~(+wifui·------------------------------------------------

200 -------------------------------------------------------

100 --------------------------------------

82 83 
·: rapportage 1ncompleet 
Bron: GHI- RIJSWIJk 

Veridaring van de all<oningen: 
ht~bi· homo .. of bisexueel 

84 85 

hn-bi (+ ivdu): homo- of bisexueel en intrdveneus druggebruiker 
ivdu: intraveneu!tl druggebruiker 
het: heterosexueel 

86 

re\t: hemofile tnm,fu,ie. moeder naar kind. overig. onbekend. 

Tabe/2. AIDS-patiënten naar leeftijdsgroepen 

Jaren Man Vrouw Totaal 

0 - 4 4 10 14 
5 - 9 4 I 5 

10 - 14 2 I 3 
15 - 19 3 I 4 
20 -24 58 19 77 
25 -29 330 44 374 
30 -34 522 59 581 
35 - 39 530 24 554 
40-44 449 12 461 
45 -49 282 9 291 
50-54 137 4 141 
55 -59 89 7 96 
>= 60 70 7 77 

Totaal 2480 198 267!5 
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Tabel3. Verdeling naar aandoening op het moment van 
diagnose 

Aandoening 

Opportunistische infectie (OI) 
Kaposisarcoom (KS) 
OI+KS 
Lymfomen 
HIV encephalopathie 
HIV 'wasting' syndroom 
Lymfoide interstiL pulmonie 

Totaal 

Aantal 

1962 
336 

93 
91 
66 

127 
3 

2678 



Toelichting 

AIDS-cjjfers in Nederland en Engeland 
In de tweede helft van 1992 werd een duidelijke en 
onverklaarde toename gezien van de gemelde AIDS
diagnoses. Deze toename deed zich in alle risico
groepen voor, zowel binnen als buiten Amsterdam. 
Aan de ruwe cijfers over de eerste helft van 1993 is 
moeilijk te zien of deze stijging zich wel of niet door
zet, omdat een groot deel van de recente diagnoses nog 
gerapporteerd moet worden. Bij een eerste correctie 
van de rapportagevertraging lijkt deze toename echter 
tijdelijk te zijn geweest. Mogelijk betreft het hier een 
rapportage-artefact dat samenhing met de organisatie 
van het Wereld-AIDS-congres in Nederland in juli 
1992. Aan een meer gedetailleerde analyse van de 
epidemie over de periode 1982-1992 en voorspel
lingen voor de komende jaren wordt op dit moment 
gewerkt door het RIVM in samenwerking met de 
Geneeskundige Hoofdinspectie en de GG&GD Am
sterdam. Publikatie wordt verwacht in de tweede helft 
van 1993. Een fraai en soortgelijk overzicht uit Enge
land en Wales is inmiddels gepubliceerd. 1 Belangrijke 
conclusies zijn de beschikbaarheid van betere metho
den voor voorspellingen, lagere dan eerdere voorspel-

Aankondiging: 
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Jingen voor intraveneuze-druggebruikers, hogere voor
spellingen voor homoseksuele mannen en een op
merkelijk hoog aantal HIV-infecties onder hetero
seksuelen (28% ), vooralsnog voornamelijk door im
port uit hoog-endemische gebieden. De registratie van 
AIDS-cijfers wordt in Engeland ondersteunt door een 
uitgekiend programma van anoniem seroprevalentie
onderzoek. Naar analogie van de VS wordt voor
gesteld gegevens over de immunologische toestand 
van de HIV-geïnfecteerde in de nationale registratie op 
te nemen. Hierdoor wordt het beter mogelijk ook voor
spellingen te doen van ernstige en gevorderde HIV
infectie die wel zorg behoeft, maar nog niet aan de 
diagnose AIDS voldoet. 

