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Epidemiologie van Haemophilus injluenzae meningitis 

L. van Alphen • 

Inleiding 

Hoemophilus influenzae omvat een groep bacteriën die 
bestaat uit gekapselde en ongekapselde stammen. 
Meningitis wordt meestal door gekapselde bacteriën 
veroorzaakt. De geïsoleerde H.injluenzae stammen 
hebben voor 92,8% het kapsel type b (tabel 1). Bij 
kinderen op een leeftijd tussen 4 maanden en 5 jaar is 
H.influenzae de meest frequent geïsoleerde verwekker 
van alle meningitiden 1• Meningitis maakt ongeveer de 
helft uit van alle H.injluen::.ae type b-infecties. 
H.injluenzae type b (Hib) veroorzaakt ook epiglottitis, 
cellulitis, artritis en pneumonie. waarbij de bloedkweek 
positief is. Infecties door ongekapselde H.influenzae 
komen veel vaker voor dan Bib-infecties. maar deze 
beperken zich vrijwel uitsluitend tot de slijmvliezen van 
de bovenste (otitis media. sinusitis. nasopharyngitis) en 
lagere luchtwegen (bronchitis. alveolitis). 

Incidentie 

De jaarlijkse incidentie van H.influenzae meningitis is 
in de westerse wereld 1 - 31100.000 inwoners per jaar, 
hetgeen overeenkomt met 22/100.000 kinderen van 0-

5 jaar per jaar voor Nederland (tabel 2). Deze gegevens 
zijn verzameld in het Nationale Referentielaboratorium 
voor Bacteriële Meningitis (RBM) van Uv A/RIVM 
(WHO Collaborative Centre)2• In figuur 1 is de leef
tijdsverdeling van H.influenzae-meningitis patiënten in 
Nederland weergegeven. Uit deze figuur kan worden 
afgeleid, dat de maximale incidentie van Bib-meningitis 
voorkomt bij kinderen van 10 - 11 maanden. Gerekend 
over de leeftijdsgroep 6 - 11 maanden is de leeftijd 
specifieke incidentie 59/100.000 kinderen/jaar. Onge
kapselde H.influenzae stammen en stammen met een 
ander kapsel type dan type b veroon.aken slechts 7,2% 
van de H.injluenzae-meningitis gevallen (tabel i). 

Predisponerende factoren en 
rest verschijnselen 

Meningitis door Hib ontstaat meestal spontaan, hoewel 
deze infectie in een kwart van de gevallen door otitis 
media wordt voorafgegaan'. Borstvoeding heeft een 
gunstig effect op het voorkomen van meningitis in de 
eerste 6 maanden van het leven4. Epidemieën worden 
door Hib niet veroorzaakt. Uit onderzoek in de 
Verenigde Staten blijkt dat het risico voor secundaire 

Tabel I. H.influenzae isolaten uit liquor en! of bloed ontvangen vanaf 1981 tot 1993 naar jaar 
en serotype 

niet typeer-
Jaar b d e f baar (o/é) totaal (*) 

1983 164 I 8 4.6 175 (17) 
1984 154 3 8 4.8 166 (26) 
1985 179 12 6.3 191 (22) 
1986 246 JO 3.9 257 (29) 
1987 267 2 15 5.3 285 (29) 
1988 229 21 8.4 250 (40) 
1989 316 25 7.3 342 (60) 
1990 269 23 7.8 293 (50) 
1991 236 27 10.3 263 (53) 
1992 294 I 20 6.3 315 (74) 
1993 244 3 28 7.61 277 (73) 

Totaal 2598 12 78 JO 179 6.4 2814 (473) 

•) Alleen uit bloed geïsoleerd 
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Figuur 1. Leeftijdn·erdeling van H.influen::.ae meningitis 
patiënren in Nederland, 1989 tlm 1993 (n=1364) (RBM) 

gevallen in kinderdagverblijven en in de gezinnen 
waarbinnen zich een geval van meningitis heeft 
voorgedaan ongeveer I 00 keer verhoogd te zijn5• 

Twee procent van de patiënten overlijdt aan de 
meningitis en 8,5% houdt er ernstige restverschijn
selen aan over. In de literatuur worden zelfs per
centages restverschijnselen van 40% genoemd, maar 
dan worden ook tijdeliJKe leer- en opvoedings
problemen meegerekend waarvan de ernst soms 
moeilijk is te meten. Tot de ernstige restverschijnselen 
behoren doofheid ( 4% ), epilepsie (2% ), hydrocephalus 
(3%), paralyse (1,5 %), psychologische (3%) en 

Tabel 2. Geschatte incidentie van H.influenzae meningitis 
per I OS inwoners per jaar, naar leeftijdsgroep, 1981-1984. 
(RBM) 

Leeftijd Uaar) Incidentie 

0 41 
I 31 
2 19 
3-6 3.5 
7 en meer 0.1 

INFECTIEZIEKTEN-BULLETIN 1994 JAARGANG 5 NUMMER 6 

% 
12~---------------------------------, 

10.5 

10 

8.4 

1983 1985 1987 1989 1991 
jaar 

Figuur 2. Pereenrage j3-/actamase positieve H.influen::.ae 
1983- 1992 uit bloed en!ofliquor (RBM) 

andere lichamelijke problemen (2%)3• 

Meningitis door ongekapselde H.injluenzae komt 
vooral voor bij patiënten met een voorgeschiedenis, 
zoals hersenletsel en miltafwijkingen. Bij hersenletsel 
kan H.injluenzae zonder passage via het bloed in de 
liquor komen en bij miltinsufficintie is de voor de 
afweer noodzakelijke antistofproductie verminderd3. 

