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Overzicht van de polio-epidemie 1992-19931 

Het totaal aantal gemelde patiënten bedraagt 68 
(tabel 1). Twee patiënten zijn ten gevolge van polio 
overleden. Alle gemelde patiënten zijn in het 
verl?.den niet gevaccineerd. 

Tabel 1: Aantal gemelde polio-patiënten gedurende de 
epidemie 1992-1993 

Patiënten Aantal 

Vennoed (alleen klinische diagnose) 2 
Zeer waarschijnlijk (lgM antistoffen tegen alleen type 3 5 
Zeker (wild poliovirus type 3 gekweekt) 61 

Totaal 68 

De eerste patiënt is gemeld op 17 september 1992 
(week 38). In de daarop volgende weken zijn de 
patiënten gemeld zoals afgebeeld in figuur 1. De 
laatste patiënt werd gemeld medio februari. Op 16 
april 1993 werd officieel het einde van de epidemie 
afgekondigd. 

De verdeling per leeftijdscategorie en geslacht is 
weergegeven in tabe/2. 

Figuur 1: Aantal patiënten naar week van melding. 

Tabel 2: Leeftijds-en geslachtsverdeling van polio
patiënten tijdens de epidemie '92- '93 

Leeftijdscategorie man vrouw totaal 

<I 
1-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
>40 

Totaal 

4 
3 
5 
6 
6 
3 
5 
2 
4 

*3 

41 

3 
I 
3 
I 
4 
3 
3 
6 
3 

27 
• Eén pati!nt van 40, één v1111 S6 en één van 61 jaar. 

7 
4 
8 
7 

JO 
6 
8 
8 
7 
3 

68 

De klinische verschijnselen van de patiënten zijn 
verdeeld volgens tabel 3. 

Tabel3: Klinische verschijnselen: 

verschijnselen: aantal 

paralyse 
paralyse + beademing 
bulbair paralyse 
meningitis 

Totaal 

47 
7 
3 

11 

68 

12 - - - --- --- - --- -- --- -- - - - - - -- - - - - -- ---- - - - - ---- -- - --- -- -- -------- - - - - -

10 - - - --- -- - - -- - - - -- - - - - - --

8 - - - -- - - - - --- - - - - - - -

6 -- -- - -- - ---- -- -- - -

4 - -- - -----

2 -- --- - ---

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 

GHI, Rijswijk 
weeknr 

I Bron: GHI Rijswijk 
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Figuur 2: Verdeling over provincies. 

cl? 

0 
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Commentaar 

Profdr. J. Huisman· 

'Vaccination against the disease is the only effective 
method of prevenring poliomyelitis' 
A.B. Christie in: lnfectious Disease, 1987 

Een polio-epidemie onder niet-gevaccineerden kon al 
langere tijd worden verwacht: immers, sinds de laat
ste type I-epidemie van 1978 was ruim 14 jaar ver
streken. De vaccinatietoestand van de betrokken 
groep als geheel was weliswaar wat verbeterd, maar 
niet tot een niveau waarop het poliovirus geen vaste 
voet aan de grond kon krijgen. En - vertrouwd ge
raakt met het gebruikelijke type poliovirus in het ver
leden - leek een 'nieuw' type I-epidemie het meest 
waarschijnlijke. Verrassend was dan ook niet het opt
reden van polio als zodanig, maar wèl dat het om 
type 3 ging. Door de GHI werd een bestrijdingscam
pagne geëntameerd die in essentie afweek van het 
GHI-draaiboek van 1982, dat als richtsnoer voor de 
bestrijding op alle GGD'en en het RIVM beschikbaar 
was. Dit afwijken werd vooral ingegeven door het 
feit dat uit, weliswaar beperkt, seroprevalentie-on
derzoek was gebleken dat bij mensen geboren tussen 
1930 en 1945 het percentage antistofdragers voor de 
typen 2 en 3 niet ruim 90% bedroeg (zoals voor type 
1) maar ±80%. Of dit manco evenwel berustte op een 
totale afwezigheid van antistoffen (dus géén vooraf
gaande expositie) Of dat het antistofniveau met de ge
volgde serologische techniek onder de detectiedrem
pel lag (met voorafgaande expositie èn 'priming') 
was niet met zekerheid bekend. Deze grootschalige 
aanpak leidde - zoals overduidelijk ook uit het artikel 
van Guyt blijkt- tot (om het zacht te zeggen) opmer
kelijke toestanden, niet alleen op het SVM, maar ook 
op een aantal GGD'en (van de Kerkhof), want op 
grond van de gekozen aanpak (OPV plus IPV) kon -
theoretisch - een aanvraag voor 9 miljoen dozen 
vaccin worden verwacht, een hoeveelheid die zelfs 
bij de meest perfect georganiseerde infectieziekten
bestrijdingsdienst tot onoplosbare logistieke proble
men zou hebben geleid. Het was dan ook verklaar
baar dat er onrust en onzekerheid bij het publiek ont
stond. Toen het vaccinatie-advies sterk werd beperkt, 
verliep de directe uitvoering van het vaccinatiepro
gramma dan ook veel soepeler. 
Er is voor de bestrijding gekozen voor trivalent OPV, 
in de eerste plaats om een praktische reden (type 3 
monovalent vaccin een op de vrije markt moeilijk op 
korte termijn verkrijgbaar) en omdat een éénmalige 
trivalente vaccin-toediening (waar het in deze groep 

in de praktijk vaak bij blijft) een iets 'bredere' immu
niteit doet ontstaan dan het monovalente vaccin. 
Toch heeft - als epidemiologische bestrijdingsstrate
gie - het homologe monovalente vaccin in principe 
de voorkeur: de in de literatuur gemelde resultaten 
wijzen daar ook op, hoe moeilijk deze gegevens ook 
interpreteerbaar zijn. Het homologe vaccin wordt 
onder dergelijke omstandigheden meestal tegen het 
hoogtepunt van de epidemie gegeven in bevolkingen 
die geen principiële bezwaren hebben tegen vac
cinatie. Een incidentiedaling wordt dan ook graag 
aan de gevolgde bestrijdingsstrategie toegeschreven. 
In ons geval werd trivalent OPV al in een vroeg sta
dium aan de betrokken bevolkingsgroep aangeboden, 
maar deze terechte, snelle interventie werd helaas 
voor een groot deel teniet gedaan door de toch nog 
steeds zeer beperkte acceptatie van het vaccin binnen 
deze groep (van de Kerkhof). Het effect op het be
loop van de epidemie is dan ook verwaarloosbaar ge
weest. Het toedienen van DTP en IPV moet meer 
worden gezien als een correctie op de algemene po
pulatie-immuniteit (die trouwens al zeer hoog was) 
dan een bestrijdingsmaalregel en in feite overbodig 
op dat moment. Van praktische betekenis waren de 
maatregelen die er voor zorgden dat het normale 
RPV doorgang kon vinden (Guyt). Als het aanbod 
van OPV tot de risicogroep beperkt was gebleven, 
zoals in het GHI-draaiboek van 1982 is aangegeven, 
dan was veel onrust vermeden en was de logistiek 
van een dergelijk beperkte actie door de GGD' en ef
ficiënt te hanteren geweest. 
Uit de beschrijving van de epidemie (GHI) komt als 
bijzonderheid naar voren dat géén van de patiënten 
(eerder) tegen polio was gevaccineerd. Even interes
sant is het feit dat alle patiënten, behalve één (een 61-
jarige man, die overleed) tot de groep van principiële 
weigeraars behoren. Deze patiënt, die al gedurende 
langere tijd om andere redenen in een ziekenhuis was 
opgenomen, is in epidemiologisch opzicht uitermate 
interessant. Het is dan ook te betreuren dat géén diep
gaand nader onderzoek is ingesteld in een poging 
vast te stellen hoe deze patiënt werd besmet. Immers 
hier bestond een uitgelezen kans om te analyseren 
hoe iemand buiten de risicogroep (weliswaar in een 
slechte algemene conditie) werd besmet. Overigens 
zou vaststelling van één (of zelfs twee) polio
geval(len) buiten de risicogroep geen aanleiding be
hoeven te zijn om de bestrijdingsstrategie te wijzi
gen: een zekere 'overspill' van virus naar anderen- al 
of niet gevaccineerd - buiten deze groep is niet te 
voorkomen. Uit het faeces-onderzoek, uitgevoerd 
door Conyn-Van Spaendonck en medewerkers en uit 
het rioolwateronderzoek van Van der Avoort en 
medewerkers blijkt overduidelijk dat deze 'overloop' 

• Emerilus hoogleraar in de Epidemiologie en de beslrijding van lnfeCiiezieklen.lnsliluul van Maa1schappelijte Gezondheidszorg. Era.'mus Universi1ei1 
Ronerdam. 
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van wild (en vaccin-) virus naar de overige bevolking 
niet aantoonbaar is. Dit ondersteunt nog eens de stel
ling dat de darmimmuniteit, opgewekt door het geïn
activeerde poliovaccin - zoals dat in Nederland in ge
bruik is - hoog is en de verdere verspreiding effectief 
blokkeert. Dit bevestigt ten overvloede nog eens het 
in de afgelopen dertig jaar waargenomen feit van het 
verdwijnen van poliovirussen uit de 'overige' Neder
landse bevolking. Dit bleek o.a. uit het niet- vinden 
van poliovirus bij routine virologisch faeces-onder
zoek (maar niet van de overige enterovirussen!) en 
het verdwijnen van poliovirus bij kinderen die een 
crèche of kleuterschool bezoeken. 
Van der Avoort wijst er terecht op dat het rioolwater
onderzoek kan bijdragen tot het beantwoorden van de 
vraag of er in Nederland nog 'wild' poliovirus circu
leert. De afwezigheid van wild poliovirus in het 
milieu wordt zeer waarschijnliJK een voorwaarde 
voor het te zijner tijd verkrijgen van een WHO-certi
ficaat dat eliminatie 'gelukt' is. Het probleem daarbij 
is hoe fijnmazig (dus op hoeveel plaatsen, hoe fre
quent en hoe lang) dit (toch kostbare) onderzoek 
dient plaats te vinden om de WHO afdoende te kun
nen 'overtuigen'. Routine-onderzoek van rioolwater 
in de risico gebieden (de 'Bible-belt') kan een goede 
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graadmeter zijn van aan- of afwezigheid van viruscir
culatie en dus voor het eventueel treffen van maatre
gelen, waarbij het aanbieden van het homologe mo
novalente OPV centraal zal moeten staan. 
Terugblikkend op de epidemie van 1992-1993 kan 
worden vastgesteld dat deze explosie een nauwge
zette kopie is van de epidemie van 1978 (het tijdstip 
van begin en de ietwat andere leeftijdsverdeling van 
de patiënten daargelaten). Na een chaotisch begin is 
de epidemie op - voor Nederland - klassieke wijze 
aangepakt. Er zijn - voor zover mij bekend - bij deze 
epidemie géén nieuwe epidemiologische feiten be
kend geworden. De grote vraag zal blijven: komt er 
nog een epidemie in de risicogroep alvorens eradica
tie wereldwijd zal zijn gerealiseerd? De kans op een 
type 1 epidemie is het grootst. Maar ook dan zal de 
aanpak van het draaiboek 1982 voldoende blijken te 
zijn, zij het dat - evenals in 1992-1993 - een lage ac
ceptatie het praktische effect van de bestrijding (we
derom) nadelig zal beïnvloeden. 
Tot slot: het is overigens een curieus idee dat onze ri
sicogroep (en andere dergelijke groepen principiële 
weigeraars in de wereld) pas 'veilig' is als de mondia
Je eradicatie (door middel van vaccinatie!) bereikt is.-

De polio-epidemie vanuit GGD perspectief 
H. van den Kerkhof* 

Inleiding 

Donderdagmiddag, 17 september 1992, kwart voor 
vijf gaat de semafoon af. Net op de terugweg van 
een huisbezoek SMA (sociaal medische advisering, 
red.), nog maar even snellangs de GGD. 
''Met van den Kerkhof" 
"Ja, Herzberger hier, Hans, ik heb hier iets wat ik 
nog nooit eerder heb gezien, maar het kan bijna niet 
missen. Ik heb hier namelijk een patiënt die ik ern
stig verdenk van polio, en ik meen dat ik dat onver
wijld en op de snelst mogelijke wijze bij jullie moet 
aangeven." 
"Ja ... dat klopt. .... , nou ...... etc." 

Met deze conversatie begon een van de meest hec
tische periodes die de GGD, en met ons het wereldje 
van infectieziektenbestrijders, de laatste jaren heeft 
meegemaakt. In het volgende zal ik in het kort in-

• uts-infccrieziektenbestrijding. GGD regio Dordrecht 

gaan op onze acties m.n. rond de eerste patiënt, de 
publiciteit, de benadering van risicogroepen en de 
opschaling van de afdeling infectieziektenbestrijding. 
Ik zal niet ingaan op de controversen m.b.t. de ver
schillende draaiboeken en de grootschalige coördi
natie van de epidemie. E.e.a. is onlangs door J. 
Huurman op verzoek van WVC uitgebreid geëva
lueerd en becommentarieerd (1 ). 
Tevens moet duidelijk zijn dat dit een praktiJKVerhaal 
is uit een GGD. Andere GGD-en hadden andere pro
blemen en zouden voor dezelfde problemen mogeliJK 
andere oplossingen hebben gekozen. 

De eerste acties 

Na deze melding werden snel de epidemioloog, een 
verpleegkundige en enkele andere geïnteresseerden 
bij elkaar getrommeld. De zaak is even kort door-
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gesproken en de protocollen infectieziekten zijn er 
toen bij gepakt. Vervolgens is de GHI opgebeld. Die 
zaten op een conferentie, doch contact was vrij snel 
gelegd. Om de zaak toch vooral snel duidelijk te 
krijgen werd besloten met de inspecteur infectieziek
ten en de neuroloog gedrieën 's avonds de gehele ca
sus nog eens uitgebreid door te spreken en om des
kundigen te raadplegen. 
Anderen hadden inmiddels de stafarts van de Kruis
vereniging ingelicht en hem gevraagd om de meest re
cente gegevens met betrekking tot de vaccinatiestatus 
van onze regio. Die hadden we de volgende ochtend. 

Die volgende ochtend stond ik na een tocht door de 
polder om half negen op de stoep voor een huis aan 
de voet van de rivierdijk. Geen televisie, wél een 
harmonium in de kamer, de Statenbijbel uit 1773 pro
minent in de kast... .. een voor mij onwennige omge
ving. Erg vriendelijke mensen, kopje koffie. Het 
doel van mijn komst heb ik verder toegelicht. Op 
verzoek van de GHI werd een uitgebreide anamnese 
m.b.t. bron en contacten afgenomen. Verder was er 
veel onzekerheid bij de familie. Daarom ben ik nog 
eens rustig ingegaan op het ziektebeeld en de hele ge
wone dagelijkse vragen m.b.t. school, werk, buren, 
hygiëne, etc. Maar ook heb ik gepoogd hen voor te 
bereiden op de mogelijk te verwachten publiciteit, en 
hoe daarmee om te gaan. Tevens is uitgelegd waarom 
iedereen nu plotseling zo zenuwachtig begon te 
worden. 