Bij beschouwing van de AIDS-cijfers valt verder op 
dat het aantal onder heteroseksuelen geleidelijk stijgt 
en over de laatste twee jaar ongeveer even hoog is als 
dat onder druggebruikers. Verspreiding onder hetero
seksuelen, ook een langzame, is zeer belangrijk van
wege het risico van verspreiding in grotere groepen. 
De aantallen onder hemofiliepatiënten en ontvangers 
van een bloedtransfusie vlakken af. 

Post-HBO cursus 

Microbiologie van voedingsmiddelen 

De post-HBO cursus microbiologie van voedings
middelen wordt in het studiejaar 199311994 voor de 
zesde maal verzorgd door de studierichting Chemi
sche technologie/Hoger laboratoruimonderwijs van 
Hogeschool Eindhoven. 

De technologie met betrekking tot voedingsmiddelen en 
drinkwater ontwikkelt zich snel. Om de microbiolo
gische veiligheid en deugdelijkheid van het voedsel
pakket naar de consument toe te garanderen, dient de 
voedingsmiddelenmicrobiologie adequaat te reageren 
op nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen. 
Dat geldt met name voor produktieprocessen, verpak
kingen, transport, bewaring van levensmiddelen, restau
ratieve voorzieningen en voedselkeuze-trends. 

De organisatie van de cursus is in handen van Hoge
school Eindhoven in samenwerking met TNO
Voeding, Zeist. 

Doel 

Het doel van de cursus microbiologie van voedings
middelen is u kennis te laten nemen van nieuwe 
inzichten voor borging van de microbiologische 
veiligheid en deugdelijkheid van voedingsmiddelen. 
De cursus biedt u de mogelijkheid om u theoretisch 
te scholen, maar vooral ook om praktisch op verant
woorde en moderne wijze te werken binnen een 
laboratorium. 
Daartoe wordt in eerste instantie aandacht besteed 
aan de etiologie en epidemiologie van door voedsel 
en drinkwater overgebrachte infecties en vergiftigin
gen en de ecologie van de daarbij betrokken micro
organismen. 

Doelgroep 

De cursus is gericht op afgestudeerde HLO-ers/HBO
ers die werkzaam zijn in onder meer de voedings
middelenindustrie. de humane en veterinaire gezond-

I. Repon of a Working Grnup. The incidence and prevalenee of AIDS and other 'evere HIV di,ea-e in England and Wale' for 1992-1997: pro_iectio"' u'ing data tn 
the end of June 1992. Communicable Di-ea'e Repon 199': 3 ('uppl IJ: S 1-S 17). 
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heidssector, bij kwaliteits- en controlelaboratoria, keu
ringsdiensten en waterleidingbedrijven. 
Daarnaast is de cursus bestemd voor MBO-ers die 
werkzaam zijn in genoemde sectoren en op grond 
van werkervaring geacht worden de cursus met goed 
gevolg te kunnen afsluiten. 

Algemene informatie 

De cursus bestaat uit een theoretisch gedeelte (circa 
40%) en een praktisch gedeelte (circa 60%) en zal in 
totaal 8 dagen in beslag nemen. Indien de cursus met 
goed gevolg wordt afgesloten, ontvangt u een certi
ficaat dat wordt geregistreerd en afgegeven door 
Hogeschool Eindhoven. 

Aankondiging 

De kosten voor de cursus gedragen f 4.000,-. Dit 
bedrag is inclusief het cursusmateriaal en de lunches. 

Aanmelding 

U kunt zich uitsluitend schriftelijk aanmelden vóór 
25 september 1993. Een post-HBO aanmeldings
formulier kunt u aanvragen bij Hogeschool Eind
hoven, Ceditec, postbus 347, 5600 AH Eindhoven, 
telefoon (040-) 60 54 41. 
V oor meer informatie over deze cursus kunt u con
tact opnemen met de cursus coöordinator, mevrouw 
dr. E.J.M. Geertman, telefoon (040-) 60 53 42 of met 
Ceditec, telefoon (040-) 60 54 41. 