Epidemiologie van de bacteriële 
verwekkers 

De type verdeling van de H.injluenzae stammen uit 
Iiquor is samengevat in tabel 1. Kinderen onder de 5 
jaar worden vrijwel uitsluitend door Hib geïnfecteerd. 
Bij personen van 5 jaar en ouder neemt het aandeel van 
ongekapselde stammen zodanig toe, dat deze ongeveer 
even vaak als Hib worden geïsoleerd. Boven 50 jaar 
komen de ongekapselde zelfs meer voor dan Hib. 
De resistentie van H.influenzae geïsoleerd bij 
meningitis patiënten tegen ampicilline door beta
Jactamase productie neemt langzaam iets toe, maar 
blijft nog onder I 0% (figuur 2). Nederland steekt 
hierbij gunstig af ten opzichte van andere landen, met 
name rond de Middellandse Zee. 
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De verwantschap van Hib stammen wordt vastgesteld 
aan de hand van de eiwitsamenstelling van opper
vlakkig gelegen membraan eiwitten (OMP), lipo
polysaccharide (LPS) serotypes, DNA samenstelling 
van verschillende virulentie genen, en van verschillen 
in voorkomen en eigenschappen van metabole 
enzymen van de bacterie 6• Op grond van deze 
gegevens kan worden gesteld, dat Hib-stammen die 
in Nederland en de ons omringende Janden geïsoleerd 
zijn, voor het allergrootste deel nauw verwant zijn: 
van alle Rib-meningitis gevallen in Nederland wordt 
80% door één bepaalde stam (kloon) worden 
veroorzaakt, die circuleert in de bevolking. Deze 
kloon heeft als kenmerken een OMP subtype I, 
biotype I en LPS serotype I (kloon 1-I-1 ). In de 
Verenigde Staten van Amerika daarentegen wordt 
80% van alle gevallen door in totaal 5 verschillende 
kloons veroorzaakt. Gezonde dragers van Hib hebben 
significant vaker dan patiënten kloons in hun keel die 
nauwelijks uit Iiquor worden geïsoleerd7

• Ongekap
selde H.injluen::.ae verwekkers van meningitis zijn 
daarentegen zeer divers. Dit duidt erop dat deze 
bacteriën niet erg besmettelijk zijn. 

Veranderde epidemiologie van Hib 
tijdens vaccinatie 

Het effect van Rib-vaccinatie op het voorkomen van 
H.injluenzae kloons in Nederland is nog niet vast te 
stellen, omdat de evaluatieperiode van de vaccinatie 
nog te kort is. Deze gegevens zijn echter wel voor 
Finland verkregen. Vóór de introductie van het Rib
vaccin in Finland behoorde de meerderheid van de 
isolaten voornamelijk tot 3 verschillende klonen. Een 
van de klonen (OMP subtype Ie) werd vaker dan de 
meest gangbare kloon (OMP subtype I) bij 
meningitis patiënten dan bij epiglottitis patiënten 
geïsoleerd. Onafhankelijk daarvan had deze kloon 
voorkeur voor de jongste patiënten 9• Een tweede 
opvallende epidemiologische constatering was, dat 
de 1-II -9 kloon zich in 5 jaar verspreidde in het 
drukst bevolkte deel van Finland, namelijk groot 
Helsinki 10• 

Door verschillende landelijke vaccinatie campagnes 
met geconjugeerde Hib-vaccins (vaak afgekort als 
Hib-vaccins) is het aantal Hib-gevallen in Finland 
sterk afgenomen. Het aantal meningitis patiënten 
door ongekapselde H.injluenzae verminderde echter 
niet. evenals het aantal pneumokokken en meningo
kokken infecties. Analyse van de epidemiologie van 
H.injluenzae stammen geïsoleerd tijdens de invoering 
van het Hib-vaccin in Finland liet zien dat 
uiteindelijk alle Hib-kloons verdwenen (figuur 3) 
1l.l 2

• Tijdens de introductie van het Hib-vaccin trad 
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Figuur 3. Epidemiologie van de meest voor/wmende 
H.influenzoe type b kloons die verspreide infecties in 
Finland veroontUllaen tussen 1985 en 1989. Het percentage 
van de bevolking dat gevaccineerd is staat bovenaan in de 
figuur aangegeven 11• 

echter een verschuiving in het voorkomen van 
verschillende kloons op. De 1-II-9 kloon verspreidde 
zich vanuit groot Helsinki verder over Finland 
voordat ook deze kloon verdween. Het gevolg was 
dat het aantal gevallen van die kloon nog enkele jaren 
constant bleef, terwijl de andere kloons afnamen 
(figuur 3) 11 • 