Later op de dag zijn we nog eens teruggeweest voor 
bloedafname en om potjes voor faecesmonsters ach
ter te laten. We hebben toen tevens de mogelijkheid 
van vaccinatie besproken, waarop deze familie is in
gegaan. Bijna alle latere gezinnen wilden dit niet of 
haakten na het eerste suikerklontje af. 

Terug op de GGD was alles reeds in rep en roer. Er 
werd een ad-hoc crisiscomité samengesteld en het 
personeel werd middels een circulaire ingelicht. De 
GHI is vervolgens opgebeld en alle bevindingen zijn 
doorgegeven. Daar had men inmiddels een eerste 
overleg gehad en ons werd aangeraden om onszelf in 
stilte op een drukke periode voor te bereiden. De 
verpleegkundige was inmiddels zo slim geweest om 
snel de hand op 10.000 DTP-vaccins te leggen. 
Het aantal gebeurtenissen gedurende deze eerste da
gen en de daarop volgende week was zo groot dat 
een samenhangend chronologisch verslag eigenlijk 
een hopeloze onderneming is. Daarom zal ik slechts 
op een aantal aspecten ingaan. 
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Publiciteit en voorlichting 

De pers was vrij snel in beeld. Via het geruchtencir
cuit in het ziekenhuis was men er vrij snel achter dat 
er een poliogeval was, een niet gevaccineerde protes
tantse jongen van 14 jaar. Een paar telefoontjes naar 
schoolhoofden van regioscholen, en het antwoord 
'geen commentaar' volstond om de weg naar de 
juiste school te wijzen. Daar even bij het hek posten 
met een cassetterecorder was voldoende voor deze 
heren om ons haarfijn duidelijk te kunnen maken om 
wie-wat-waar het ging. De GGD heeft zelf vrijdag
middag een eerste neutraal persbericht uitgegeven. 
Later, met name tijdens de onduidelijkheid rond de 
vaccinatiestrategie zijn er nog vele gevolgd. Zater
dagochtend zijn per bode (handig zo'n eigen ambu
lancedienst) brieven naar alle 130 huisartsen in de 
regio gegaan, met de info uit de infectieziektenklap
per, het persbericht en het verzoek alert te zijn op 
verdachte gevallen. Deze informatie werd zeer ge
waardeerd. Later bleek het moeilijk om met de snel 
veranderende informatie de huisartsen even adequaat 
en snel in te lichten. 
Voor een GGD is het tevens zeer belangrijk de poli
tiek op tijd in te lichten. Helaas zijn deze functiona
rissen op vrijdagmiddag veelal erg moeilijk te berei
ken en schort er vaak het een en ander aan de interne 
communicatie bij de gemeenten. Evaluatiepunt. .... 
In het algemeen leggen de contacten met radio, krant 
en televisie een zware druk op een aantal sleutel
functionarissen. 

Interne opschaling 

De 'afdeling infectieziektenbestrijding' bestaat bij 
onze GGD uit 0,4 arts en 0,5 verpleegkundige. Dat 
men daarmee geen polio-epidemie het hoofd kan bie
den lijkt duidelijk. Het eerste weekend is volstaan 
met een 'crisiscomité', waarin de afdelingen AGZ 
(algemene gezondheidszorg), JGZ Ueugdgezond
heidszorg) en GVO (gezondheidsvoorlichting en -
opvoeding) vertegenwoordigd waren. Daarna is vrij 
snel besloten om voor alle afdelingen, behalve de 
ambulancedienst alle lopende afspraken op te schor
ten. Er is een coördinatieteam samengesteld en ver
der zijn JGZ- en GVO-functionarissen ingezet om de 
dag rond de acht speciale telefoonlijnen te bezetten. 
Twee GVO-ers zorgden voor de continue aanpassing 
van de telefoonberichten, afhankelijk van de ontwik
kelingen en voor de perscontacten. Hiervoor werden 
een aantal PC's gereserveerd. De 8 buitenlijnen ble
ken alras niet voldoende om de enorme hoeveelheid 
telefoontjes te verwerken (30.000 gedurende de 
eerste weken). Binnen een dag hadden we er 6 extra 



lijnen bij. Om zelf naar buiten te kunnen bellen bleek 
het noodzakelijk twee lijnen via de CPA (centrale 
post ambulancevervoer) te laten leggen. Later bleken 
ook draagbare telefoons zeer praktisch voor gebruik 
tijdens crisis. Voor contacten met gemeentes en an
dere GGD-en is gebruik gemaakt van het nationale 
noodnet M.n. bij gemeenten blij"kt overigens niet al
tijd een toestel aan de andere kant te hangen ..... 
Voor de vaccinatiesessies is m.n. gebruik gemaakt 
van medewerkers van de ambulance, TBC- en JGZ
afdelingen. 
Een GGD blijkt in zo'n geval toch wel een flexibele 
organisatie te zijn. 

Risicogroepen 

Hoe de risicogroepen te benaderen was een groot 
probleem. Er was geen specifieke kennis binnen de 
organisatie aanwezig. Vanuit de gegevens van de 
Kruisvereniging waren de gemeenten en schattingen 
van aantallen principieel ongevaccineerden snel be
schikbaar. Een dominee bood zich spontaan aan voor 
advies en bijstand, doch hij bleek voor een groot deel 
van de te benaderen groepen niet acceptabel. Verder 
bood volgens geraadpleegde deskundigen de kerk 
geen praktische ingang. 
Besloten is om middels een open spreekuur extra 
vaccinatiesessies en voorlichting bij alle scholen op 
reformatorische grondslag te organiseren. Er is ge
kozen voor een lokalisatie in de nabijgelegen kruis
gebouwen, omdat (praten over) vaccinatie binnen de 
schoolmuren· i.h.a. voor de besturen niet acceptabel 
was. Alle ouders van niet- of onvolledig gevacci
neerde kinderen zijn ingelicht middels brieven en 
oproepen vanuit de z.g. sterretjeslijsten (op basis van 
het persoonsbestand bij de entadministraties samen
gestelde lijsten met niet of onvolledig gevaccineerde 
kinderen). Helaas bleken de bestanden waarop deze 
lijsten waren gebaseerd emstig vervuild. 

Om de risicogroepen een snelle en anonieme moge
lijkheid voor vaccinatie te bieden is er voor gekozen 
om ook vaccins aan huisartsen beschikbaar te stellen. 
M.n. in de landelijke gebieden is er door deze groe
pen relatief veel gebruik gemaakt van deze mogelijk
heid, in de grotere centra bleek de populatie die zich 
bij de huisartsen aanbood niet veel te verschillen van 
die welke de GGD te verwerken kreeg. Voor vaccin
distributie naar de huisartsen is gebruik gemaakt van 
de faciliteiten van de Kruisvereniging. In totaal zijn 
door de 100 huisartsen die meededen (70%) geduren
de de eerste ronde ruim 6.000 vaccinaties verricht. 
Omtrent de betaling zijn in eerste instantie geen dui
delijke afspraken gemaakt. Later is overeengekomen 
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om de vaccinatiegelden aan hen door te berekenen. 
Sommige huisartsen hebben voor vaccinatie een half 
consult gerekend, anderen deden het gratis. De mees· 
ten ervoeren het in combinatie met de vele telefoon
tjes als een forse verzwaring van hun praktijkvoering. 
Ten slotte hebben wij besloten om als externe des
kundige Prof. Douma uit te nodigen in de hoop om 
samen met hem tot een succesvolle korte-termijn 
strategie te komen. We hebben uit dat gesprek, en uit 
lezing van het boekje dat hij samen met Prof. Velema 
n.a.v. de epidemie uit 1978 schreef, veel geleerd om
trent de religieuze achtergronden en motivaties van 
deze groepen. Dit was zeker zeer nuttig voor onze 
beeldvorming, maar maakte gelijk duidelijk dat de 
resultaten op de korte termijn waarschijnlijk vrij be
perkt zouden blijven. Ik kom daar later op terug. 

Administratie en revaccinaties 

Van alle gevaccineerden zijn naam, adres, en geboor
tedatum geregistreerd, alsmede de vaccinatiestatus, 
en het toegediende type vaccin. Met deze gegevens 
zijn later de terugrapportages verzorgd naar gemeen
ten en entadministratie. Tevens zijn deze gegevens 
gebruikt voor de oproepen van de tweede ronde 
( 12.000 mensen). De opkomst was ruim 70%. Tij
dens deze tweede ronde zijn afspraken voor de laatste 
vaccinatie met de mensen meegegeven. Er is in 
overleg met de GHI besloten ook de derde OPV -vac
cinatie (oraal polio vaccin) na een half jaar te geven 
in plaats van na weer een maand, dit in verband met 
overbelasting van de organisatie, en omdat deze ron
de precies rond de feestdagen zou vallen. 
De laatste vaccinaties zijn begin juli 1993 verstrekt, 
de opkomst was wederom ongeveer 70%. 

Enquête 

Om enig inzicht te krijgen in de populatie die zich 
voor vaccinatie aandiende is tijdens de tweede ronde 
een anonieme enquête gehouden. De respons was 
ruim 70% (6.330 bruikbare formulieren). Er is geen 
formeel non-respons-onderzoek uitgevoerd. Deze 
non-respons was voornamelijk te wijten aan onvol
doende beschikbaarheid van formulieren en aan niet 
altijd optimale instructie en supervisie van het perso
neel. De huisartsen vonden het laten invullen van de
ze vragenlijst in het algemeen een bezwaar. We wa
ren natuurlijk speciaal geïnteresseerd in de religieuze 
risicogroepen. De veronderstelling dat deze zich spe
cifiek aan de enquête zouden hebben onttrokken 
werd weersproken door het personeel dat aanwezig 
was tijdens de vaccinatiesessies. 
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Gevraagd is naar: 
• leeftijd 
• geslacht 
• woonplaats 
• reden van niet gevaccineerd zijn: 

vroeger in buitenland 
te oud 
medische redenen 
religieuze redenen 
overige redenen 

• geloof, specifieke kerkelijke groep 

De volgende twee tabeJJen geven in het kort de be
langrijkste (voorlopige) resultaten weer. 
Alle gegevensbestanden zijn opgeslagen in D-base 
formaat, en geanalyseerd m.b.v. de analyse-module 
van EPI-info. 

Van de respondenten 

• gaven 1.567 personen (25% van de respondenten) 
aan vroeger niet gevaccineerd te zijn omdat hij/zij 
tijdens zijnihaar jeugd in het buitenland verbleef. 

• gaven 1.204 personen (19% van de respondenten) 
aan niet eerder gevaccineerd te zijn i.v.m. religieuze 
redenen. 

• gaven 3.559 personen (56% van de respondenten) 
aan om andere of hen onbekende redenen niet ge
vaccineerd te zijn. 

Interessant is het om naar het relatieve aandeel van 
de verschillende geloofsovertuigingen te kijken: 

• Gereformeerde gemeente Nederland * 
• Gereformeerde gemeente * 
• Christelijk gereformeerd * 
• Gereformeerd 
• Oud gereformeerd * 
• Ned. Hervormd, incl. Geref. Bond * 
• Katholiek 
• Moslim 
• Sekte 
• Overige 

Totaal 

42 ( 3,5%) 
226 (18,8%) 
199 (16,5%) 
47 ( 3,9%) 
54 ( 4,5%) 

299 (24,8%) 
35 ( 2,9%) 
11 (0,9%) 
2 ( 0,2%) 

289 (24,0%) 

1.204 (I 00,0%) 

Hierbij valt op dat niet alle bovenvermelde religies 
principiële bezwaren tegen vaccinaties kennen. 
Slechts 820 mensen uit bovenstaande tabel behoren 
daar wel toe (*). Voorts is het natuurlijk teleurstel
lend om vast te stellen dat slechts een relatief gering 
aantal mensen uit betrokken groepen gebruik heeft 
gemaakt van de mogeliJKheid tot vaccinatie. Op grond 
van schattingen van de Kruisvereniging kwamen we 
op een totaal aantal van 12.000 leden binnen deze 
groeperingen. Hiervan is een deel wel gevaccineerd. 

Aangenomen dat een relatief groot aantal zich bij de 
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huisarts heeft laten vaccineren en dat een relatief 
groot deel de enquête niet heeft ingevuld, dan nog 
lijkt het onwaarschijnlijk dat meer dan 1500 mensen 
uit deze groeperingen zich volledig hebben laten vac
cineren. Dat is op z'n gunstigst ongeveer 25% van de 
ongevaccineerden uit deze groep. 

Als laatste nog een overzicht van de mensen die 
wegens 'overige' redenen niet waren gevaccineerd: 

• Zelf of familielid na vaccinatie 
ziek geworden 

• Andere medische reden 
• Te oud 
• Geen idee 
• Overig 

Totaal 

80 ( 2,2%) 
79 ( 2,2%) 

1.205 (33,9%) 
1.858 (52,2%) 

337 ( 9,5%) 

3.559 (I 00,0%) 

Hieruit blijkt dat een groot gedeelte van de mensen 
niet op de hoogte is van hun vaccinatiestatus ('geen 
idee' en 'overige'), en voorts is er een groep die te 
oud waren, maar toch door de GGD zijn opgeroepen. 
Medische redenen vormen slechts een kleine 
minderheid. 

Conclusie 

Deze epidemie was een indrukwekkende en zeker 
ook leerzame ervaring voor de GGD als organisatie. 
Voor onszelf hebben wij er o.a. de volgende lessen 
uit getrokken. 

• er dient een intern protocol te zijn voor opschaling 
in deze en andere (ramp)-omstandigheden, inclu
sief een plan voor verbindingen. 

• goede afspraken moeten worden gemaakt met huis
artsen, kruisverenigingen en andere relevante 
factoren. 

• er dient een goed scenario te zijn voor registratie en 
Jatere (statistische) gegevensverwerking. 

• wat blijft is nog steeds een slechte vaccinatiegraad, 
binnen een groep waarin de standpunten zich dui
delijk verhard hebben. 