Minisymposium Haemophilus lnfluenzae 
type B 

Op dinsdagmiddag 21 september 1993 organiseren 
SVM en Pasteur Mérieux Nederland een mini
symposium over Haemophilus Intluenzae type B. Dit 
minsymposium richt zich specifiek tot Kinderartsen, 
Medisch Microbiologen, Artsen AGZ en Artsen 
Jeugdgezondheidszorg. 

Aankondiging: 
Oproep voor abstracts: 

Het eerste nationale congres over 

Seksueel Overdraagbare 
Aandoeningen in Nederland 

Locatie: HiJton Hotel Schiphol 

Nadere inlichtingen: SVM, Dr. G.J. Guyt, MBA 
Postbus 457, 3720 AL Bilthoven 
Tel.: 030- 74 30 88 

Kennis van kiemen - kiemen van kennis 

Congrescentrum 'de Koningshof, 
Veldhoven: 25 en 26 november 1993 

In een eerder bulletin hebben wij u uitgenodigd om te 
participeren in het eerste nationale congres over SOA 
in Nederland. 
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Het doel van dit grote multidisciplinair georganiseerde 
congres is om allen die op enigerlei wijze betrokken 
zijn bij de diagnostiek, preventie en bestrijding van 
SOA en met onderzoek naar SOA bijeen te brengen. 



De laatste jaren zijn we geconfronteerd met nieuwe 
epidemieën van relatief nieuwe SOA; we zijn ge
stoten op problemen van adequate behandeling van 
de virale SOA, het chronische karakter van verschil
lende SOA (en de psychosociale problematiek die 
daaraan verbonden is) en, niet weg te denken, de 
grote epidemie van HIV -infecties en AIDS. Het is 
hoog tijd om in het kader van de integratie van de 
aanpak van verschillende SOA en AIDS een uit
wisseling te bewerkstelligen van alle betrokkenen. 
Tijdens een aantal multidisciplinaire sessies zullen 
diverse onderwerpen worden behandeld. Door mid-
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del van het insturen van een abstract kunt u actief 
een bijdrage leveren aan het congres vanuit uw eigen 
vakgebied. 

In verband met de vakantieperiode is de inzend
datum voor abstracts verlengd tot 15 september. 
U kunt zich aanmelden voor het congres met in
schrijfformulieren die aan te vragen zijn bij: 

SOA Congres Commissie, Postbus 9074 
3506 GB Utrecht 
tel 030- 628234, fax 030- 6 I 1457 
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GHI 4-weken overzicht 

Aantal aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode 21 juni· 18 juli 1993 (week 25- 28) in Nederland 
Number of notified cases of infectieus diseases for the period of 21 Junel • 18 July 1993 (week 25- 28) in the Netherlands 
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Groep A 
febris typhoidea 
lassakoorts ea vormen 
van Alrik. vir.haemorrh. 

koorts 
pesVplaque 

! poliomyelitis ant.acuta 

l rabies 

loroep B 
I anthrax 
lbotulisme 
j brucelloses 
I 

I cholera 
diphterie 

/ dysenteria bacil/aris 3 2 3 2 
I febris recurrens 

i gele koorts/yellow lever 
hepat1t1s A 9 1 4 4 9 5 9 2 
hepatitis B 2 4 4 3 2 3 

legionella pneumonie 

lepra 

leptospiroses 1 1 
malaria 3 5 4 2 2 
meningitis cer.epidemJe~ 2 2 1 3 
meningokokken seps1s 7 5 14 
morb1lli 2 2 10 
ornithos1s/Psinacos1s 2 
paratyfus B 

pertussis 4 8 2 7 
atypische pertuss1s 

Q.koorts/Q-fever 
rubella 1 3 
scabies 8 5 2 4 44 21 7 8 
tetanus 
trichinesis 
tubereutesis 10 2 27 23 16 10 4 5 3 

ltularemia 
tyfus exanthematicus 

I voedselvergiftiging/ 
·infectie/foodborn- 2 4 26 

; lnfectJons/-polson,ng) 