In de Verenigde Staten is de afname in het aantal 
meningitis gevallen sneller verlopen dan verwacht op 
grond van de vaccinatie graad onder de bevolking. 
Nader onderzoek naar het voorkomen van Hib in 
Finland en de Verenigde Staten liet zien, dat 
vaccinatie ook leidde tot het verdwijnen van 
dragerschap van Hib 13·14• Aangezien H.injluenzae 
uitsluitend voorkomt bij de mens betekent ver
dwijnen van dragerschap het optreden van de zo 
genoemde kudde (in het Engels herd) immuniteit en 
het verdwijnen van het reservoir van deze bacterie. 

Samenvatting 

• Van alle meningitis door H.injluenzae wordt 
92,8% veroorzaakt door type b stammen. Het Rib
vaccin is niet werkzaam tegen overige stammen. 
In Nederland krijgen circa 350 kinderen per jaar 
meningitis en nog circa 400 kinderen andere 
verspreide Rib-infecties. 

• De leeftijd specifieke incidentie van meningitis is 
het hoogst voor kinderen van I 0 - 11 maanden. 

• Van alle Rib-meningitis gevallen wordt in 
Nederland 80% veroorzaakt door een bepaalde 
stam (kloon). In andere landen, zoals Finland zijn 
verschillende stammen verantwoordelijk. Som
mige kloons vertonen verschillende epidemio
logische kenmerken. 



• Vaccinatie in Finland heeft geleid tot het 
verdwijnen van alle Hib-kloons, hoewel kloons 
onderling verschilden in tempo van verdwijnen. Het 
aantal patiënten door ongekapselde H.influenzae 
verminderde niet. 

• Gezonde dragers van Hib hebben minder vaak de 
kloons in hun keel die bij patiënten worden 
geïsoleerd. Ook het dragerschap verdwijnt door de 
vaccinatie. 

Dankwoord 

Ik bedank Dr. L. Spanjaard en Dr. A. van der Ende 
voor het bewerken van de gegevens van het 
Nederlands Referentie Laboratorium voor Bacteriële 
Meningitis van Uv NRIVM (hoofd Prof. Dr. J. 
Dankert). 

Referenties 

I. Spanjaard L. Bol P. Ekker W. Zanen HC. The incidence 
of bacterial meningitis in the Netherlands: a comparison 
of three registration systems. J Infect 1985; 11:259-268. 

2. Annual reports of the Netherlands Reference Laberatory 
of Uv A/RIVM, The Netherlands ( 1979-1993 ), Univer
sity of Amsterdam, Amsterdam, The Netherlands. 

3. Bol P. Thesis, University of Amsterdam ( 1987). 
4. Eskola J, Takala AK. Käyhty H, Leinonen M, Kilpi T, 

Peltola H, Mäkelä PH. Secundary spread of invasive 
disease caused by Haemophilus injluenYJe type b. J 
Infect 1987; 14:233-236. 

5. Cochi SL, Fleming DW, Hightower A W, et al. Primary 
invasive Haemophilus injluenzae type b disease: a 
population based assessment of risk factors. J Paediatr 
1986; 108:887-896. 

INFECTIEZIEKTEI'-BULLETIN !994 JAARGANG 5 NUMMER ó 

6. Van Alphen L, Bijlmer HA. Molecular epidemiology of 
Haemophilus influenzae b. Pediatrics 1990;85:S636-642. 

7. Van Alphen L, Bol P, Kok MU, Geelen-van den Broek 
L. Differences in subtype distribution of Haemophi/us 

injluenzae type b from carriers in the general 
population and patients with meningitis. J Med 

Microbiol 1991 ;34:313-316. 
8. Van Alphen L, Van Dam A, Bol P, Spanjaard L, Zanen 

HC. Types and subtypes of Haemophilus influenYJe 

from patients with meningitis older than six years. J 
Infect 1987;15:95-101. 

9. Taka1a AK, Van Alphen L, Eskola J, Palrogren J, Bol 
P, Mäkelä PH. Haemophilus influenYJe type b strains 
of outer membrane protein subtypes I and Ie cause 
different types of disease. Lancet 1987;ii:647-650. 

10. Takala AK, Van Alphen L, Musser JM, Geelen L. 
Selander R, Eskola J, Mäkelä PH. Bacteriological 
epidemiology of Haemophilus injluenYJe type b 
causing invasive infections in Finland. J Infect Dis 
1989; 160:237-242. 

11. Van Alphen L, Takala AK, Geelen-van den Broek L. 
Danken J, Eskola J. Changes in the distri bution of 
Haemophilus injluenYJe type b clones associated with 
widespread infant vaccination in Finland. J Infect D1 
1992; 166:1340-1345. 