• slechts continue aandacht voor en dialoog met deze 
groepen zullen op de lange termijn mogelijk een 
verbetering in deze situatie kunnen brengen. 
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De laboratoriumdiagnostiek van poliomyelitis 

P.M. Oostvogel • 

Inleiding 

Poliomyelitis is een aangifteplichtige ziekte uit groep 
A. Dit betekent dat bij vermoeden van de klinische 
diagnose de patiënt binnen 24 uren moet worden aan
gegeven. Voor bevestiging van het vermoeden van 
poliomyelitis is laboratoriumonderzoek noodzakelijk. 
Hierbij is snelheid geboden omdat een dergelijKe be
vestiging een uitgangspunt is voor grootschalige 
maatregelen. 
De klassieke laboratoriummethode voor het aantonen 
van een poliovirusinfectie is de isolatie van het virus 
uit faeces door middel van celkweek 3. Bij een posi
tieve isolatieproef dient het virus te worden gety
peerd als poliovirus type 1, 2 of 3 en moet worden 
bepaald of het 'wild' poliovirus betreft (intratypische 
differentiatie). Voor de complete laboratoriumdiag
nose van een poliovirus-infectie kan nogal wat tijd 
(1-3 weken) nodig zijn. 
Serologisch onderzoek was tot nu toe slechts van 
geringe betekenis voor de diagnostiek van poliomye
litis. De bepaling van de titer van neutraliserende 
antistoffen in het serum van de patiënt draagt slechts 
in beperkte mate bij tot de diagnose van een polio
virusinfectie. Interpretatie van neutralisatietiters is 
vooral door de toenemende vaccinatiegraad zeer 
moeilijk gebleken en daardoor werd het gebruik van 
deze test voor diagnostische doeleinden door de We
reldgezondheidsorganisatie (WHO) niet langer aan
bevolen 12• De bepaling van type-specifieke IgM an
tistoffen tegen poliovirus heeft, in tegenstelling tot 
die tegen andere virussen, weinig aandacht gekregen 
mede op grond van de veronderstelde heterotypische 
kruisreactiviteit van IgM tegen andere enterovirus
sen. Recent onderzoek 8 heeft echter aangetoond dat 
de bepaling van poliovirus type specifieke lgM anti
stoffen toch een bijdrage tot de diagnostiek van polio 
kan leveren. Ook tijdens de recente polio-epidemie in 
ons land bleek de op het RIVM ontwikkelde IgM test 
een belangrijke aanvulling op het diagnostisch en 
epidemiologisch onderzoek te leveren, vooral door de 
snelheid waarmee uitsluitsel over een poliovirus in
fectie kon worden verkregen. 
Recente ontwikkeJingen in de moleculaire biologie 
hebben geleid tot nieuwe en snellere methoden voor 
de detectie en met name de karakterisering van polio
virussen bij de mens en in het milieu. Deze metho-

• l..aborarnrium voor Virologie, RIVM. Bihhoven 

den, zoals de polymerase-kettingreactie (PCR), de 
prohe-hybridisatie en de RNA-sequentie-analyse, 
kunnen bij de huidige stand van zaken de virusisola
tie nog niet vervangen. De hoge graad van genetische 
variabiliteit van het poliovirusgenoom beperkt voor
lopig nog het algemeen gebruik voor diagnostische 
toepassing. Zij bieden echter wel goede mogelijk
heden voor moleculair-epidemiologisch onderzoek. 
In dit artikel wordt de betekenis van een aantal labo
ratoriumbepalingen voor de diagnostiek van polio be
sproken alsmede hun rol in het polio-eradicatiepro
gramma van de WHO. Het laboratorium speelt name
lijk niet alleen een cruciale rol bij een polio-epidemie 
zoals die zich onlangs in Nederland heeft voor
gedaan, maar ook bij het streven van de WHO de 
ziekte poliomyelitis en haar verwekker, het wilde 
poliovirus, vóór het jaar 2000 mondiaal uit te roeien. 

Virusisolatie en typering 

Virusisolatie is een kostbare en tijdrovende metho
diek. De kans op isolatie van het oorzakelijke virus is 
het grootst in een viruskweek van een faecesmonster 
dat kort na het ontstaan van de eerste ziekteverschijn
selen is afgenomen. Figuur 1 toont de mogeJijke 
diagnostische indicatoren voor een infectie met wild 
poJiovirus in relatie tot het ziektebeeld en de tijd na 
het begin van de infectie. De WHO adviseert om 
tweemaal, met een tussentijd van 24-48 uur, faeces
monsters van de patiënt en bovendien van vijf con
tacten uit de eerste ring (gezin, huisgenoten) te verza
melen en op de aanwezigheid van poliovirus te onder
zoeken 11 •12• TegelijKertijd wordt vaak een keelwat 
afgenomen maar deze levert in een geringer aantal 
gevallen een positieve viruskweek op. De pharyn
geale virusvermeerdering is van kortere duur dan de 
enterale uitscheiding: soms kan drie tot vier maanden 
na de klinische manifestatie nog virus geïsoleerd 
worden uit de faeces. 
Op bijna alle voor algemene diagnostiek gebruikelij
ke cellijnen van menselijke herkomst groeien de drie 
poliovirustypen uitstekend, evenals vele van de van 
de overige 68 enterovirussen. Derhalve wordt voor 
de diagnostiek van polio het gebruik van meer selec
tieve cellijnen door de WHO aanbevolen, zoals de 
HEp-2 C (Cincinnati) en de RD-cellijn. Ten behoeve 
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Figuur 1: Klinische verschijnselen en diagnostische indicatoren van een poliovirusinfectie als functie van de tijd na 
besmetting met het virus. 
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van het laboratoriumnetwerk, dat door de WHO in 
het kader van het eradicatieprogramma is opgezet, 
wordt op het RIVM voor de WHO een celbank voor 
deze cellijnen beheerd. Maar ook op deze cellijnen 
groeit een beperkt aantal niet-polio-enterovirussen, 
die bovendien soms een klinisch beeld kunnen ver
oorzaken dat nogal op polio lijkt (meningitis, ence
phalitis, parese, paralyse). 
Voor de typering van deze enterovirussen zijn anti
sera beschikbaar die in een neutralisatietest specifiek 
een bepaald type enterovirus neutraliseren. De op het 
RIVM in konijnen geproduceerde antisera tegen 
poliovirus 1, 2 of 3 zijn typespecifiek, hebben een 
zeer hoge titer en vertonen geen kruisreactiviteit te
gen andere enterovirussen. Zij zijn door de WHO als 
internationale referentiesera voor poliovirustypering 
gekozen en worden over de gehele wereld gedistri
bueerd. Voor de typering van andere enterovirussen, 
zoals echovirussen en coxsackie A- en B-virussen is 
er een RIVM-typeringsset van neutraliserende antisera 
ontwikkeld, waarmee een groot aantal van de meest 
voorkomende enterovirussen getypeerd kan worden. 
De set bestaat uit antisera tegen pools van enterovi
russen. Iedere pool van antisera herkent een eigen 
zestal enterovirustypen, waarbij elk enterovirustype 
door een unieke combinatie van twee antiserumpools 
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geneutraliseerd wordt. Een probleem bij de typering 
van polio- en andere enterovirussen kan zich voor
doen wanneer het monster meerdere typen virussen 
(bijv. polio- en enterovirussen) bevat, bijvoorbeeld 
kort na toediening van het orale poliovaccin (OPV). 
In 20% van de poliovirusisolaten die uit het buiten
land bij het RIVM ter typering werden aangeboden, 
werden dergelijke mengsels aangetroffen. In zulke 
gevallen kan de diagnose poliovirusinfectie enige tijd 
op zich laten wachten, aangezien elk virus in het 
mengsel afzonderlijk dient te worden getypeerd. 

Intratypische differentiatie 

In het verleden werd voor het onderscheiden van wilde 
(en vaccin-) gerelateerde stammen gebruik gemaakt 
van biologische kenmerken als virusvermeerdering 
bij verhoogde temperatuur of plaque-karakteristieken 
en van fysisch-chemische testen, zoals AI(OHh-gel 
chromatografie 1• In Nederland wordt sedert Jànge 
tijd met succes gebruik gemaakt van de op het 
toenmalige RIV door van Wezel en Hazendonk 
ontwikkelde neutralisatietest met kruisgeadsorbeerde 
antisera 9•10• Deze antisera bleken later ook geschikt 
voor gebruik in een in microtiterplaten uitgevoerde 
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Figuur 2: Principe van de bereiding van type-specifieke kruisgeadsorbeerde polyc/onale antisera voor de intratypische 
differentiatie van poliovirusisolaten. 
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ELISA 6,!0, waardoor een aanzienlijke besparing in 
materiaal én een grote tijdwinst werd bereikt bij het 
verkrijgen van een uitslag. Het principe van de berei
ding van de geadsorbeerde antisera staat vermeld in 
figuur 2. Een tegen wild virus bereid antiserum wordt 
gemengd met vaccinvirus van hetzelfde type en 
evenzo een tegen het vaccinvirus opgewekt serum 
met wild virus van hetzelfde type. Uit beide sera 
worden hierdoor de tegen gemeenschappelijke epito
pen gerichte antistoffen door adsorptie geëlimineerd. 
Na verwijdering van de immuuncomplexen en de 
overmaat adsorptievirus door middel van ultracentri
fugatie bevatten de sera dus alleen wildvirus-speci
fieke dan wel vaccinvirus-specifieke antistoffen. 
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Voor elk van de drie poliovirustypen wordt op deze 
wijze een set van antisera bereid. In een ELISA kan 
met behulp van deze kruisgeadsorbeerde antisera 
95% van alle poliovirusisolaten eenduidig gedifferen
tieerd worden 9• Niet in de ELISA te karakteriseren 
isolaten worden in een neutralisatietest met dezelfde 
sera geanalyseerd. Indien de resultaten dan nog twij
fel laten bestaan worden de recent ontwikkelde mole
culair biologische technieken als PCR en prohe-hy
bridisatie toegepast voor de intratypische differentia
tie. De gouden standaard voor probleemgevallen is 
de RNA-sequentieanalyse, een techniek die op ver
schillende laboratoria al bijna routinematig wordt uit
gevoerd. 
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Alternatieve methoden voor intratypische 
differentiatie 

Onlangs werd door het Laboratorium voor Virologie 
van het RIVM op verzoek van de WHO een interna
tionale vergelijkende studie naar methoden voor de 
intratypische differentiatie van poliovirusisolaten 
opgezet. Van elk type werd een dertigtal poliovirus
isolaten geanalyseerd met behulp van vijf verschil
Jende technieken door de vijf referentie-laboratoria 
uit het WHO-polio-Jaboratoriumnetwerk, nl. CDC 
Atlanta, NIBSC Londen, lnstitut Pasteur Parijs, 
NIPH Helsinki en RIVM Bilthoven. Naast de eerder 
besproken RIVM-ELISA met kruisgeadsorbeerde 
antisera werd de intratypische differentiatie uitge
voerd middels een neutralisatietest met type-specifie-

Figuur 3: Principe van de type-specifieke poliovirus lgM test. 
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ke monoclonale antistoffen, een dot-blot hybridisatie 
test, een Sabinvirus-specifieke PCR 13 en een restrie
tion fragment Jength polymorphism test 2• De extre
me gevoeligheid van de PCR-techniek maakt de op 
dit principe gebaseerde testen zeer kwetsbaar voor 
laboratoriumverontreinigingen met fout-positieve re
sultaten als grootste gevaar. De neutralisatietest met 
monodonalen is erg bewerkelijk en gaf wisselende 
resultaten. De klassieke RIVM-ELISA en de prohe
hybridisatie test leverden in 89 van de 90 gevallen op 
alle laboratoria identieke resultaten op. Mede op 
grond van operationele aspecten en de geringe kosten 
bieden deze twee testen goede mogelijkheden voor 
mondiale toepassing in de regionale laboratoria van 
het WHO-polio-laboratoriumnetwerk. 
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Snelle diagnostiek door bepaling van 
specifiek lgM 

Gezien de bewerkelijkheid van de methode en de tijd 
nodig voor een complete diagnose via virusisolatie is 
er dringend behoefte aan een sne11ere test om een kli
nisch vermoeden van poliomyelitis te bevestigen. 
Onderzoek op een enkel serummonster van patiënt of 
contact op de aanwezigheid van poliovirus-specifiek 
IgM zou kunnen voorzien in deze diagnostische lacune 
(figuur /). De bevinding van een IgM-respons tegen 
één van de drie poliovirustypen bij niet of niet-recent 
gevaccineerden is sterk indicatief voor recent contact 
met een wild poliovirus. Tijdens de Nederlandse epi
demie van 1992193 speelde de recent ontwikkelde 
poliovirustype-specieke lgM-test 8 een belangrijke 
rol bij de diagnostiek van het eerste geval. Bovendien 
kon bij veel van de andere verdachte patiënten en hun 
contacten binnen één dag het bewijs van een recente 
infectie met poliovirus type 3 worden geleverd. 
De poliovirustype-specifieke lgM-test berust op het 
lgM-capture-principe, waarbij lgM uit het serum 
wordt gevangen aan de wand van een met anti
humaan-IgM gecoate microtiterplaat (figuur 3). De 
aanwezigheid van poliovirus-specifiek IgM wordt 
vervolgens bepaald door achtereenvolgende incubatie 
met poliovirus antigeen (drie typen) en daarna met op 
het RIVM bereide type-specifieke, met peroxidase 
gelabelde monodonale antistoffen. Dit enzym produ
ceert na toevoeging van een geschikt substraat een 
gekleurd product. De intensiteit van de kleurreactie is 
een maat voor de concentratie aan poliovirustype
specifieke IgM-moleculen in het serum en kan spec
trofotometrisch worden gekwantificeerd. 
Met de test kan geen onderscheid gemaakt worden 
tussen de IgM-respons na vaccinatie en die na infec
tie met wild virus. Wordt echter een IgM respons te
gen meer dan een van de drie poliovirustypen gevon
den, dan is dit een indicatie voor recente vaccinatie. 
Een infectie met meer dan één wildtype poliovirus is 
immers zeker in Nederland een onwaarschijnlijke ge
beurtenis. De IgM-test blijkt ook waardevol in landen 
waar met OPV gevaccineerd wordt. In 51 van de 55 
sera van niet of niet-vo11edig gevaccineerde patiënten 
met poliomyelitis uit Egypte en Pakistan werd a11een 
een lgM respons gevonden tegen het type virus dat 
ook uit faeces van de patiënten was geïsoleerd. De 
overige vier sera waren voor a11e 3 typen IgM
negatief. 

Toekomst 

Nieuwe mogelijkheden voor de poliovirusdiagnostiek 
liggen voor wat betreft de virusisolatie bij een on-
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langs ontwikkelde, genetisch gemodificeerde muize
cellijn. Deze cellijn brengt aan zijn celoppervlak een 
receptor specifiek voor poliovirus tot expressie, 
waardoor a11een poliovirussen en niet de andere ente
rovirussen zich in deze cellen kunnen vermeerderen 7• 

Op verschillende laboratoria wordt deze cellijn thans 
op zijn bruikbaarheid in een diagnostische setting be
proefd. 
Monitoring van het milieu, met name van rioolwater, 
op de aanwezigheid van wild poliovirus is van groot 
belang om inzicht te verkrijgen in verspreiding van 
het virus, niet alleen ten tijde van een epidemie maar 
ook daarbuiten. De huidige methoden hiervoor zijn 
gebaseerd op isolatie van poliovirus uit 100 à 500 
maal geconcentreerde watermonsters. Deze aanpak is 
veel te bewerkelijk en tijdrovend. Derhalve wordt er 
naarstig gezocht naar methoden die directe toepassing 
van moleculaire technieken op milieumonsters en bij 
voorkeur ook op patiëntenmonsters mogelijk maken. 
Ook voor sero-epidemiologisch onderzoek is er be
hoefte aan eenvoudige methoden ter vervanging van 
de bewerkeliJKe neutralisatiereacties zodat de im
muunstatus van een bevolkingsgroep efficiënt kan 
worden bepaald. Dit is van belang voor het opstellen 
van een optimaal vacci~atiebeleid. 
De ontwikkeling en toepassing van deze methodie
ken zijn noodzakelijke schakels om het uiteindelijke 
doel, de uitroeiing van de ziekte poliomyelitis bij de 
mens en van haar verwekker, het poliovirus, uit het 
milieu vóór het jaar 2000 te bereiken 4•5• 
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Polioviruscirculatie tijdens de epidemie van 199111993. 