Groep C 
gonorrhoea 2 2 6 3 2 4 3 33 26 55 43 8 5 

, syfilis. pnm./sec. 2 3 2 2 
SyfiliS congemna 

' parolltts ep1dem1ca 2 

Con1ac1per"•m: M~<. A. Warri,. GHI: 070-.1405972 
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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 

week week 

17-20 21 -24 

totaal totaal 

Groep A 

febris typhoidea 5 1 
lassakeons ea vormen van - -

A frik. vir. haemorrh. koorts 

pest/plague - -
poliomyelitis ant.acuta- - -
rabies - -

GroepB 
anthrax - -
botulisme - -
brucelloses - -
cholera - -
diphterie - -
dysenteria bacillaris 7 17 
febris recurrens - -
gele koortslyellow lever - -
hepatitis A 41 59 
hepatitis B 8 17 

legionella pneumonie - 1 

lepra - 1 

leptospiroses - -
malaria 16 15 

meningitis cer.epidemica 14 18 

meningokokken sepsis 30 13 

morbilli 14 33 
omithosis/psinacosis 1 8 

paratyfus B - -
pertussis 4 20 

atypische pertussis 1 3 

0-koor.s/0-fever 4 1 

rubella 1 1 

scabies 65 60 

tetanus - -
trichinesis - -
tuberculosis 114 48 

tularemia - -
tyfus exanthematicus - -
voedselvergiftigingi-infectie 

Ioodbern infections/-polsoning 16 12 

Groep C 

gonorhoea 96 150 

syfilis prim./sec. 6 8 

syf•hs congenlta - -
parot•tts epidemica - 3 

week 
cumulatief totaal 

25-28 
Vmweek 28 

totaal 1993 1992 

1 19 25 

- - -

- - -
- 9 -
- - -

1 1 -
- - -
- - 1 

- 2 -
- - -

12 134 114 

- - -
- - -

36 514 339 

14 109 122 

5 13 6 

1 14 1 

1 7 9 

14 113 84 

11 176 190 

23 197 146 

16 323 197 

3 24 38 

1 3 3 

25 86 47 

- 6 6 

1 16 20 

5 14 6 

79 507 394 

- - 2 

- - 3 
70 749 892 

- - -
- - -

33 376 396 

122 895 1146 

9 64 112 

- 2 2 

3 19 28 
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everzicht van bij de Ge:1eeskundi~e Hocfdinspectie aangegeven gevallen 
van infectieziekten over de periode 21 juni- 18 juli 1993 (week 25-28) 

In de afgelopen 4-weken periode werd I patiënt aan
gegeven wegens buiktyfus. De man heeft de besmet
ting in Pakistan opgelopen. 

Er werd 1 geval van anthrax gemeld. De patiënt, een 
slager, heeft de besmetting mogelijk tijdens het 
uitoefenen van zijn beroep opgelopen. 

Wegens bacillaire dysenterie werden 12 patiënten 
aangegeven. De infecties werden veroorzaakt door 
S.flexneri (5), S. sonnei (3), S. dysenteriae (I) en in 3 
gevallen is het Shigella type onbekend. Tien 
patiënten liepen de besmetting in het buitenland op, 
te weten: 5 in Azië, 4 in Afrika en in I geval is het 
land van besmetting onbekend. Eén patiënt werd in 
Nederland besmet. 

Van hepatitis A werden 36 gevallen gemeld. In 6 
gevallen werd de besmetting mogelijk in het 
buitenland opgelopen, te weten Afrika (I), Midden 
Oosten (1). Zuid-Amerika (I) en Europa (3) en in I 
geval is het land van besmetting onbekend. 