12. Eskola J. Käyhty H. Takala et aL A randomized 
prospective field trial of a conjugale vaccine in the 
proteetion of infants and young children against 
invasive Haemophilus injluen::.ae type b. New Eng! J 
Med 1990:323: 1381-1387. 

13. Michaels RH. Omar A. A decline in Haemophilus 
influenzae type b meningitis. J Pediatr 1993; 122:407-
409. 

14. Takala AK, Eskola J, LeinonenMet al. Reduction of 
oropharyngeal carriage of Haemophilus injluenYJe type 
b (Hib) in children immunized with a conjugate 
vaccine. J Infect Dis 1991; 164:982-986. 

Surveillance van invasieve infecties door Haemophilus influenz.ae type b 

M.A.E. Conyn-van Spaendonck", A.W.M. Suijkerbuijk", H.C. Rümke"" 

Inleiding 

In 1993 is vaccinatie tegen Haemophilus influenzae 
type b (Hib) in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) 
opgenomen. Vaccinatie wordt aangeboden aan alle 
kinderen geboren na I april 1993; de eerste vacci-

natie wordt toegediend op de leeftijd van 3 maanden, 
zodat Rib-vaccinatie in Nederland feitelijk 1 juli 
1993 aanving. 

Door landelijke vaccinatie kan een afname worden 
verwacht van de incidentie van door Hib veroor
zaakte invasieve infecties welke verantwoordelijk 

'Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie. RIVM. "Medisch Centrum Immunisaties. RIVM 
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zijn voor een aanzienlijke morbiditeit, invaliditeit en 
mortaliteit. Ingegaan wordt op het te verwachten 
effect van deze vaccinatie en de diverse invalshoeken 
van surveillance om dit effect te observeren. 

Bib-infecties 

Hib komt als commensaal voor in de nasopharynx en 
is soms verantwoordelijk voor milde respiratoire in
fecties zoals otitis media, sinusitis en bronchitis. 
Wanneer Hib de afweerbarrières doorbreekt, treden 
veel ernstiger, invasieve infecties op, zoals sepsis, 
meningitis, epiglottitis, arthritis, osteomyelitis en 
celluliris (met name periorbitaal en buccaal). Na 
meningococcen (44%) is Hib (26o/c) de belangrijkste 
verwekker van meningitis 1• 

In haar advies over Bib-vaccinatie ging de Gezond
heidsraad uit van 700 gevallen van invasieve Rib
infectie per jaar bij kinderen jonger dan vijf jaar: in 
de helft van de gevallen betreft het meningitis, in 15-
30o/c epiglottitis2• De piekincidentie voor Rib-me
ningitis ligt op de leeftijd van 8 maanden, van epi
glottitis op de leeftijd van 2 à 3 jaar. 

Bib-vaccinatie 

Het Rijksvaccinatieprogramma voorziet in Rib-vac
cinatie van kinderen geboren na 1 april 1993. Hoewel 
het merendeel van de invasieve Rib-infecties voor
komt bij kinderen tot de leeftijd van vijf jaar, is in het 
RVP niet voorzien in vaccinatie van alle kinderen in 
deze risicogroep3. De overheid heeft geen inhaal
campagne voor kinderen geboren vóór 1 april 1993 
geïnitieerd. Desalniettemin zijn er aanwijzingen dat 
veel van de 1 tot 5 jaar oude kinderen toch op eigen 
kosten door huisarts of GGD worden gevaccineerd. 

Het Rib-vaccin is het zogenaamde PRP-T-vaccin (aan 
tetanustoxoid geconjugeerd polyribosylribitolphos
phaat, bestanddeel van het kapselpolysacharide van 
het microörganisme). Het wordt intramusculair toe
gediend op de leeftijd van 3, 4, 5 en 11 maanden, 
tegelijk met het DKTP-vaccin, doch in een andere ex
tremiteit. Thans wordt door het RIVM en het Sophia
kinderziekenhuis (Erasmus Universiteit Rotterdam) in 
samenwerking met de Verenigingen voor Thuiszorg 
uit Rotterdam, Capelle aan de Ussel en Apeldoorn een 
trial uitgevoerd waarbij de interactie van de diverse 
componenten van het DKTP-vaccin en Rib-vaccin bij 
gemengde toediening in één injectie wordt ondenocht. 
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Effect van vaccinatie 

Rib-vaccinatie zalleiden tot een lagere incidentie van 
invasieve Rib-infecties. Allereerst zal dit in het 
geboortecohort 1993 zichtbaar worden, en eventueel 
ook enigermate in de voorgaande cohorten in ver
band met vaccinatie op particulier initiatief. Voorts 
mag worden aangenomen dat de incidentie bij oudere 
kinderen afneemt ten gevolge van de door vaccinatie 
van de jongsten toegenomen groepsimmuniteit. 
Daarna zal het effect zich met de geboorte en vacci
natie van nieuwe cohorten geleidelijk verder over de 
doelgroep van 0- tot 5-jarigen uitbreiden. Door de 
verschillende leeftijdspieken voor de diverse vormen 
van invasieve infecties kan ook een verschuiving in 
het klinisch beeld worden verwacht. 