M.A.E.Conyn-van Spaendonck (* ), A.M.van Loon(**), J. Vinjé (** ), W.Schop (* ), I.A.van Asperen (* ), 
P.M.Oostvogel (** ), D.Kromhout (***) 

Inleiding 

Hoewel alle slachtoffers van de polio-epidemie in 
1978 behoorden tot de groep die vaccinatie uit reli
gieuze overtuiging afwijst, was het onzeker of ook in 
de epidemie van 1992/1993 het risico op polio
myelitis beperkt zou zijn tot deze groep. De volgende 
overwegingen speelden een rol: 
• Anders dan in I978 werd deze epidemie niet door 

poliovirus type 1, maar door poliovirus type 3 ver
oorzaakt. Bij de epidemie van 1978 en eerdere 
kleinere epidemietjes, alle veroorzaakt door type I 
virus, was er een kans immuniteit tegen polio type 
1 op te bouwen c.q. te versterken. Dit gold niet 
voor type 3. Voorts was tijdens een poliovirus type 
3 epidemie in 1984 in Finland, in een populatie met 
een hoge vaccinatiegraad zonder concentraties van 
groepen ongevaccineerden, gebleken uit de hoge 
ratio geïnfecteerden versus zieken dat er uitgebrei
de viruscirculatie was. 

• Vaccinatie met geïnactiveerd poliovirus leidt 
slechts tot beperkte roucosale immuniteit, zodat ook 
volgens het Rijksvaccinatieprogramma geïmmuni
seerden aan de viruscirculatie kunnen bijdragen. 

• Uit onderzoek naar de immuunstatus van de Neder
landse bevolking in J 980 en J 985 was gebleken dat 
de prevalentie van antistoffen tegen poliovirus bij 
personen geboren tussen I930 en I945 op een Jager 
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niveau lag dan bij d;e overige leeftijdsgroepen; te
gen type I werden bij circa I 0% en tegen type 2 en 
3 bij 20-25% geen antistoffen aangetoond. 

Daarom werd een onderzoek gestart om de vraag te 
beantwoorden of het epidemische virus circuleerde 
buiten de risicogroep van principiële vaccinatiewei
geraars en buiten het risicogebied waar gemeenten of 
woonkernen met een lage vaccinatiegraad worden 
aangetroffen, te weten het gebied dat zich als een 
gordel over het land uitstrekt van Zeeland, Zuid
Holland, Utrecht, Gelderland naar Overijssel. 

Onderzoeksopzet 

In december 1992 werd een transversaal onderzoek 
naar de poliovirusexcretie bij personen van 5-14 en 
van 40-64 jaar oud uitgevoerd in vier regio's: drie in 
het risicogebied en één erbuiten. In het risicogebied 
betrof het de regio van de GGD Rotterdam en om
streken, waar de gemeenten Krimpen aan de IJssel en 
Ridderkerk werden geselecteerd, de regio van de 
GGD Rivierenland met de gemeenten Culemborg en 
Kesteren (waarbinnen behalve Kesteren de plaats 
Opheusden valt) en de regio van de GGD Zeeland 
met de gemeente Goes; in het controlegebied werd de 
gemeente 's-Hertogenbosch via de GGD Stadsgewest 
's-Hertogenbosch geselecteerd. De onderzoeksgroep 



werd samengesteld uit een aselecte steekproef uit het 
bevolkingsregister van de betreffende gemeenten. De 
totale steekproefomvang bedroeg 5.400, waarvan 
2400 in de leeftijdsgroep van 5-14 jaar en 3.000 in de 
leeftijdsgroep 40-64 jaar. De steekproef was gelijk 
verdeeld over de vier regio's, en binnen de regio over 
de gemeenten. Van allen werd een faecesmonster ge
vraagd waarin door virusisolatie de eventuele virus
excretie werd vastgesteld. De virusisolaties en type
ringen werden uitgevoerd door de virologische labo
ratoria te Amsterdam (GG&GD), Groningen, Nijme
gen, Tilburg, en Rotterdam (GGD). Met behulp van 
een vragenlijst werden gegevens verkregen betreffen
de leeftijd, geslacht, school (voor de kinderen) of 
hoogst genoten opleiding (voor de volwassenen), ge
loofsovertuiging en vroegere of recente vaccinatie. 

Resultaten 

Van 3.182 personen in de juiste leeftijdsgroep zijn de 
complete gegevens beschikbaar. De respons kwam 
hiermee op 58,9%. De respons bedroeg 52,3% in 
Krimpen aan de Ussel, 55,5% in Ridderkerk, 57,3% 
in Culemborg, 56,8% in Kesteren, 48,2% in Opheus
den, 64,5% in Goes en 62,5% in 's-Hertogenbosch. 

Van de 5-14 jarigen geeft 92,2% op gevaccineerd te 
zijn, van de 40-64 jarigen 40,4%. Na invoering van 
poliovaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma in 
1957 werd bij een inhaalcampagne ook vaccinatie 
aangeboden aan alle personen geboren sinds 1945. 
Wanneer de groep van 40-64 jarigen wordt gesplitst 
bij 47 jaar in verband met deze kans op vaccinatie, 
zien we voor de 40-46 jarigen 60,3% en van de 47-64 
jarigen 28,9%. 
In tabel 1 wordt de vaccinatiestatus voor kinderen 
per woonplaats gegeven conform het in de vragenlijst 
gemelde. Met name in 's-Hertogenbosch wordt vaak 
aangegeven dat men het niet meer weet. In Krimpen 
aan de Ussel geeft 3,3% van de kinderen op nooit ge-

Tabel I: Vaccinatiestatus per woonplaats voor 5-14 jarigen(%) 
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vaccineerd te zijn, in Ridderkerk l ,8%, in Culemborg 
0,0%, in Kesteren 9,5%, in Opheusden 22,8%, in 
Goes 2,7%, 's-Hertogenbosch 1 ,6%. Het percentage 
kinderen dat tijdens de epidemie gevaccineerd werd 
schommelde tussen 1% en 3%, maar bedroeg 10% in 
Opheusden. 

In tabel 2 is de verdeling van de vaccinatiestatus naar 
geloofsovertuiging gegeven voor de groep jongeren 
die volgens het RVP gevaccineerd zouden moeten/ 
kunnen zijn. Met name bij de Gereformeerde Ge
meenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland 
en de Oud Gereformeerde Gemeenten wordt een laag 
vaccinatiepeil gezien. Tot deze orthodox gerefor
meerde groeperingen behoort 0% van de responden
ten in 's-Hertogenbosch, 6% in Zeeland, 5% in Rot
terdam en 7,5% in Rivieren land; binnen Rivierenland 
is het percentage 24,3% in Opheusden, 6,9% in Kes
teren en 0,3% in Culemborg. 

Uit acht faecesmonsters werd wild type 3 poliovirus 
geïsoleerd: nooit in Zeeland en in 's-Hertogenbosch, 
tweemaal in de regio Rotterdam en zesmaal in de re
gio Rivierenland; in alle gevallen betrof het kinderen; 
drie meisjes en vijf jongens. Bovendien werd bij 15 
kinderen en 9 volwassenen circulerend vaccinvirus 
aangetroffen. Het betrof driemaal type 1 , veertien
maal type 2 en zevenmaal type 3; twee volwassenen 
scheidden zowel type 1 als type 2 vaccinvirus uit; één 
van hen was zelf tijdens de epidemie gevaccineerd. 
In de vragenlijst werd niet nagegaan of, in geval van 
vaccinatie tijdens deze epidemie, oraal of parenteraal 
was gevaccineerd; in het risicogebied is het laatste 
het meest waarschijnlijk. Slechts éénmaal werd vac
cinvirus aangetroffen bij een respondent buiten het 
risicogebied. Er wordt in totaal door 136 volwas
senen en door 29 kinderen gerapporteerd dat zij zich 
nu lieten vaccineren, waaronder geen volwassenen en 
5 kinderen van buiten het risicogebied. 
In tabel 3 wordt de frequentie van wild poliovirus 
type 3 uitscheiding per 1.000 personen gegeven. De 

vaccinatiestatus 
woonplaats RVP* tijdens epidemie van nooit weet 't niet niet vermeld 

78 '92 

's-Henogenbosch 90,7 0,0 1,3 1,6 5,8 0,8 
Goes e.o. 94,4 0,2 1,5 2,7 1,0 0,0 
Ridderkerk 97,0 0,0 1,2 1,8 0,0 0,0 
Krimpen a/d Ijssel 93,4 0,0 3,3 3,3 0,0 0,0 
Culemborg 97,4 0,5 0,5 0,0 1,1 0,5 
Kesteren 86,5 0,0 2,7 9,5 0,0 0,0 
Opheusden 67,1 0,0 10,1 22,8 0,0 0,0 

• Rijksvaccinatieprogramma 
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Tabe/2: VacciTUitiestatus voor 5-14 jarigen TUiar geloofsovertuiging. 

vaccinatiestatus 
woonplaats RVP* tijdens epidemie van nooit weet 't niet niet venneld 

'78 

katholiek n-371 97,3 0,3 
ned.hervonnd n-201 97,5 0,0 
geref.bond in NH kerk n-419 0,2 2,4 
geref.kerken in Nederland n-85 97,6 0,0 
chr .geref.kerk n•ll 90,9 0,0 
geref.gemeenten n•77 59,7 0,0 
geref.gemeenten in Nederland n-16 12,5 0,0 
oud geref.gemeenten n•6 16,7 0,0 
anders n•ll7 82,9 0,0 
geen n•536 96,5 0,0 

'overall rate' is 2,5 en deze loopt op tot 70,7 voor or
thodox gereformeerden. 
In tabel 4 wordt de frequentie van uitscheiding van 
poliovaccinvirus per I 000 personen gegeven. De 
'overall rate' is 7,5 en deze bedraagt 10,2 voor kinde
ren en 5,2 voor volwassenen. Door kinderen wordt 
minder vaak opgegeven dat zij tijdens de epidemie 
werden gevaccineerd (2,0%) dan door volwassenen 
(7 ,9% ). De frequentie van uitscheiding van vaccin
virus door kinderen die niet zelf tijdens de epidemie 
werden gevaccineerd bedraagt 4,2 per 1 .000; voor 
volwassenen is deze frequentie 1 ,3 per 1 .000. 

Tabe/3: Frequentie van wild poliovirus type 3 uitscheiding 
(per 1000 personen). 

categorie aantal respondenten aantal frequentie 
met wild poliovirus onderzocht per 1000 

Totaal 8 3182 2,5 

kinderen 8 1467 5,5 
volwassenen 0 1715 0,0 

kinderen naar woonplaats 
Opheusden 5 79 63,3 
Kesteren I 74 13,5 
Culemborg 0 190 0,0 
Ridderkerk 0 169 0,0 
Krimpen 2 152 13,2 
Goes 0 408 0,0 
's Hertogenbosch 0 397 0,0 

kinderen naar geloofsovertuiging 
Ned.Hervonnd I 201 5,0 
Gerefonneerd 7 236 29,7 
waarvan orthodox 7 99 70,7 

kinderen naar vaccinatiestatus 
RVP gevaccineerd I 1353 0,7 
tijdens epidemie '92 3 29 103,5 
niet gevaccineerd 4 50 80,0 
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'92 

0,3 0,0 1,6 0,5 
1,5 1,0 0,0 0,0 
2,4 4,0 0,0 0,0 
2,4 0,0 0,0 0,0 
9,1 0,0 0,0 0,0 

11,7 28,6 0,0 0,0 
25,0 62,5 0,0 0,0 
16,7 66,7 0,0 0,0 
1,7 2,6 11,1 0,0 
0,9 0,6 1,7 0,4 

Bespreking 

Bij de beoordeling van het polioviruscirculatie-onder
zoek moet er rekening mee worden gehouden dat het 
onderzoek werd uitgevoerd in december 1992; thans 

Tabe/4: Frequentie van poliovaccinvirus uitscheiding (per 
1000 personen). 

categorie aantal respondenten 
met vaccinvirus 
type I, 2 en! of 3 

polio type I 3 
polio type 2 14 
polio type 3 7 
polio type I en 2 2 
Totaal 24 

kinderen 15 
volwassenen 9 

naar woonplaats 
Opheusden 6 
Kesteren 3 
Culemborg 0 
Ridderkerk I 
Krimpen 2 
Goes 9 
's-Hertogenbosch I 

naar geloofsovertuiging 
katholiek 4 
Ned.Hervonnd 2 
Gerefonneerd 11 
waarvan orthodox 10 
ander geloof I 
geen geloof 4 

naar vaccinatiestatus 
RVP gevaccineerd 3 
tijdens epidemie '92 14 
niet gevaccineerd 3 
onbekend 2 

aantal frequentie 
onderzocht per I 000 

3182 0,9 
3182 4,4 
3182 2,2 
3182 0,6 
3182 7,5 

1467 10,2 
1715 5,2 

177 33,9 
175 17,1 
387 0,0 
375 2,7 
353 5,7 
871 10,3 
844 1,2 

954 4,2 
633 3,2 
436 25,2 
148 67,6 
182 5,5 

1000 4,0 

2046 1,5 
165 84,9 
295 10,2 
566 3,5 



weten we dat de epidemie toen reeds over haar hoog
tepunt heen was. Voorts moet bij de beoordeling van 
de resultaten van deze éénpuntsmeting rekening wor
den gehouden met het feit dat de duur van de virus
uitscheiding kan variëren met de aard van de immu
niteit; eerder geïmmuniseerden zullen het virus na 
besmetting gemiddeld korter uitscheiden. 
Een respons van bijna 60% mag goed worden ge
noemd; doordat er echter geen non-respons onder
zoek in deze studie was opgenomen kan vertekening 
van de werkelijke situatie niet worden uitgesloten. 
De respons in het controlegebied, 's Hertogenbosch, 
is hoger dan het gemiddelde voor het risicogebied; 
binnen het risicogebied is de respons het laagst 
(48,2%) in Opheusden, waar het hoogste risico geldt. 
In Culemborg en Kesteren, die een zeer verschillend 
risicoprofiel hebben wat betreft vaccinatiestatus en 
geloofsovertuiging, is de respons vergelijkbaar. 
Er werd geen wild poliovirus aangetoond buiten het 
risicogebied. De acht wilde poliovirus type 3 stam
men werden allen geïsoleerd uit kinderen woonachtig 
binnen het risicogebied. Opvallend is dat vijfmaal 
virus werd geïsoleerd in Opheusden waar in de twee
de helft van november drie gevallen van poliomyeli
tis werden aangegeven; vier van de vijf positieve kin
deren bezochten dezelfde school. Bij 40-64 jarigen 
kon geen wild virus worden aangetoond. Zeven van 
de acht kinderen die virus uitscheidden waren ortho
dox gereformeerd, en niet Of tijdens de epidemie ge
vaccineerd. Dat bij ouderen uit de plaatsen waar het 
poliovirus circuleerde geen virus is aangetoond on
dersteunt het vertrouwen in de natuurlijke immu
niteit. Bekend is dat ook IPV -gevaccineerden tijdelijk 
poliovirus kunnen uitscheiden, zoals ook in dit onder
zoek met een enkele bevinding werd geconstateerd. 
Vaccinvirus circuleert met name in het risicogebied 
waar orale poliovaccinatie werd aangeboden. Het is 
vooral vaccinvirus type 2 dat wordt aangetroffen. Dit 
komt overeen met de ervaring in andere landen waar 
oraal poliovaccin wordt gebruikt. 
De keuze van de twee leeftijdsgroepen in dit onder
zoek hing samen met de gehanteerde bestrijdings
strategie waarbij vaccinatie werd beperkt tot per
sonen jonger dan 41 jaar. Gezien het verwachte lage 
aantal positieve bevindingen bij ouderen en de ver
wachte hogere transmissiekans onder jongere school
gaande kinderen is het onderzoek uitgebreid met een 
leeftijdsgroep 5-14 jarigen. De hogere frequentie van 
uitscheiding van vaccinvirus door kinderen die niet 
zelf tijdens de epidemie werden gevaccineerd, in 
vergelijking met volwassenen, ondersteunt deze 
aanname. 
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Conclusie 

Ons onderzoek biedt ondersteuning voor het bij de 
bestrijding van de epidemie gevoerde vaccinatiebe
leid. Er werd geen circulatie van wild poliovirus aan
getoond buiten het risicogebied, wild poliovirus werd 
niet gevonden in de faeces van 40-64 jarigen en ex
cretie van wild poliovirus werd bijna alleen vastge
steld bij personen van de specifieke religieuze groe
peringen die vaccinatie afwijzen. 