Van hepatitis B werden 14 gevallen gemeld. Acht 
patiënten zijn mogelijk besmet via sexueel contact, I 
patiënt door intraveneus druggebruik en in I geval 
betrof het een adoptiekind. Van 4 Patiënten is de 
bron van besmetting onbekend. 

Er werden 5 gevallen van legionellapneumonie 
gemeld. Alle patiënten hebben de besmetting in het 
buitenland opgelopen, te weten: Duitsland, Italië, 
Frankrijk. Spanje en Thailand. 

Bij I patiënte werd lepra vastgesteld, zij werd 
mogelijk op de Nederlandse Antillen besmet. 
Er werden 14 gevallen van malaria aangegeven. De 
patiënten hebben de besmetting in de volgende 
gebieden opgedaan: Centraal-Afrika (I P.falciparum), 
West-Afrika (6 P.falciparum) Noord-Afrika (I 

P.vivax). Azië (I P.vivax, 3 P.falciparum). Oceanië (I 
P.vivax) en in I geval van P.falciparum is het land van 
besmetting onbekend. 

Het aantal aangegeven patiënten met meningococ
cosis bedraagt 34, waarvan 23 met een sepsis. 

Wegens ma::elen werden 16 patiënten aangegeven. 
Op 3 patiënten na waren allen niet gevaccineerd, in 
I 0 gevallen was de reden van het niet vaccineren een 
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godsdienstige overtu1gmg. in geval een 
antroposofische reden en 2 patiënten vielen vanwege 
de leeftijd buiten het vaccinatieprogramma. 

Drie patiënten werden aangegeven wegens 
ornithoselpsittacose. Bij alle patiënten kon contact 
met vogels worden vastgesteld. 

Paratyfus B werd geconstateerd bij patiënt. De 
besmetting is mogelijk in Indonesië opgelopen. 

Er werden 25 gevallen van pertussis gemeld, 
waarvan 9 personen niet of onvolledig gevaccineerd 
waren. In 2 gevallen was de reden van het niet vacci
neren een godsdienstige overtuiging, in I geval een 
medische reden en 5 patiënten vielen vanwege de 
leeftijd buiten het vaccinatieprogramma. In 1 geval 
was de reden onbekend. 

Q-koorts werd geconstaterrd bij 1 patiënt, de bron 
van besmetting is onbekend. 

Wegens scabies werden 79 personen aangegeven. In 
20 gevallen betrof het asielzoekers, bij de overige 
gevallen ging het om solitaire- of gezinsbesmetting 
en in 1 geval een explosie in een verpleeghuis. 

Van tuberculose werden 70 gevallen gemeld, waar
van 38 geconstateerd bij Nederlanders en 32 bij 
buitenlanders. 

Wegens voedselvergiftigingi-infectie werden 33 
patiënten aangegeven. Twee patiënten zijn werkzaam 
in de verzorgende sector en 2 in de horeca. Zes 
gezinsinfecties deden zich voor met in totaal 15 
personen. Veertien personen werden ziek na het eten 
van een zelf gebakken cake. 

Primair en secundaire syfilis werd vastgesteld bij 6 
mannen en 3 vrouwen. 
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Notified cases of infectious diseases registered at the Medical Inspeetora te 
of Health, 21 June- 18 July 1993 (week 25 - 28). Summary of the main 
points 

During the past four-weekly period 1 patient has 
been reported for typhoid fever. He had acquired the 
infection in Pakistan. 

Anthrax has been diagnosed in 1 patient. The man, a 
butcher, got probably infected during his work. 

For bacillary dysentery 12 patients have been 
notified. caused by S.tlexneri (5), S.sonnei (3), 
S.dysenteriae (1 ), while in 3 cases no Shigella group 
was mentioned. Ten patients had acquired the infec
tion abroad. 

Hepatitis A has been diagnosed in 36 patients; 6 of 
them had acquired the infection abroad. 

For Hepatitis B 14 cases have been notified, Eight 
patients have probably been infected by sexual route, I 
via intravenous use of drugs and a child, an adoptive, 
got infected in her native country. In 4 cases no route 
of transmission could be established. 