Surveillance 

Surveillance is een zeer belangrijk instrument bij het 
onderzoek ter evaluatie van het effect van Rib
vaccinatie. Daarbij staan diverse gegevensbronnen 
ter beschikking. Naast morbiditeits- en mortaliteits
gegevens van SIG resp. CBS, kunnen klinische 
gegevens en laboratoriumgegevens worden geanaly
seerd. Beide laatste vormen zullen hier uitgebreider 
aan de orde komen. 
V oor (invasieve) Bib-infecties bestaat geen wette
lijke aangifteplicht. Aangezien voorwaarde voor een 
aangifte zou zijn dat de specifieke verwekker is 
geïsoleerd en getypeerd, lijkt directe gegevensverza
meling via de laboratoria een beter alternatief. 

Surveillance van de verwekker 

Informatie over de verspreiding van Haemophilus 
injluenzae werd in het verleden niet systematisch 
verzameld. Sinds 1975, echter, is de reeds vanaf 1959 
operationele laboratorium surveillance van meningo
coccen uitgebreid met de surveillance van andere 
bacteriële verwekkers van meningitis. Deze surveil
lance wordt uitgevoerd door het Referentielabora
torium Bacteriële Meningiris (RBM van de Universi
teit van Amsterdam en het RIVM). Uit het hele land 
worden de stammen die uit liquor c.q. bloed van 
meningitis patiënten zijn geïsoleerd, aangeboden aan 
hetRBM. 
In haar rapport over 'Vaccinatie tegen Haemophilus 
injluenzae type b' benadrukte de Gezondheidsraad dat 
het nodig is ook van andere manifestaties van Hib 
epidemiologische gegevens te verzamelen; alleen dan 
kunnen later de effecten van vaccinatie nauwkeurig 
worden beoordeeld. Hiertoe zal het RIVM het 



zogenaamde !SC-project (Infectieziekten Surveillance 
Centrum) gaan uitbreiden. Bij dit samenwerkings
project van RNM en de Streeklaboratoria, rapporteren 
deze 16 laboratoria sinds 1989 wekelijks alle isolaties 
van een aantal microörganismen. Thans worden in dit 
systeem isolaties van Bordetella (para)pertussis, 
Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, 
Listeria monocytogenes, Legionella en Streptococcus 
groep A geregistreerd. Met ingang van I mei zullen 
ook isolaties van Hib uit normaliter steriel materiaal 
(bloed, Jiquor, synoviavocht, beenmergpunctaat) wor
den gerapporteerd. De Streeklaboratoria kunnen vanaf 
heden de typering van een Haenwphilus injluenzae 
isolaat laten uitvoeren door het RBM zoals zij dat 
reeds gewend zijn te doen in geval van meningitis. Het 
systeem kent zijn beperkingen omdat alleen gegevens 
kunnen worden geregistreerd waarover het laborato
rium via de aanvraag van de behandelend arts is 
geïnformeerd. Voorts is het systeem niet landelijk 
dekkend; het betreft alleen het slecht gedetineerde 
verzorgingsgebied van de streeklaboratoria. 

Klinische surveillance 

Bij het Nederlands Signalerings-Centrum Kinderge
neeskunde. een activiteit van de Nederlandse Vere
niging voor Kindergeneeskunde welke is onder
gebracht bij TNO Preventie en Gezondheid (voor
heen NIPG/TNO; coördinator: dr.R.Hirasing) worden 
maandelijks een aantal zeldzame aandoeningen, 
welke zijn gediagnostiseerd door de in Nederland 
praktizerende kinderartsen, anoniem gemeld. Bijna 
90% van de klinisch werkzame kinderartsen partici
peert in dit systeem. Sinds I oktober 1993 voert het 
RIVM met het NSCK onderzoek uit naar het 
voorkomen van enkele invasieve infecties veroor-
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zaakt door Hib, te weten meningitis, sepsis, epiglot
titis, osteomyelitis en arthritis. Naar aanleiding van 
een melding bij het NSCK worden door het Centrum 
voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE) van het 
RIVM anoniem patiëntengegevens, klinische en 
diagnostische gegevens via een vragenlijst van de 
kinderarts verkregen. Uitgangspunt daarbij is dat de 
kinderarts over de gevraagde informatie beschikt en 
niet extra navraag hoeft te doen bij ouders of 
laboratorium. 
De ervaring van de eerste maanden actieve Hib
surveillance via de kinderartsen en enkele voorlopige 
resultaten worden gepresenteerd. 