Dank 

In een hectische periode waarin de GGD-en zwaar 
belast waren met de bestrijding van de polio-epidemie 
vonden wij hen bereid aan dit onderzoek mee te 
werken. Dankzij de inspanningen van V .A.M.Sienter 
(GGD Zeeland), H.G.T.Nijs (GGD Rotterdam en 
omstreken), J.R.Wo/dman (GGD Rivierenland) en 
J.A.H.Baecke (GGD Stadsgewest 's Hertogenbosch) 
was het mogelijk binnen 2 dagen na een eerste be
spreking over de plannen tot dit onderzoek, aan 5.400 
personen een verzoek tot deelname en materialen 
voor het onderzoek toe te zenden. Evenmin was dit 
mogelijk geweest zonder B.Bioemberg en zijn mede
werkers van de afdeling Informatisering en Methodo
logische Advisering (RIVM) en vele andere RIVM-ers 
die assisteerden bij het klaarmaken en verwerken van 
de onderzoeksmaterialen; de medewerkers van de 
postkamer zorgden voor een vlotte verzending. De 
virologische laboratoria te Amsterdam (GG&GD ), 
Groningen, Nijmegen, Tilburg en Rotterdam (GGD) 
voerden de virusisolaties in de grote aantallen fae
cesmonsters uit. 
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Rioolwateronderzoek tijdens de Nederlandse polio-epidemie 199.2193 

H.G.A.M. van der Avoort *, A.Ras *, J.Reimerink *en A.M. van Loon* 

Inleiding 

Poliovirus vermeerdert zich in de dann van geïnfec
teerde personen en wordt uitgescheiden via de faeces. 
De uitscheiding van poliovirus door personen die met 
poliovirus besmet zijn, varieert van enige weken tot 
soms enkele maanden. Het merendeel (90-95%) van 
de poliovirusinfecties verloopt overigens subklinisch, 
in 4-8% van de infecties worden gedurende korte tijd 
lichte ziekteverschijnselen ('zomergriepje') waarge
nomen, terwijl minder dan I% van de infecties met 
poliovirus leidt tot verlammingen. Omgekeerd 
betekent de bevinding van één poliopatiënt met para
lyse dan ook dat er waarschijnlijk al zo'n 500 tot 
1.000 personen geïnfecteerd zijn en dus virus uit
scheiden via hun ontlasting. Op dat moment is er dus 
al omvangrijke circulatie van het virus. Ook personen 
die recentelijk met het levende, verzwakte, oraal toe
gediende vaccinvirus (OPV, Sabin virus) zijn geïm
muniseerd, scheiden de drie vaccincomponenten ge
durende geruime tijd uit, vergelijkbaar met het na
tuurlijk voorkomende ('wilde') virus. Niet alle drie 
de typen poliovirus uit dit vaccin worden even sterk 
uitgescheiden. Het vaccinvirus type 2 vermenigvul
digt zich beter dan type 3 in de menselij'ke dann en 
type 3 weer beter dan type I. Bij de samensteiJing 
van het vaccin is hiermee rekening gehouden. Overi
gens dient hierbij te worden opgemerkt dat in Neder
land i.t.t. onze buurlanden niet het OPV, maar het ge
inactiveerde vaccin (IPV, Salkvirus) wordt gebruikt. 
Dit virus vermenigvuldigt zich uiteraard niet in de 
gastheer en wordt dus ook niet uitgescheiden. 
Het via de faeces door geïnfecteerde of gevaccineer
de personen uitgescheiden poliovirus komt terecht in 
het rioleringsstelsel en vandaar in het oppervlakte
water. Het poliovirus kan met name in landen met 
een koud of gematigd klimaat nog lange tijd (soms 
meer dan zes maanden) in het milieu overleven. In 
Janden met bovendien slechte hygiënische omstan
digheden levert de verspreiding van 'wilde' poliovi
russen via het milieu dan ook mogelijk een belang
rijke bijdrage aan de verspreiding van de ziekte 
poliomyelitis. In Nederland is de aanwezigheid van 
zowel 'wild' poliovirus als ook van vaccinvirus in 
het oppervlaktewater beschreven 1• Uit vele honder
den liters water uit Maas en Rijn werden in de tachti
ger jaren 'wild' én vaccinvirus van elk van de drie ty-
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pen geïsoleerd. Het gevonden vaccinvirus is hoogst 
waarschijnlijk afkomstig uit België en Duitsland, 
waar OPV al jaren gebruikt wordt. De herkomst van 
de uit Maas en Rijn geïsoleerde 'wild' poliovirussen 
is (nog) niet bekend. Door middel van vergelijking 
van de RNA-sequenties van deze 'wilde' polio
virussen kan mogelijk inzicht verkregen worden in 
hun herkomst en de wijze van import in Nederland. 
De incidentele aanwezigheid van 'wilde' poliovirus 
in het Nederlandse oppervlaktewater levert overigens 
geen gevaar op voor de kwaliteit van het Nederlandse 
drinkwater. De natuurlijke en fysische zuiveringspro
cessen bij de produktie van drinkwater garanderen 
een poliovirusvrij eindprodukt. 
Analyse van riool- en oppervlaktewater biedt in prin
cipe de mogelijkheid voor monitoring van de ver
spreiding van poliovirussen onder de bevolking en 
van de import van wild poliovirus in Nederland via 
de rivieren, nog voordat er gevallen van acute polio
myelitis zijn opgetreden. Monitoring van het milieu 
is bovendien noodzakelijk om te documenteren dat 
een regio vrij is van poliovirus, en dat de wereld
wijde uitroeiing van het poliovirus, en dus van de 
ziekte poliomyelitis, weer een stapje dichterbij geko
men is. In dit artikel zal worden ingegaan op de me
thodiek voor het aantonen van poliovirus in riolen en 
oppervlaktewater, en op de bevindingen van het 
rioolwateronderzoek tijdens de Nederlandse polio
epidemie van 1992/93. 

Methoden voor poliovirusisolatie uit 
riool- en oppervlaktewater 

In Nederland zal vanwege het gebruik van het gein
activeerde poliovaccin (IPV) nonnaliter de concen
tratie aan poliovirus in oppervlaktewater natuurlijk 
erg laag zijn. WiJ men met enige kans van slagen po
liovirus uit oppervlaktewater isoleren dan dient men 
grote hoeveelheden water te analyseren. Om een vol
doende hoge gevoeligheid te verkrijgen dient daartoe, 
afhankelijk van de kwaliteit van het water, J 0-500 
liter water te worden geconcentreerd door middel van 
filtratie en organische flocculatie tot een volume van 
enkele miJliJiters 1• Het concentraat wordt geënt op 
apenier-cellen, die daarna worden overdekt met een 



agarlaag. Op grond van groeikarakteristieken worden 
enterovirus-specifieke plaques geselecteerd, die ieder 
afzonderlijk worden getypeerd en gekarakteriseerd 
met type-specifieke antisera in microtiter neutralisa
tietesten 2. Deze zeer bewerkelijke methodiek is ech
ter ongeschikt voor de snelle analyse van grote aan
tallen monsters. Derhalve werd voor de bepaling van 
de verspreiding van het poliovirus tijdens de polio
epidemie 92193 gekozen voor analyse van rioolwater, 
waarin naar mag worden aangenomen de concentra
tie poliovirus hoger is dan in oppervlaktewater. Na
deel is dat meer monsters moeten worden onderzocht 
om een vergelijkbaar groot gebied te bestrijken. 
Om praktische redenen werden (voor het onderzoek 
bij de recente epidemie) rioolwatermonsters genomen 
van slechts l liter. Er werd rioolwater verzameld en
kel uit woonwijken, om de kans op industriële ver
ontreiniging zo klein mogelijk te houden. Bovendien 
werd alleen op regenvrije dagen een monster geno
men. De monsters werden koel bewaard en binnen 48 
uur naar het RIVM getransporteerd. Op het RIVM 
werd 100 mi van de monsters ingevroren bij -20 oe, 
terwijl de rest van het monster onmiddellijk werd op
gezuiverd en geconcentreerd. Hiertoe werden de 
monsters gedurende 30 minuten heftig geschud met 
chloroform. Door deze behandeling worden een groot 
aantal biologische en chemische verontreinigingen 
uit het monster verwijderd en/of geïnactiveerd 3: het 
virus zelf is resistent tegen deze behandeling. Na 
centrifugatie gedurende 30 minuten bij 1.500g werd 
de gezuiverde waterlaag verzameld en bewaard bij 
+4 oe. De op deze wijze behandelde watermonsters 
werden vervolgens 100-200 maal geconcentreerd 
door middel van ultrafiltratie met filters van een zo
danige poriegrootte dat poliovirussen het filter niet 
konden passeren. Een deel van het aldus verkregen 
concentraat werd geënt op HEp-2 cellen. Indien een 
cytopathologisch effect werd verkregen, werd de 
viruskweek nog eenmaal doorgeënt om cytotoxische 
effecten uit te sluiten. De virussen uit positieve kwe
ken werden vervolgens getypeerd en gekarakteriseerd 
met behulp van poliovirus- en enterovirus-specifieke 
antisera 2. Voor de analyse van moeilijk op deze 
wijze te typeren isolaten werd aanvullend een poly
merase-kettingreactie (PeR) gebruikt. Hiervoor wa
ren enterovirus-specifieke, Sabinvirus (OPV) type 1, 
2 of 3-specifieke en voor het epidemievirus-specifie
ke primersets beschikbaar. Directe toepassing van de 
PeR op de geconcentreerde watermonsters bleek he
laas niet mogelijk. 
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Rioolwateronderzoek rondom het eerste 
poliomyelitis geval van de 1992193 
epidemie 

Enkele dagen na de melding van de eerste polio
patiënt werden met medewerking van de lokale over
heid twee rioolwatermonsters verkregen uit Streef
kerk, de woonplaats van de patiënt. Tevens werd een 
monster genomen uit het riool bij de school in Rotter
dam, die door de patiënt bezocht werd. Bovendien 
waren min of meer toevallig twee concentraten be
schikbaar van watermonsters die vijf respectievelijk 
drie weken voor melding van de eerste patiënt geno
men waren uit de Lek bij Ammerstol, vijf kilometer 
stroomopwaarts van Streefkerk. Deze monsters 
waren genomen in het kader van een RIVM-onder
zoek naar de waterkwaliteit bij sportevenementen in 
oppervlaktewater en waren destijds op de voor derge
lijk onderzoek gebruikelijke pathogenen, en dus niet 
op poliovirus onderzocht 4. Wild poliovirus type 3 
werd aangetroffen in beide rioolwatermonsters uit 
Streefkerk én in het watermonster dat uit de Lek was 
genomen drie weken vóór de melding van de eerste 
patiënt (Tabel 1). In het andere watermonster uit de 
Lek en het rioolwatermonster uit Rotterdam werd het 
epidemievirus niet aangetroffen. 

Rioolwateronderzoek gedurende het 
begin van de epidemie 

In de week na de melding van de eerste patiënt (
week 2) werden op meer dan 100 lokaties in het door 
de Geneeskundige Hoofdinspectie omschreven risi 
cogebied rioolwatermonsters genomen. Bovendien 
werd er een rioolwatermonster genomen op een zes
tal plaatsen op de Veluwe; een regio die niet tot bo
vengenoemd risicogebied behoorde, maar waarvan 
bekend was dat er relatief velen woonden die om 
godsdienstige redenen niet gevaccineerd waren. Wild 
virus type 3 werd aangetroffen niet alleen in Slie
drecht en Bodegraven, dus in het gebied rond de eer
ste patiënt, maar ook in Veenendaal en Elburg (figuur 
1). Dit betekende dat het wilde poliovirus type 3 op 
dat moment ook op de Veluwe circuleerde, hoewel 
daar nog geen ziektegevallen waren geconstateerd. 
Reeds in de tweede week na de melding van de eerste 
patiënt had het virus zich dus al verspreid over de 
strook die loopt van Zeeland tot in de kop van Over
ijssel en waar de groep personen woont die om reli
gieuze redenen vaccinatie afwijst. In rioolwater
monsters uit het gebied rond Rotterdam en op de 
Zuid-Hollandse eilanden werd OPV vaccinvirus aan-
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Tabel/: Virusisolatie uit rioolwater monsters 

Week Week na begin Aantal onder- Poliovirussen Andere Virussen Adeno- Negatief 
nummer van epidemie zochtemonsters PV I PV2 PV3 PV3 E6 E7 Eli E30 CB I CB4 Cb5 NT virus 

SL SL SL NSL 

32 -5 I 
34 -3 I I 
38 I 3 2 I 
39 2 64 4 4 12 2 2 36 
41 4 23 6 8 I I 8 
50 13 16 6 I I 3 7 
51 14 14 3 2 2 6 
52 15 16 3 I I 11 
I 17 14 I I 5 7 
2 18 16 2 14 
3 19 13 10 
4 20 16 I 14 
5 21 14 2 I 10 
6 22 16 I 2 2 11 
7 23 14 2 2 2 8 
8 24 16 I 2 12 
9 25 14 2 11 

Totaal 271 4 24 2 23 2 33 5 4 2 11 7 166 

PV: poliovirus; SL: Sabin-like • vaccinvirus; NSL: ll<m-Sabin-like • wild virus; E: echovirus; CB: coxsackievirus; NT: niet-typeerbaar entenwirus. 

getroffen, hetgeen reflecteert dat aldaar de OPV toe
diening reeds begonnen was. De analyse van de 
watermonsters uit week 4, waarbij met name op de 
Veluwe en in de Betuwe riolen werden bemonsterd, 
versterkte deze conclusies. Op acht lokaties werd 
wild poliovirus type 3 aangetroffen en op zeven 
plaatsen vaccinvirus (Figuur 2). Inmiddels waren uit 
deze gebieden ook al enige poliopatiënten gemeld. 