For /egionellapneumonia 5 cases has been reported. 
The patients got infected abroad, namely France, 
Germany, ltaly, Spain and Thailand. 

For malaria 14 cases have been notified. The patients 
had acquired the infection in the following malarious 
areas: North-Africa (I Pl.vivax), Centrai-Africa (I 
Pl.falciparum), West-Africa (6 Pl.falciparum), Asia (I 
Pl. vivax, 3 Pl.falciparum), Oceania (I P.vivax and in 
a case of a Pl. falciparum the country is unknown. 

Thirty-four patients were notified for meningo
coccosis, 23ofthem with septicaemia. 

For measles 16 cases have been reported. Three 
patients had been immunized. 

For ornithosis 3 cases have been reported, all of 
them had had contact with birds. 

Paratyfoid fever B was found in 1 patient. He got 
infected in lndonesia. 

Pertussis has been diagnosed in 25 patients, 14 of 
them had been immunized. 

For Q-fever 1 case found in 70 patient of whom 32 of 
foriegn origin. 

Thirty-three patients were reported for suffering from 
Joodbarn infections. 

Two patients are health-care workers and 2 are food
handlers. 
Six family-explosions were reported with total 15 
persons. 
Fourteen persons became ill after eating home made 
cake. 

For gonorrhoea 122 cases have reported; 95 diag
nosed in men and 27 in women. 

Primary and secondary syphilis has been found in 3 
female and 6 male patients. 
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Overzicht registratie Laboratorium Surveillance Infectieziekten 

Bacteriële ziekteverwekkers, week 25 - 28, 1993 
Bacterial pathogens, weeks 25 - 28, 1993 

week 

17-20 

salmonella 

S. Agona 

S. Bovismorbificans 

S. Enteritidis 

S. Hadar 

S. lnfantis 

S. livingstone 

S. Panama 

S. Paratyphi A 

S. Paratyphi B 

S. Typhi 

S. Typhimurium 

S. Virchow 

Overige Salmonella 

Shigella 

Shigella boydii 

Shigella dysenteriae 

Shigella flexneri 

Shigella sonnei 

Sh1gella spp2 

Versin ia 

Yersinia enterocolitica 

Yersinia frederiksenii 

Yersinia spp2 

Llsterla 

listena monocytogenes 

L1steria spp2 

Legionella 

Legionella pneumophila 

Bordetella 

Bordetella penussis 

Bordetella parapenussis 

Bordetella spp2 

Bron: InfectieZiekten Surveillance Centrum. 
Contactpersoon: 8. Kempen, RIVM 030-743551 

Dit overzicht bestaat uit: 

totaal 

168 

0 

4 

59 

1 

7 

1 

2 

0 

0 

0 

57 

10 

27 (18)1 

20 

1 

0 

5 

12 

2 

8 

7 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

I 

' 
i 
I 

week week cumulatief totaal 
t/m week28 

21-24 25-28 

totaal totaal 1993 

249 326 1217 

3 2 9 

4 12 29 

85 132 385 

7 7 30 

2 0 14 

2 2 16 

4 16 39 

0 0 1 

1 1 3 

0 4 8 

107 111 484 

9 11 56 

25 (14)1 28 (14)1 143 

9 10 92 

0 1 5 

1 0 4 

5 5 30 

3 4 50 

0 0 3 

11 15 66 

10 15 60 

0 0 1 

1 0 5 

2 1 6 

1 0 3 

1 1 3 

0 1 1 

0 1 1 

5 7 17 

3 0 5 

0 0 0 

2 7 12 

1992 

909 

7 

15 

220 

35 

7 

14 

5 

2 

7 

14 

408 

47 

128 

119 

4 

3 

43 

65 

4 

59 

53 

2 

4 

6 

5 

1 

2 

2 

4 

3 

0 

1 

1. Salmonella, ingestuurd voor typering naar het laboratorium voor Bacteriologie van het RIVM door de streeklaboratoria. Dit betreft in principe 
alleen de eerste isolalles bij de mens. 