Resultaten Bib-surveillance via NSCK 

Tabel 1 geeft informatie over de voortgang van de 
meldingen via de NSCK. 
Van 44 casus konden de gegevens tot 15 april 1994 
worden verwerkt. Het betrof 26 jongetjes (59,1%) en 18 
meisjes (40,9%). Tabel 2 geeft het klinisch beeld naar 
geboortecohort. Er zijn 29 gevallen van meningitis al 
dan niet met sepsis, 11 gevallen van epiglottitis al dan 
niet met sepsis en 4 gevallen van sepsis. Van de 9 
kinderen in het cohort '93 waren er 5 geboren na 1 april 
1993; 3 daarvan waren reeds in aanmerking gekomen 
voor vaccinatie; twee van hen waren inderdaad conform 
schema (gedeeltelijk) gevaccineerd (één respectievelijk 
twee entingen); van één zes maanden oud kind met 
sepsis is de vaccinatiestatus niet bekend. Zoals te 
verwachten wordt het grootste aantal infecties in het 
cohort '92 gezien, en wel 18 infecties. Mogelijk is in 
deze gegevens bij de vergelijking tussen het cohort '93 
en '92 een voorzichtig effect van vaccinatie zichtbaar, 
doch een verdere duiding van deze voorlopige 
gegevens is voorbarig. 

Tabel I. Overzicht van de voortgang van de Hib-surveillance via het NSCK (aantallen, meldingen tot I april 1994) 

oktober 

meldingen bij NSCK 18 
geretourneerde lijsten 18 

foutieve melding I 
niet getypeerd 
wel getypeerd: type b 

1 dubbelmelding (5 maal i 
mcningococcen meningitis (5 maal) 
streptococcen mening1ti~ 

geen Hacmophilus geïsoleerd 
geen type b. maar type f geïsoleerd 
verkeerde melding. spina bifidö 

4 
6 
8 

november 

21 
20 

2 
4 

I4 

anoniem gemelde casus niet meer te identificeren bij kinderans 

enkele stammen worden ,.aar,chijnlijk alsnog getypeerd 

december 

I6 
I3 

5 
I 
7 

januari 

I2 
9 

februari 

27 
21 

3 
I02 

8 

maart totaal 

I6 IlO 
0 81 

15 
23 
43 

\1\ 
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Tabel 2. Aantal invasieve Hib-infecties naar geboortejaar en klinische presentatie; 44 
evalueerbare NSCK-meldingen tot 15 april 1994 

Klinische beeld: '93 '92 '91 '90 

meningitis 2 9 4 2 
meningitis + sepsis 4 4 0 2 
sepsis 3 0 0 I 
epiglonitis + sepsis 0 I 0 0 
epiglonitis 0 4 I 2 

totaal 9 18 5 7 

Bespreking Hib-surveillance via NSCK 

In deze beginfase. waarbij nog slechts een beperkt 
aantal meldingen voor analyse beschikbaar is, gaat 
het er meer om de bruikbaarheid van deze vorm van 
surveillance te bespreken. Terugkijkend op de eerste 
ervaring met deze paediatrische surveillance zijn er 
een aantal knelpunten te noemen. Met name moet 
worden genoemd de melding van casus waarbij 
Haemophilus influenzae is geïsoleerd, doch waarbij 
het type niet bekend is: ofwel de stam is niet 
getypeerd, ofwel de uitslag van de typering heeft de 
kinderarts (nog) niet bereikt. Hoewel isolatie van 
Haemophilus influenzae type b onderdeel uitmaakt 
van de casus-definitie, bleek dat vaak niet bekend 
was of het om type b ging en derhalve of aan het 
inclusiecriterium was voldaan. Behalve deze 
potentiële overschatting, kan even goed worden 
gesteld dat er sprake zal zijn van onderschatting: 
gezien de strikte casus-definitie zullen veel 
kinderartsen infecties door Haemophilus influen::.ae 

'89 '88 totaal 

0 I 18 
0 1 11 
0 0 4 
0 0 I 
2 I 10 

2 3 44 

waarbij niet getypeerd werd niet melden. Pas 
wanneer standaard, bij alle invasieve infecties door 
Haemophilus influenzae, de verwekker wordt 
getypeerd kan deze vorm van surveillance werkelijk 
bijdragen aan de evaluatie van het effect van 
vaccinatie. Daartoe zullen de behandelend artsen en 
de microbiologen overtuigd moeten raken van het 
belang van typering. 
In tabel 3 worden de diverse benaderingen van 
surveillance vergeleken. Het RBM heeft een beperkt 
klinisch blikveld (beperkt tot meningitis), maar heeft 
een hoge mate van dekking; ISC heeft hetzelfde 
potentieel voor diverse vormen van invasieve 
infecties; via het NSCK kunnen meer klinische 
gegevens worden verkregen. Mogelijkheden voor 
koppeling van systemen c.q. onderlinge vergelijking 
moeten nader worden verkend. 
Omdat de gegevens op continue basis moeten worden 
verzameld en de belasting voor degenen die de 
gegevens aanleveren beperkt moet blijven, zal gekozen 
moeten worden voor het gebruik van complementaire 

Tabel 3. Vergelijking van diverse benaderingen bij surveillance van Hib-infecties 

RBM ISC NSCK 

melder laboratorium laboratorium behandeld kinderarts 

verwekker stam+type materiaal stam+type materiaal stam+type'l materiaal 

patiënten alle leeftijden alle leeftijden tot 18 jaar 

klinisch beeld meningitis meningitis meningitis 
sepsis sepsis 
anhritis anhritis 
osteomyelitis osteomyelitis 

epiglottitis 
cellulitis 

gegevens geboortedatum geboortedatum geboortedatum 
woonplaats woonplaats woonplaats 

vaccinatiestatus 
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systemen; hiermee zal een maximum aan informatie 
kunnen worden verkregen. Hoewel niet voorafgaand 
aan of op zijn minst gelijktijdig met de introductie van 
vaccinatie gestart, biedt de NSCK surveillance een 
goede additionele mogelijkheid voor surveillance. 