Rioolwateronderzoek buiten bet 
risicogebied van de epidemie 

In geen van de rioolwatermonsters van buiten het 
risicogebied was tot dan toe het 'wilde' poliovirus 
aangetroffen. Dit betrof echter een gering aantal 
monsters. Een meer gericht onderzoek zou de con
clusie dat verspreiding van het epidemievirus tot deze 
regio beperkt was gebleven kunnen ondersteunen. 
Hiertoe werd op dertig plaatsen, verspreid over ge
heel Nederland gedurende drie maanden elke veertien 
dagen een rioolwatermonster genomen (week 13-25 
van de epidemie). Tien lokaties Jagen binnen het risi
cogebied, tien aan de rand van het risicogebied en 
tien erbuiten (Figuur 3). De resultaten van het onder
zoek van deze in totaal ongeveer 1 80 monsters staan 
vermeld in Tabel I. Op vier plaatsen werd in totaal 
achtmaal wild poliovirus type 3 aangetroffen, terwijl 
achttienmaal vaccinvirus werd gevonden op twaalf 
lokaties (Figuur 4). Al deze lokaties vallen binnen 
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het risicogebied: buiten dit gebied werd geen poliovi
rus aangetroffen. Het relatief grote aantal poliovirus
positieve bevindingen in rioolwatermonsters uit 
Veenendaal en Dodewaard reflecteert het aantal van 
vier patiënten in elk van deze twee plaatsen geduren
de de periode van bemonstering werd gemeld. De 
laatste isolatie van wild poliovirus type 3 uit riool
water stamt uit week 24 van de epidemie. In deze 
week werd ook de laatste poliopatiënt van de epide
mie gemeld, overigens vanuit een ander gedeelte van 
het risicogebied. 

Discussie en conclusies 

Met de gekozen methodiek bleek het mogelijk tijdens 
de Nederlandse polio-epidemie in 1992/93 het epide
mievirus in relatief kleine hoeveelheden rioolwater 
aan te tonen. Omgerekend bleek ongeveer 100 ml 
rioolwater voldoende virus te bevatten voor een posi
tieve celkweek. Per week kunnen maximaal 15-20 
monsters verwerkt worden, waarbij de concentra
tiestap de beperkende stap is. Het moge duideliJK zijn 
dat het onderzoek naar een snellere en meer gevoe
lige methodiek voor zuivering en karakterisering van 
poliovirussen uit rioolwater van groot belang is. Een 
combinatie van fysisch-chemische zuiveringstechnie
ken en moleculair-biologische detectiemethoden biedt 
hierbij waarschijnlijk een oplossing (bijv. PCR op via 
gelfiltratie gezuiverd materiaal). Een mogelijk alter
natief is de zogenaamde 'antigeen-capture' PCR. 



Wtek2 

• P3NSL 
o P1, P2 of P3 vaccin 

Figuur I: LokcJties van poliovirusisolaties tijdens week 2 
van de epidemie 

Figuur 3: LokcJties van tweewekelijkse mansterMmes ten 
behoeve van onderzoek fi/Jar verspreiding van poliovirus 
tijdens de weken I 3-25 van de epidemie 

o Buiten het risicogebied 
,,,, Aan de rand van het risicogebied -----? c:;:=-
• In het risicogebied c;;-r-

/ 

0 
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Week4 

• P3 NSL 
o P1, P2 of P3 vaccin 

Figuur 2: LokcJties van poliovirusisolaties tijdens week 4 
van de epidemie 

Figuur 4: Poliovirus positieve bevindingen van de 
tweewekelijkse monsterfi/Jmes tijdens weken 13-25 van de 
epidemie 

Week 13-25 

• P3NSL 
o P1, P2 of P3 vaccin 
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Hierbij wordt poliovirus uit een watennonster geïso
leerd via specifieke antistoffen, die gebonden zijn 
aan een vaste drager. Door lysis van het gebonden vi
rus kan vervolgens het virale RNA worden vrijge
maakt en door middel van een PCR worden aange
toond. 
Toepassing van de bestaande methodiek heeft de aan
wezigheid van het 'wilde' poliovirus type 3 in het 
riool aangetoond in 23 van de 270, tijdens de epide
mie genomen rioolwatennonsters. 

Een drietal bevindingen tonen het belang van het 
riool- en oppervlaktewateronderzoek aan: 
1) Wild type 3 poliovirus werd aangetroffen in een 
watennonster dat was genomen uit de Lek bij 
Ammerstol, drie weken vóór de melding van de 
eerste patiënt. 
2) 'Wilde' type 3 poliovirus werd reeds in de 2e 
week van de epidemie gevonden buiten het oorspron
kelijke risicogebied, ruim vóórdat er melding ge
maakt werd van patiënten uit de betreffende regio. 
3) Er werd geen 'wilde' type 3 poliovirus aangetrof
fen in rioolwatennonsters van buiten het gebied waar 
diegenen woonachtig zijn die vaccinatie om gods
dienstige redenen afwijzen. 

Deze bevindingen illustreren de potentie van riool
wateronderzoek voor de monitoring van in Nederland 
circulerende poliovirussen. Daarnaast wordt een in
druk verkregen van de verspreiding van andere ente
rovirussen in Nederland. Bij de gevonden vaccinvi
russen, die overigens alleen binnen het bekende 
risicogebied (alleen daar werd OPV toegediend) ge
vonden werden, overheerste volgens verwachting het 
type 2 vaccinvirus: 80% van de isoleringen betrof dit 
type. Deze resultaten kunnen gezien worden als een 
ingebouwde kwaliteitscontrole voor het onderhavige 
onderzoek. 
De verspreiding van het epidemievirus bleef beperkt 
tot het risicogebied. Een dergelijke bevinding wordt 
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ook gerapporteerd in het elders in dit blad beschreven 
bevolkingsonderzoek. Ook uit een enquête onder 
virologische laboratoria in Nederland komt naar 
voren dat buiten de bekende risicogroep nauwelijks 
of geen circulatie van 'wild' poliovirus type 3 heeft 
plaatsgevonden. In genoemde enquête werd gevraagd 
naar eventuele isolaties van poliovirus uit faecesma
teriaal van patiënten, anders dan bekende polio
patiënten of hun contacten, in de periode sept-dec 
1992. In de 2775 gerapporteerde virusisolatieproeven 
uit faeces werd slechts éénmaal poliovirus geïsoleerd. 
Het betrof een vaccinvirus type 3 geïsoleerd uit de 
faeces van een adoptiekind afkomstig uit Brazilië. 
De op deze wijze gedocumenteerde afwezigheid van 
het wild poliovirus type 3 buiten het risicogebied 
mag gezien worden als een ondersteuning van het tij
dens de epidemie gevolgde vaccinatiebeleid, dat bui
ten het risicogebied alleen gebruik van IPV in het ka
der van het nonnale Rijksvaccinatieprogramma om
vatte. 
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Beschikbaarheid van het polio vaccin tijdens de epidemie '92-'93 

Drs. G.J. Guijt MBA * 

Inleiding 

De routinematige en geplande produktiewerkzaamhe
den bij de Stichting voor Volksgerondbeid en Milieu
hygiëne (SVM) zijn tijdens het begin van de polio
epidemie, die zich op 17 september 1992 openbaarde, 
fors doorkruist. 
Na een eerste poliogeval in Streefkerk werd al snel 
duidelijk, dat van een polio-epidemie in Nederland 
kon worden gesproken en wel in die gebieden, waar 
delen van de bevolking zich om geloofsovertuigende 
redenen niet wil laten vaccineren. Hierdoor ontstond 
er een ware run op de beschikbare vaccinvoorraden 
(DTP en IPV: geïnactiveerd poliovaccin) en werd het 
noodzakelijk om op relatief grote schaal OPV (oraal 
poliovaccin) te importeren. 

De druk op de verkoopafdeling van de SVM is enke
le weken gigantisch geweest, hetgeen niet alleen heeft 
geleid tot extreem overwerk binnen de SVM, doch 
ook tot taferelen waarmee SVM tot op dat moment 
nog nimmer was geconfronteerd. 
• Alle leveranties van DTP en IPV aan groothandel, 

apothekers en artsen werden tijdelijk stopgezet. De 
voorraden DTP en IPV werden geïnventariseerd en 
geblokkeerd. In overleg met RIVM en GHI werden 
verdeelsleutels opgesteld, met inachtneming van de 
continuïteit van het Rijksvaccinatieprogramma. Ex
portvoorraden IPV werden tijdelijk aangewend 
voor gebruik in Nederland. 

• Intussen werd de produktie van DTP en IPV sterk 
opgevoerd. Doordat er ruim voldoende bulkvaccin 
in voorraad was (Polio, Difterie en Tetanus), was 
het mogelijk om de finallot produktie ( farma
ceutische produktie) te verhogen. In de periode van 
20 september tot 15 november 1992 zijn 900 liter 
DTP en 900 liter IPV extra geproduceerd. Dit komt 
neer op neno ongeveer 1.500.000 doses vaccin. 

• Tegelijkertijd zijn in september/oktober 510.000 
doses OPV geïmporteerd en zijn op verzoek van 
WVC nog eens 800.000 doses OPV aangekocht 
doorSVM. 

Nadat de verdeling van de beschikbare vaccins was 
gerealiseerd en begin oktober de voorraden vaccins 
toereikend bleken, werden de leveranties aan 
groothandel, apothekers en artsen gecontinueerd. 

• dirccttlll' Stichting tot bevordering van Volksgezondheid en Milieuhygiene 

De beschikbaarheid van vaccins van dag 
tot dag 

18 september 1992: 
SVM wordt door het RIVM ingelicht over een ver
moedelijk geval van polio in Streefkerk en wordt ver
zocht voorbereidingen te willen treffen voor de be
strijding van een polio-epidemie. 
In overleg met het RIVM wordt besloten tot spoed
import van 10.000 doses OPV. 
Tegelijkertijd worden de beschikbare voorraden 
vaccins geïnventariseerd. Aan de GGD Dordrecht 
worden intussen 10.000 doses DTP geleverd. 

19 september 1992: 
Voorbereidingen worden getroffen voor extra pro
duktie van IPV, OPV en DTP. 

20 september 1992: 
Polio is inmiddels serologisch vastgesteld (type lil) 
en de beschikbaarheid van poliovaccin wordt nu cru
ciaal. In overleg met RIVM en GHI wordt besloten 
om trivalent OPV te gaan gebruiken. Aan de GGD 
Zeeland worden 5.000 doses DTP geleverd. 

21 september 1992: 

Direct beschikbare vaccins: 

DTP 
IPVNL 
IPCEXPORT 

350.000 doses 
6.800doses 

380.000 doses 

Besloten wordt om de verkoop van vaccins aan 
groothandel, apothekers en artsen tijdelijk op te 
schorten en om de export tijdelijk te bevriezen. Be
schikbare voorraad gereed produkt: 736.800 doses. 
De telefoons staan inmiddels roodgloeiend. In over
leg met de GHI wordt besloten om via de ent-admini
straties de vaccin behoefte te laten inventariseren. De 
GGD'eninde regio Zuid West Nederland vinden dit 
te lang duren en voeren de druk op. De wensen voor 
vaccin zijn enorm groot. In overleg met de GHI 
wordt sanerend opgetreden. 
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22 september 1992: 
Nederland is in paniek. Binnen SVM wordt alles op 
alles gezet om de eerste grote vaccinleverantie voor 
te bereiden. Diezelfde middag en avond vindt distri
butie plaats. Ten gevolge van het slechte weer en de 
grote verkeersdrukte duurt het tot 23.00 uur voordat 
de laatste vaccinpakketten zijn afgeleverd. Tijdens 
het GGD-overleg in Rotterdam wordt door Krasselt 
(RIVM) en Guijt (SVM) benadrukt dat er voldoende 
vaccin is, uitgaande van het bij RIVM en SVM be
kend zijnde draaiboek uit 1982. 
In totaal zijn vandaag aan 11 GGD'en in de regio 
Zuid-West Nederland vandaag 99.500 doses OPV en 
51.000 doses DTP geleverd. 

23 september 1992: 
De aangekochte hoeveelheid van I 0.000 doses OPV 
blijken een druppel op een gloeiende plaat. In overleg 
met RIVM wordt besloten om I 00.000 doses OPV 
aan te kopen van een Canadese firma. Levering kan 
per direct plaatsvinden. 
In overleg met GHI en PEA's wordt een verdeling 
van de beschikbare DTP opgesteld voor heel Neder
land, waarbij tevens de continuïteit van het RVP 
moet worden gewaarborgd. 
Door overleg tussen RIVM, WVC en GHI wordt het 
GHI-beleid herzien: geen massale ent-campagnes, 
passieve reactie en distributie van vaccin via de 
PEA's. 

24 september 1992: 
De verdeelsleutel voor de DTP levering is in overleg 
met GHI en PEA 's vastgesteld naar rato van het be
volkingsaantal uit het bevolkingsregister. In totaal 
werden 1 47.500 doses DTP afgeleverd aan de 
provinciale ent-administraties. 
Ondanks de zeer grote leveringen van vaccins, 
worden de vragen van sommige GODen steeds 
gekker: 'Doe maar 100.000 doses DTP'. 
Die middag arriveren de eerste 100.000 doses OPV 
uit Canada op Schiphol. 's Avonds wordt de verdeel
sleutel gemaakt, in overleg met de GHI, voor de dis
tributie op 25 september. 

25 september 1992: 
Vandaag werden 100.000 doses OPV gedistribueerd 
aan de 11 GGD'enuit de regio Zuid-West Nederland. 
Daarnaast werden 35.000 doses DTP verspreid, deels 
aan de PEA Zuid-Holland, deels rechtstreeks aan de 
GGD'enRotterdam en Zeeland. 
Nu de voorraad DTP vrijwel is uitgeput, wordt in 
overleg met het RIVM besloten om over te schakelen 
op IPV (plain polio vaccin). Inmiddels is gestart met 
extra produktie van DTP en IPV. 
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's Avonds worden wederom 200.000 doses OPV be
steld in Canada. Het restant DTP zal worden gereser
veerd voor het Rijksvaccinatieprogramma. 

26 september 1992: 
Extra produkties van DTP en OPV worden ingepland 
en voorbereid: 

27 september 1992: 
Met GHI is de afspraak gemaakt dat per 28 septem
ber zal worden overgeschakeld van DTP naar IPV. 

weeknummer produkt doses beschikbaar 

39 DTP94 270.000 week 45 
40 IPV740 360.000 week44 
41 IPV741 320.000 week 45 
42 DTP95 270.000 week 48 
44 DTP96 270.000 week 52 

28 september 1992: 
De eerste IPV leveranties worden uitgevoerd: aan de 
PEA Zuid Holland 25.000 doses en aan de PEA Rot
terdam 10.000 doses IPV. 
De leverantie van 200.000 doses OPV uit Canada 
wordt bevestigd. 