2. Aantal meldingen van Sh1gella, Yersinia, Leg1onella en Bordetella volgens melding van Streeklaboratoria aan het Infectieziekten Surveillance 
Centrum (LSI) van het RIVM 

1 Aantal serotypen I species 

2 n1et nader ge1dentif1ceerd 
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Registratie virologische laboratoria 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 25 - 28, 1993 
Positive results from laboratories for virology, weeks 25-28, 1993 

week week 
17-20 21-24 
totaal totaal 

Adenovirus 79 62 

BOlvirus 3 1 

Chlamydia psittaci 11 11 

Chlamydia trachomatis :ss 219 

Coronavirus 0 1 

Coxiella burnetii 2 4 

Enterovirus 41 87 

Hepatitis A-virus 22 26 

Hepatitis B-virus 49 64 

lnlluenza A-wus 53 13 

Influenza B-virus 20 2 

Influenza G-Virus 6 2 

Mazelenvirus 8 7 

Mycopl. pneumoniae 38 42 

Parainfluenza 33 67 

Parvovirus 21 10 

Rh1novirus 11 8 

AS-virus 16 6 

Rotavirus 201 68 

R.conorii 0 2 

Rubellavirus 2 1 
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week cumulatief lotaal 

25-28 t/mweek28 

totaal 
1992 1993 

55 504 637 

3 13 6 

4 66 81 

219 1338 1300 

0 6 11 

2 31 35 

111 363 400 

21 245 203 

53 378 414 

1 241 331 

0 448 26 

1 16 13 

9 55 64 

26 495 773 

78 291 231 

13 88 38 

11 76 57 

6 671 967 

40 1201 1288 

0 4 0 

0 11 8 

De weergegeven getallen ziJn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de werkgroep Klinische Virologie. 
Zonder toestemm1ng van de werkgroep mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruik1 worden. 

Contactpersoon: B. Kempen, RIVM 030- 743551 
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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 1, 3720 BA BIL TH OVEN) onder 
vermelding van eerste auteur, titel en rapport
nummer. De kostprijs van het rapport is achter de 
titel afgedrukt. Bij toezending wordt een rekening 
meegestuurd. 

During M; Engels GB; Hoogenboom-Verdegaal 
AMM 
Ringonderzoek onder laboratoria die deelnemen aan 
het RIVM/NIVEL peilstation onderzoek naar gastro
enteritis. 
Rapportnummer I 49101009. In Dutch. 93 pp. fl. 25,-. 

In 1992, in collaboration with the Dutch Institute for 
Investigation of Primary Health Care (NIVEL) and 
the National Institute of Public Health and Environ-
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mental Proteetion (RIVM), a national seminel study 
of incidence and cause of gastro-enteritis was started. 
Patients with complaints of gastro-enteritis, consul
ting participating practitioners, were asked to com
plete a questionnaire and send a faecal sample to the 
nearest Iabaratory for examination. 24 laboratones 
took part in the study. Samples were investigated for 
the presence of Salmonella, Shigella and Campylo
bacter. For adequate interpretation of the results, an 
investigation of quality assurance in the different 
laboratones was carried out. The RIVM distributed 
artificially contaminated, simulated faecal samples. 
The laboratones were asked to examine these sam
ples, according to their usual methods. for the pre
senee of Salmonella, Shigella and Campylobacter. 
One laboratory didn't investigate the received sam
ples. The other laboratones were able to demonstrate 
the presence of Salmonella, Shigella and Campylo
bacter in samples contaminated with these bacteria. 
None of the laboratones isolated bacteria from the 
control sample. Escherichia coli, added to a sample 
as interfering strain, was suppressed or discriminated 
by the selective or distinguishing characteristics of 
the methods used. 