Aanbeveling 

Voor het onderzoek naar het effect van vaccinatie tegen 
Hib is het echter van groot belang dat Haemophilus 
injluenzae -indien geïsoleerd in materiaal van een 
normaliter steriele plaats- wordt getypeerd. Het RBM is 
bereid om - analoog aan de surveillance van de ver
wekkers van bacteriële meningitis - ook Haemophilus 
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influenzae stammen geïsoleerd bij andere invasieve 
infecties te gaan typeren. 

Referenties 

1. Laboratory for Bacteria1 Meningitis (University of 
Amsterdam and Nationa1 lnstitute of Public Hea1th and 
Environmenta1 Protection, Bilthoven). Amsterdam 1993. 

2. Gezondheidsraad: Commissie Haemophilus influenzae. 
Vaccinatie tegen Haemophilus influenza type b. Gezond
heidsraad publicatie nummer 1991/14. Den Haag 1991. 

3. Verbrugge HP, Siemons GHA. Vaccinatie tegen 
Haemophilus influenza type b. Ned Tijdschr Geneeskd 
1993; 137:218. 

Publieksvoorlichting door de GGD bij een epidemie van nekkramp 

A.G.J. de Laat", M.l. Esvetd•· 

Inleiding 

Regelmatig worden GGD-en in het kader van de 
infectieziektenbestrijding geconfronteerd met behoef
te van de bevolking aan informatie. Vooral meningo
coccose-gevallen geven vaak aanleiding tot onrust en 
beeldvorming omdat de ziekte soms zo heftig 
verloopt. Zeker als er sprake is van een clustering van 
patiënten, kan dit snel tot angstreacties leiden. 
Om als GGD adequaat op de situatie te kunnen 
reageren is inhoudelijke kennis, een goed netwerk, 
een goede taakverdeling en afspraken met diverse 
andere contacten onontbeerlijk. Ook aandacht en 
voorbereiding voor publieksvoorlichting en de om
gang met de media is echter noodzakelijk. 
In dit artikel zal aan de hand van een praktijk
voorbeeld met name de publieksvoorlichting en het 
contact met de media worden bespoken. Ook zullen 
naar aanleiding van de bevindingen een aantal richt
lijnen worden gegeven en wat algemene aandachts
punten bij 'calamiteiten' worden doorgenomen. 

De praktijk 

In de seizoenen 1988-1989 en 1989-1990 werd de 
bevolking van het Stadsgewest Breda opgeschrikt 

an,. afdeling Algemene Gezondheidszorg. GGD Stadsgewesl Breda 
•• ep1demiohx>g. Cen1rum V<X>r lnfecliezieklen Epidemiologie. RIVM Bihhoven 

door een epidemische verheffing van nekkramp. 
Toen eenmaal bekend werd dat een aantal kinderen 
aan nekkramp was overleden, besteedde de pers er 
uitgebreid aandacht aan. Het aantal persberichten 
nam toe en onder de bevolking ontstond een 
toenemende onrust en een groeiende behoefte aan 
informatie over nekkramp. 
De GGD, met name de afdeling Algemene Gezond
heidszorg (AGZ), kreeg van de ene op de andere dag 
de rol van centraal informatiepunt toebedeeld. Dit 
gebeurde op grond van het feit dat meningococcose 
een aangiftigeplichtige infectieziekte is en de uit
voering van de Wet Bestrijding Infectieziekten en 
Opsporing Ziekteoorzaken een taak is voor de 
afdeling AGZ. Ook de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 
kon hierbij echter een ondersteunende rol spelen. Met 
name de contacten die JGZ heeft met de directies van 
scholen en leerkrachten en de informatie die zij kan 
verschaffen tijdens periodiek geneeskundig onder
zoek waren van groot belang om de informatie rich
ting ouders van de 'bedreigde groep' goed te laten 
verlopen. 

Op de afdeling AGZ kwam in deze periode de nadruk 
te liggen op het informeren van andere afdelingen 
van de GGD, het fungeren als intermediair tussen 
pers en behandelende sector, het geven van voor-
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lichting aan het publiek ( individueel via telefonische 
contacten, collectief via nieuwsmedia en door het 
verzenden van infonnatiebrieven aan ouders via 
scholen, peuterspeelzalen en sportverenigingen) en 
het aandragen van oplossingen voor probleem
situaties. 
Belangrijkste onderdeel vonnde zonder meer het 
verzorgen van voorlichting aan het publiek via krant, 
radio en TV en het verzenden van schriftelijk. 
voorlichtingsmateriaal aan ouders. 