29 september 1992: 
Om half twaalf arriveren 100.000 doses OPV in Bilt
hoven. Amper 30 minuten later zijn drie auto's on
derweg om het OPV te distribueren: ongeveer 70.000 
doses OPV worden naar de bedreigde gebieden in 
Zuid West Nederland gebracht! 
In overleg met de GHI worden ongeveer 25.000 doses 
OPV gedistribueerd over GGD's in de rest van Ne
derland. 

1 oktober 1992: 
Er beginnen duidelijk tekenen van vermoeidheid 
zichtbaar te worden. Zo langzamerhand begint 
iedereen zich te realiseren dat de bestrijding van de 
epidemie het nodige zal gaan kosten. 

Week41: 
De week begint rustig, maar al snel blijkt dat er een 
constante stroom van bestellingen binnenkomt bij de 
afdeling verkoop van SVM. De private markt trekt 
aan. De GHI verzoekt SVM om nogmaals 200.000 
doses OPV aan te kopen in het buitenland. 

Week42: 
De PEA's beginnen weer te informeren naar vaccin 
ten behoeve van vervolg-vaccinaties. De produktie
planning wordt nogmaals gereviewed. Alles verloopt 
volgens prognose. De produktie-afdeling draait op 



volle kracht. Bij SVM komt een brief binnen van de 
AWBZ, waarin melding wordt gemaakt dat de finan
ciering van de epidemie voor personen boven de 18 
jaar ter discussie staat. AWBZ bevriest de betalingen! 
Leveranties van vaccin worden gecontinueerd, nadat 
de DG-RIVM zich garant heeft gesteld voor de uit
eindelijke betaling. 

Gedurende vele weken blijft er een continue stroom 
van bestellingen en leveranties bestaan. 
Pas begin april 1993 komt duidelijkheid over de 
financiering van de vaccins die in het kader v~ de 
polio-epidemie zijn verstrekt. 
Tot die tijd heeft SVM voor een behoorlijk vermogen 
moeten voorfinanciëren, met de garantstelling van 
het RIVM (en dus niet van de opdrachtgever GHI! 
WVC!). 
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Conclusie 

Op het moment dat de polio-epidemie begon, hadden 
RIVM en SVM ruim 730.000 doses vaccin (DTP en 
IPV) als gereed produkt in voorraad. Ten opzichte 
van de jaarlijkse afzet van DTP betekent dit ruim 
1 112 jaar voorraad! 
Ten gevolge van het aanvankelijk ruim ingestelde be
leid door de GHI, leek het erop dat de vaccinclaims 
gingen oplopen tot ongeveer 9 miljoen doses. 
Omdat RIVM en SVM uitgingen van het polio 
draaiboek 1982 (het enige bekende en geaccordeerde 
draaiboek) was de voorraad vaccin niet afgestemd op 
het nieuwe GHI-beleid, waardoor de paniekreacties 
bijGGD'enverklaarbaar waren. 
Door inperking van het ruime vaccinatiebeleid na 1 
week is er uiteindelijk geen tekort aan vaccin ge
weest en zijn de kosten voor de bestrijding van de 
polio-epidemie beperkt gebleven. 

Uiteindelijk gebruik van poliovaccins in de periode 
21 september tot en met 31 december 1992: 

DTP 
IPV 
OPV 

368.000 doses 
139.000 doses 
204.000 doses 

1992-1993 Polio-epidemie in The Netherlands: summary of the main points 

Introduetion 

Poliovaccination was started in the Netherlands in 
1957. Vaccination was offered to all those bom after 
1 january 1945. From the beginning, inactivated po
liovaccine (IPV) was used. Children are now immu
nized at 3, 4, 5 and 11 months of age and given a 
booster at 4 and 9 years of age. For many years, the 
vaccination coverage of the population at large bas 
been approximately 95%. 
The incidence of poliomyelitis dropped dramatically 
from the start of the vaccination. Nevertheless, cases 
occurred in local outbreaks till 1971 and in nation
wide epidernies in 1978 and 1992. The main reason 
for this is that a small, closely knit group of people 
with social contacts refuse vaccination for religious 
reasons. Persons belonging to this group Jive in a belt 
from the South-West to the North-East of the country 
(high risk area). All indigenous polio cases in the '70s 
occurred in this community. With one exception the 
same was true for the 1992 epidemie. 

Theepidemie 1992-1993 

In the early evening of september 17 a suspected case 
of poliomyelitis with classical prodromal symptoms 
and paralysis of both legs was reported to the natio
nal public health authorities. The patient was a boy, 
14 years of age. For religious reasoos he had not 
been vaccinated against poliomyelitis with the excep
tion of one dose of monovalent OPV (oral polio vac
cine) during the 1978 epidemie (poliovirus type 1) 
when he was 2 months of age. 

Diagnostic work was started on the same day and in
cluded virus isolation from faeces and throat swabs, a 
recently developed assay for determination of polio
virus-type-specific lgM antiboclies and neutralization 
assays. The first results became available on 20 Sep
tember when serum and CSF of the patient as well as 
serum from bis younger siblings were found positive 
for poliovirus-type-3 specific lgM antibodies. 
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Since this was an indigenous case of poliomyelitis in 
a group that was not adequately protected by vacci
nation it was assumed that a polio outbreak was oc
curring and that more cases could be expected. The
refore, control measures were taken. It included vac
cination of all those who were bom after 1930 and 
were either unvaccinated, incompletely vaccinated or 
had been vaccinated more than 15 years ago. 

One week after the first patient, a second suspected 
case was reported and shown to be PV3-IgM positive 
within 24 hours after notification. Up till 19 February 
1993 a total of 68 patients were reported. None of 
them had been vaccinated. With one exception they 
all belong to the group that rejects vaccination for re
ligious reasons. Poliovirus was isolated from faeces 
or throatswabs of patients or cantacts in 63 of the 68 
cases (84%) from whom material was available for 
diagnostic investigations 

Special issue 

In this special issue of the Infectieziekten-Bulletin the 
recent epidemie is described from several points of 
view. A global description of theepidemie is the first 
of seven attributions to this issue, foliowed by a ge
nera) comment. 
The practical problems a small, regional health 
authorities office ( in charge of the control of infec
tious diseases) had to deal with, are described: the ef-

Aankondigingen: 

4e Transmissiedag infectieziekten 

De jaarlijkse Transmissiedag Infectieziekten zal in 
1994 op dinsdag 22 maart worden georganiseerd. 
Deze dag is gericht op de praktijk van de infectie
ziektenbestrijding en beoogt bijscholing van en uit
wisseling van ervaring tussen allen die betrokken zijn 
bij de infectieziektenbestrijding: artsen, verpleegkun
digen, hygiënisten, diagnostici. 
Het onderwerp zal zijn: MENINGITIDEN. U kunt 
verwachten dat er in het programma op de diverse as
pecten van epidemiologie, diagnostiek en bestrijding 
c.q. preventie zal worden ingegaan. 
Voorts zal er aan het einde van de dag ruimte worden 
gereserveerd voor een tweetal voordrachten over 
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forts made to control the epidemie, how to deal with 
press and publicity, the hu ge ask for vaccine and ca
pacity problems. 
The huge need for polio-vaccine also thwarted the 
daily routine of vaccine-production. In a short time 
production rates were raised and control measures 
were taken to increase the vaccine supplies. Finally, 
there has been enough vaccine to carry out the re
stricted vaccination instructions. 
A summary of diagnostic possibilities is given. A re
cently developed rapid diagnostic method (based on 
detection of type-specific IgM antibodies) is 
descri bed. 
From the beginning of the epidemie, regular samp
ling of the sewerage was performed, as well in high 
risk area's, as outside this region. Even in small 
amounts of water poliovirus could be cultured. This 
appeared to be a useful method for monitoring the 
spread of the epidemie virus in The Netherlands. Po
liovirus circulation was found only in high risk areas, 
there was no evidence of spread of the virus outside 
this region. 
These findings were supported by the results of a po
pulation survey to study the spread of the epidemie 
virus. Over 3000 persons in high and low risk areas 
were examined. In 8 faeces samples the epidemie vi
rus could be cultured. All 8 cases were found in 
people who belonged to the risk-population; there 
was no spread of the virus outside the high risk re
gions. 

DIFTERIE, in verband met de actuele dreiging van
uit Oost-Europa. 
Het definitieve programma zal later worden bekend 
gemaakt. 
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BOERHAA VE COMMISSIE VOOR POSTACADEMISCH Ol'IDERWUS IN DE GENEESKUNDE 

PROGRAMMA VOOR HET TWEEDE 
HALFJAAR 1993 

Algemene informatie 

Boerhaave Commissie 

De Boerhaave Commissie is de organisatie voor post
academisch ondeJWijs in de geneeskunde van de Fa
culteit der Geneeskunde van de Rijksuniversiteit te 
Leiden. 
De Boerhaave Commissie heeft als taak het initiëren, 
stimuleren en organiseren van nascholing in de ge
neeskunde. Zij organiseert hiertoe theoretische en 
praktische nascholingscursussen. Tevens worden op
leidingscursussen voor assistent geneeskundigen ge
organiseerd. 

7 - 12 november 1993 
Klinische epidemiologie op Schiermonnikoog 
(D748) 

Doel van deze intensieve cursus is de deelnemers in 
één week tijd de basisprincipes van epidemiologisch 
onderzoek bij te brengen, die nodig zijn bij het opzet
ten, uitvoeren en interpreteren van klinisch weten
schappelijk onderzoek. Hierbij zal voortdurend theo
rie afgewisseld worden met oefeningen, zodat de 
deelnemers de gangbare epidemiologische analyse
methoden aanleren, met potlood en papier en onder
steund door computerdemonstraties. De cursus begint 
op een basisniveau en eindigt op een (hoog)midden
niveau. Er is geen specifieke voorkennis vereist. Wel 
zal reeds voor de cursus lesmateriaal bestudeerd 
moeten worden. 

De cursus is bestemd voor hen die betrokken zijn bij 
patiënt-gebonden klinisch wetenschappelijk onder
zoek. Dit kunnen zowel klinisch werkzame artsen, 
assistent-geneeskundigen, maar ook specialisten en 
onderzoekers in opleiding (AIO's en OIO's) zijn. 

Inlichtingen 

Cursusprijs: f 1250,-
Informatie: 071-264037 (Mw. M. Horstmanshoff. 
Afd. Klinische epidemiologie) 

18 - 20 november 1993 
Opleidingscursus infectieziekten (C738) 

De opleidingscursus infectieziekten heeft tot doel het 
inzicht in de pathogenese, diagnostiek en therapie 
van infectieziekten te vergroten. In de lezingen zal 
veel aandacht worden besteed aan ontwikkelingen 
die in de toekomst in de infectieziekten een belang
rijke rol zullen spelen. In werkgroepen zal worden 
geoefend in de antibacteriële, antivirale, antifungale, 
antiparasitaire therapie, ziekenhuisinfecties, diagnos
tiek en AIDS. 

De cursus is bestemd voor internisten, kinderartsen, 
medisch microbiologen, andere geïnteresseerden in 
infectieziekten en voor hen die in opleiding zijn voor 
een van deze specialismen. 

Inlichtingen 

Cursusprijs: nog niet bekend. 
Informatie: 071-275294 (J.J.L. Muller) 

3 december 1993 
Poliomyelitis (A751) 

De jaarlijkse cursus infectieziekten heeft deze keer 
als thema 'Poliomyelitis'. Dit is een oud en bekend 
ziektebeeld. Alhoewel poliomyelitis in Nederland 
slechts voorkomt als een epidemie in niet gevacci
neerden, zijn er een groot aantal fundamentele en kli
nische aspecten, die een nadere beschouwing waard 
zijn. 
Omtrent de virusdiagnostiek zijn nieuwe mogelijk
heden en over de pathogenese zijn nieuwe inzichten 
verkregen. Tevens is het gewenst zich te beraden op 
het vaccinatiebeleid en moet men nagaan of er nieuwe 
therapeutische mogelijkheden zijn om blijvende 
verlammingen te voorkomen. Ook andere aspecten 
zoals revalidatie en het post-poliomyelitissyndroom 
zullen worden besproken. 

De cursus is bestemd voor internisten, kinderartsen, 
neurologen, microbiologen, GGD-artsen, huisartsen 
en voor hen die in opleiding zijn voor een van deze 
specialismen. 

Inlichtingen 

Cursusprijs: f 245,-
Informatie: 071-275292 (Mw. R.J. van Velzen) 
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GHI 4-weken overzicht 

Aantal aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode 1 november· 28 november 1992 (week 33- 36) in Nederland 
Number of notified cases of infectieus diseases for the period of 1 November· 28 November 1992 (week 33- 36) in the Netherlands 
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Groep A 
febris typhoides - - - - - 1 - - 1 - - - - - - -
lassakoorts ea vormen 
van Afril<. vir.haemorrh. 
koorts - - - - - - - - - - - - - - - -

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

loroep B 
anthrax - - - - - - - - - - - - - - - -
botulisme - - - - - - - - - - - - - - - -
brucelloses - - - - - - - - - - - - - . - -
cholera - - - - - - . - . - . . . - - -
diphterie - . - - - - - - - - - - - - - -
dysenteria bacillaris - - 1 - - 5 3 2 5 4 6 - 1 1 - -
febris recurrens - - - - - - - - - . . - - - - -
gele koortslyetlow lever - - - - - - - - - - - - - . . -
hepatHis A - 2 - - - 1 1 - 2 1 22 - 17 1 5 9 
hepatHis B - - . - - 2 1 1 2 1 - - . - 2 2 
legionella pneumonie - - - - - - - - . - - - - - 1 -
lepra - . - - - - - - 2 2 - - - - - 1 
leplospiroses - - - 1 - - 1 . - - 1 - . - - -
malaria 1 - - - - 1 1 - 3 2 1 - . - 1 3 
meningitis eer . ...,;.-,,;... - - . . - 4 . . 1 1 - - - - 3 1 
meningokokken sepsis 2 - - - - 2 - - 2 1 4 . - - 3 -
morbilli - - - - - - 1 - 2 1 2 - - - 9 -
ornithosis/Psitlacosis - . - - - 1 - - - - - - - - 1 -
paratyfus B - - - - - 1 1 - . - 1 - 1 - . -
pertussis - . - 1 - 1 - - - . . - - - - -
atypische pertussis - - 3 - - 6 3 2 3 1 4 - - 2 3 2 
Q-koortsJQ-fever - - - - - - . - - - - - - . - . 
rubella . - - . - - - . - . . - - . 1 -
scabies 6 - - 1 1 1 6 3 3 3 29 - 12 . 3 1 
tetanus - - - - - . - - - . . - . - - -
trichinasis - - - - . . - - - - - - - . . . 
tubereulos is 8 . 6 25 5 27 24 11 67 13 75 - 16 3 64 24 
tularemia . - - - - - - - - - . . - - . -
tyfus exanthematiaJs - - . . . . - - - - - - - - - -
Voedselvergiftiging/ 

-infectielfoodbom- 4 - - 1 - 2 33 5 - - - - - - 2 14 
infections/-poisoning) 

GroepC 
gonorrhoea - - - 2 1 5 3 1 40 37 93 - 64 1 10 4 
syfilis. primJsec. - - - - - 1 1 1 5 5 5 - 2 . 1 3 
syfilis congenitta . . . . . . . - - - - - - - - -
parotitiS epidernies - - - - . . - - 1 - 2 - 1 - - -
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Aangegeven gevallen van infectieziekten in Nederland per 4 weken, 1992 
Notified cases of infections diseases in the Netherlands per 4 weeks, 1992 

week week 

25-28 29-32 
totaal totaal 

Groep A 

febris typhoidea 1 3 
lassakoorts ea vormen van - -

Afrik.vir.haemorrh.koorts 

pestlplague - -
poliomyelitis ant.acuta- - -
rabies - -

Groep& 

anthrax 1 -
botulisme - -
brucelloses - 1 
cholera - -
diphterie - -
dysenterie bacillaris 12 25 
febris recurrens - -
gele koortslyellow lever - -
hepatitis A 36 33 
hepatitis B 14 16 
legionella pneumonie 5 4 
lepra 1 -
leptospiroses 1 2 
malaria 14 21 
meningitis cer.epidemica 11 13 
meningokokken sepsis 23 12 
morbilli 16 36 
omithosislpsittacosis 3 3 
paratyfus B 1 -
pertussis 25 21 
atypische pertussis - 5 
0-koorts/Q-fever 1 1 
rubella 5 -
scabies 79 43 

tetanus - -
trichinasis - -
tuberculosis 70 55 
tularemie - -
tyfus exanthematicus - -
voedselvergiftigingi-infectie 

loodbom infectionsl-poisoning 33 140 

GroepC 

gonorhoea 122 145 
syfilis prim.lsec. 9 5 
syfilis congenita - -
parotitis epidemica 3 4 

week 

33-36 
totaal 

2 

-
-
-
-

-
-
-
-
-

21 

-
-

43 

11 

1 
3 
3 

11 
11 

13 
14 
2 
3 

26 
2 

-
1 

51 

-
-

328' 

-
-

56 

159 
16 

-
3 

• Deze Slijging werd veroorzaakt dmr een venraging in de regislrdJie bij het overgaan op een nieuw systeem. 

cumulatief totaal 

t/mweek 36 

1993 1992 

23 35 

- -

- -
9 -
- -

1 -
- -
1 2 
2 -
- -

180 181 

- -
- -

590 392 
133 1n 
18 9 
17 4 
12 11 

145 122 
198 220 
222 173 
373 301 
29 48 

6 6 

133 n 
13 6 
17 22 
15 7 

601 488 

- 3 

- 3 
1131 1186 

- -
- -

572 617 

1199 1575 
85 142 
2 2 

26 38 
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Overzicht van bij de Geneeskundige Hoofdinspectie aangegeven gevallen 
van infectieziekten over de periode 16 augustus- 12 september (week 33-36) 

In de afgelopen 4-weken periode werden 2 patiënten 
aangegeven wegens buiktyfus. Eén patiënt liep de 
besmening in Azië op en de tweede is mogelijk in 
Nederland besmet. 
Wegens bacillaire dysenterie werden 21 patiënten 
aangegeven. De infecties werden veroorzaakt door 
S.f/exneri (9), S.sonnei (7), S.boydii (I), S.dyseirteriae 
(I) en in 3 gevallen is het Shigella type onbekend. 
Zestien patiënten liepen de besmetting in het bui
tenland op, te weten: 4 in Azië, 6 in Afrika, I in 
Midden-Amerika, l in het Caraïbisch gebied en 4 in 
Europa. In I geval is het land van besmetting onbe
kend. Vier patiënten werden in Nederland besmet. 
Van hepatitis A werden 44 gevallen gemeld. In 8 ge
vallen werd de besmetting mogelijk in het buitenland 
opgelopen, te weten Afrika (5), Zuid-Amerika (I) en 
Europa (2). 
Van hepatitis B werden 9 gevallen gemeld. Twee pa
tiënten zijn mogelijk besmet via sexueel contact en 2 
patiënten door intraveneus druggebruik. Van 5 pa
tiënten is de bron van besmetting onbekend. 
Er werd 1 geval van legionellapneumonie gemeld. 
De patiënt heeft de besmetting mogelijk in Spanje 
opgelopen. 
Bij 3 patiënten werd lepra vastgesteld, zij werden 
mogelijk in Suriname (2) en India (I) besmet. 
Leptospiroses werd bij 3 patiënten gediagnostiseerd. 
Allen zijn mogelijk door contact met oppervlakte
water besmet. Twee patiënten werden besmet met 
een Leptospira serogroep /cterohaemorrhagiae en de 
derde patiënt werd besmet met een Leptospira sero
groep Grippotyphosa. 
Er werden IJ gevallen van malaria aangegeven. De 
patiënten hebben de besmetting in de volgende gebie
den opgedaan: Oost-Afrika (3 P .falciparum), Centraal
en Oost-Afrika (I P .falciparum), West-Afrika (6 
P .falciparum) en Azië (l P. vivax). 
Het aantal aangegeven patiënten met meningococco
sis bedraagt 22, waarvan 13 met een sepsis. 
Wegens mazelen werden 14 patiënten aangegeven. 
Slechts I patiënt was gevaccineerd, in 9 gevallen was 
de reden van het niet vaccineren een antroposofische 
reden en 3 patiënten vielen vanwege de leeftijd 
buiten het vaccinatieprogramma. In I geval is de 
reden van het niet vaccineren onbekend. 
Twee patiënten werden aangegeven wegens 
ornithose/psittacose. In beide gevallen is de bron 
van de besmetting onbekend. 
Paratyfus B werd geconstateerd bij 3 patiënten. Eén 
patiënte heeft de besmening mogelijk in Indonesië 
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opgelopen. Beide andere patiënten zijn door een on
bekende bron mogelijk in Nederland besmet. 
Er werden 26 gevallen van pertussis gemeld, waar
van 17 personen niet of onvolledig gevaccineerd wa
ren. In 4 gevallen was de reden van het niet vaccine
ren een godsdienstige overtuiging, 6 patiënten vielen 
vanwege de leeftijd buiten het vaccinatieprogramma, 
6 patiënten op grond van een medisch argument en in 
l geval was de reden onbekend. 
Er werden 2 gevallen van atypische pertussis ge
meld. Beide patiënten waren volledig gevaccineerd. 
Wegens scabies werden 51 personen aangegeven. In 
nagenoeg alle gevallen ging het om solitaire- of ge
zinsbesmettingen, in 4 gevallen betrof het asielzoe
kers en er werd I explosie in een verpleeghuis gemeld. 
Van tuberculose werden 328 gevallen gemeld, waar
van 180 geconstateerd bij Nederlanders en 148 bij 
buitenlanders. De stijging van het aantal aangegeven 
gevallen werd veroorzaakt door een registratie in
haalslag op de Geneeskundige Hoofdinspectie, welke 
het overgaan op de nieuwe registratieformulieren met 
zich meebracht. 
Wegens voedselvergiftigingi-infectie werden 56 pa
tiënten aangegeven. 
Eén patiënt is werkzaam in de horeca. Zeven gezins
infecties deden zich voor met in totaal 18 personen. 
Op 1 infectie na werden allen door een Salmonella 
veroorzaakt. 
In een woonwijk werden 4 kinderen nagenoeg op de
zelfde dag ziek. Gezien het feit dat allen besmet wa
ren met een Salmonella groep B en de eerste ziekte
dag overeenkwam zijn zij waarschijnlijk door een
zelfde onbekende bron besmet. 
Na het nuttigen van een lunch in een bedrijfs
restaurant werden 28 van de 59 werknemers ziek. 
Eén persoon is aan de door de infectie ontstane com
plicatie overleden. 
Na een maaltijd in een restaurant werden 5 personen 
uit een groep van 9 ziek. De bron van de besmetting 
is mogelijk een visschotel. 
Van gonorroe werden 159 gevallen gemeld, waarvan 
121 geconstateerd bij mannen en 38 bij vrouwen. 
Primaire en secundaire syfilis werd vastgesteld bij 9 
mannen en 7 vrouwen. 

Rectificatie bulletin 4.9: 

Ten onrechte werden in de tabel op pg. 192 9 geval
len van poliomyelitis gemeld. 
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Notified cases of infectious diseases registered at the Medical Inspectorale 
ofHealth, 16 August- 12 September 1993 (week 33- 36). 
Summary of the main points. 

During the past four-weekly period 2 patients have 
been reported for typhoid fever. One had acquired 
the infection in lndonesia and the other probably in 
the Netherlands. 
For bacillary dysentery 21 patients have been noti
fied, caused by S.flexneri (9}, S.sonnei (7), S.boydii 
( 1 }, S.dysenteriae (1 }, while in 3 cases no Shigella 
group was mentioned. Seventeen patients had acqui
red the infection abroad. 
Hepatitis A has been diagnosed in 44 patients; 8 of 
them had acquired the infection abroad. 
For hepatitis B 9 cases have been notified. Two pa
tients have probably been infected by sexual route 
and 2 via intravenous use of drugs. In 5 cases no route 
of transmission cou1d be established. 
For legionellapneumonia 1 case bas been reported. 
The patient got infected in Spain. 
Leptospiroses bas been diagnosed in 3 patients. 
They got infected by water contact. 
For malaria 11 cases have been notified. The 
patients had acquired the infection in the following 
malarious areas: East-Africa (3 Pl.falciparum), 
Centra!- and East-Africa (1 Pl.falciparum), West
Africa (6 Pl.falciparum) and Asia (1 Pl.vivax). 
Twenty-two patients were notified for meningococ
cosis, 13 of them with septicaemia. 
For measles 14 cases have been reported. Only one 
of the patients had been immunized. 
For omithosis 2 cases have been reported, the souree 
of infection is unknown. 
Paratyfoid fever B was found in 3 patients. One got 
infected in Indonesia and the others probably in the 
Netherlands. 
Pertussis bas been diagnosed in 26 patients, 9 of 
them had been immunized. 
Two patients have been reported for atypical pertus
sis, they had been immunized. 
Tuberculosis was found in 328 patients, of whom 
148 of foreign origin. The increase of the notified 
cases in this period is due to the introduetion of a 
new system to register the notified cases, causing 
de1ay in the actua1 reporting. 
Fifty-six patients were reported for suffering from 
foodbom infections. 
One patient is a food-handler. Seven family-explo
sions were reported with total 18 persons. 
Twenty-eight employees, out of a group of 59, beca
me ill after a lunch in the canteen. 
Four children, out of the same residential quarter, got 
infected with Salmonella group B. The cases are pro-

bably related because of the same first day of illnes. 
Five persons, out of a group of 9, became iJl after a 
meal in a restaurant. The souree of infection is proba
bly a fish-plate. 
For gonorrhoea 159 cases have been reported; 121 
diagnosed in men and 38 in women. 
Primary and secondary syphilis bas been found in 9 
male and 7 female patients. 
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Overzicht registratie Laboratorium Surveillance Infectieziekten 

Bacteriële ziekteverwekkers, week 33 - 36, 1993 
Bacterial pathogens, weeks 33 - 36, 1993 

week 

25-28 

totaal 

Salmonella 326 
S.Agona 2 

S. Bovismorbificans 12 

S. Emeritidis 132 

S. Hadar 7 

S.lnfantis 0 

S. Uvingstone 2 

S. Panama 16 

S. Paratyphi A 0 

S. Paratyphi B 1 

S. Typhi 4 

S. Typhimurium 111 

S. Virchow 11 

Overige Salmonella 28 (14) 1 

Shlgella 10 

Shigella boydii 1 

Shigella dysenteriae 0 

Shigella flexneri 5 

Shigella sonnei 4 

Shigella spp2 0 

Yerslnla 15 

Yersinia enterocolitica 15 

Yersinia frederiksenii 0 
Y ersinia spp2 0 

U staria 1 

Usteria monocytogenes 0 

Usteria spp2 1 

Legionella 1 

Legionella pneumophilae 1 

Bordetella 7 

Bordetella penussis 0 

Bordetella parapenussis 0 

Bordetella spp2 7 

Bron: Infectieziekten Surveillance Centrum. 

Dit overzicht bestaat uit: 

week WHk cumulatief totaal 
1/m week 36 

29-32 33-36 
totaal totaal 1993 

326 370 1913 

1 1 11 

7 2 38 
168 166 719 

6 3 39 

3 10 27 

2 0 18 

1 4 44 

3 5 9 

0 0 3 

0 4 12 

96 114 694 

11 14 81 

28 (18)1 47 (27)1 218 

22 55 169 

1 4 10 

2 2 8 

8 20 58 
10 28 88 

1 1 5 

8 7 81 

6 6 72 

0 0 1 

2 1 8 

1 1 8 
1 1 5 

0 0 3 

1 1 3 
1 1 3 

4 8 30 
1 0 6 
0 0 0 
3 8 24 

1992 

1533 

9 

25 

497 

45 

12 

22 

9 

5 

8 

23 

603 

80 
195 

182 

11 

4 

60 

102 

5 

91 

84 
2 

5 

7 

6 
1 

4 

4 

8 
7 

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 isolaties bij de mens. 

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

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 33 - 36, 1993 
Positive results from laboratones for virology, weeks 33-36, 1993 

week week 
25-28 29-32 
totaal totaal 

Adenovirus 55 48 

Bofvirus 3 2 

Chlamydia psitlaci 4 7 

Chlamydia trachomatis 219 172 

Coronavirus 0 0 

Coxiella bumetil 2 5 

Enterovirus 111 84 

Hepatitis A-virus 21 13 

Hepatitis B-virus 53 41 

Influenza A-virus 1 1 

Influenza B-virus 0 1 

Influenza G-Virus 1 1 

Mazelenvirus 9 7 

Mycopl. pneumoniae 26 27 

Parainfluenza 78 40 

Parvovirus 13 11 

Rhinovirus 11 9 

RS-virus 6 11 

Rotavirus 40 17 

R.conorii 0 1 

Rubellavirus 0 1 

ISFECTIEZIEKTES-BIJLLETIS 1993 JAARGAI'G 4 NUMMER 10 

-k 
cumulatief totaal 

33-36 1/mweek 36 

totaal 
1992 1993 

66 618 827 

1 16 7 

8 81 97 

202 1712 1662 

0 6 13 

3 39 37 

46 493 628 

28 286 258 

47 466 536 

2 244 333 

4 453 27 

2 19 17 

0 62 75 

30 552 911 

29 360 313 

3 102 45 

4 89 61 

4 686 979 

17 1235 1338 

0 5 0 

2 14 8 

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de werkgroep Klinische Virologie. 
Zonder toestemming van de werkgroep mogen deZe gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden. 

Contactpersoon: B. Kempen, RIVM 030-743551 
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