Publieksvoorlichting 

Op 16 februari 1989 verscheen het eerste artikel in de 
regionale krant met de kop: 'Scholiere overleden aan 
nekkramp'. Een dag later werd dit gevolgd door een 
groot artikel op de voorzijde van het stad- en streek
katern: 'Meer gevallen van nekkramp in gebied 
Stadsgewest, drie kinderen overleden'_ Toen diezelf
de dag een nieuw geval werd gemeld, was dat voor 
de krant aanleiding de dag daarop een artikel te 
plaatsen met de kop: ·Arts bij GGD Breda voorziet 
een kleine epidemie nekkramp·_ 
Het regionale dagblad was niet meer te stuiten en de 
berichten volgden elkaar in snel tempo op. 
De contacten met de redactie van de regionale krant 
verliepen aanvankelijk zeer moeizaam. Directe 
aanleiding was een onjuistheid in het eerste krante
artikel waarin gemeld werd dat het met een patiënt na 
opname in het ziekenhuis goed zou gaan terwijl het 
kind was overleden! 
Na een aanhoudende stroom telefonische verzoeken 
om infonnatie over nekkramp, ook bij de krant, werd 
uiteindelijk. na een interview met drie medewerkers 
van de GGD een groot overzichtsartikel met foto's 
geplaatst in de zaterdageditie (25 maart). 
De teneur van de kranteartikelen werd in eerste 
instantie door de GGD als 'nogal sensationeel' aan
gemerkt Het overzichtsartikel daarentegen verstrekte 
die infonnatie waar het publiek behoefte aan had. 

Het zal duidelijk. zijn dat aanvankelijk werd gekozen 
voor een terughoudend beleid ten aanzien van het 
inlichten van de pers. Na verloop van tijd, toen de 
redactie van de lokale krant en de GGD iets meer 
begrip voor elkaars werkwijzen en belangen kregen, 
koos de GGD voor een meer actieve benadering van 
de pers. Niet in de laatste plaats heeft hierbij een rol 
gespeeld dat de GGD inzag dat via de krant op snelle 
wijze een breed publiek geïnfonneerd kon worden. 
De reacties op de kranteberichten waren zeer ver
schillend. Volgens sommigen was het voordeel dat 
meer infonnatie zou leiden tot een grotere alertheid 
bij ouders, waardoor huisartsen sneller werden 
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gealarmeerd. Anderen zagen de grote publiciteit als 
nadeel: door de paniek die hierdoor zou kunnen 
ontstaan zou ieder griepje kunnen worden bestem
peld als voorbode van nekkramp. 
Voordat de pers over een nieuw geval werd ingelicht 
werd de volgende strategie gevolgd. 
De melding werd geverifieerd bij de behandelend 
specialist. Naast zaken als chemoprofylaxe, werd 
doorgesproken waarom en welke infonnatie aan de 
pers doorgegeven zou worden en wie deze taken op 
zich zou nemen. Vervolgens werd contact opge
nomen met de ouders, thuis of in het ziekenhuis. 
Naast enkele vragen over het verloop van het 
ziektebeeld werd de ouders gevraagd of zij er begrip 
voor hadden als de GGD infonnatie aan de pers zou 
doorgeven. Vervolgens werd de pers ingelicht. 
Ouders hadden in geen enkel geval bezwaar, som
migen juichten het zelfs toe. 

Veel aandacht kreeg de uitzending van het NOS
journaal op 28 februari over hetgeen bleek uit het 
grote aantal vragen over nekkramp de dag erna. In 
maart werd een interview afgenomen door de 
regionale omroep. Reacties na het interview waren 
minimaal. De vraag rees of in een dergelijke 
hectische periode het effect van het interview de 
tijdsinvestering wel waard was. De berichtgeving op 
de kabelkrant leverde aanzienlijk meer reacties op. 

Telefonisch informatieverstrekking 

Het aantal verzoeken om infonnatie blijkt nauw 
gerelateerd aan het verschijnen van een bericht over 
nekkramp in de krant of op radio en TV. Het 
verstrekken van telefonische infonnatie aan het 
publiek was wellicht de meest effectieve methode om 
de onrust onder de bevolking te reduceren. Artsen en 
verpleegkundigen werden ingezet bij de beant
woording van de telefoontjes. Per dag werd een opzet 
gemaakt voor de verdeling van de werkzaamheden 
bijvoorbeeld wie beschikbaar was voor telefoontjes 
van de pers. Op zeer drukke dagen kon voor een 
eerste selectie van de telefoontjes een beroep worden 
gedaan op de secretariaats-medewerkers. Bij pieken 
werd de beller gevraagd of men later mocht 
terugbellen. 

Om inzicht te krijgen in wie waarover belde en welk 
advies daarop volgde, werd afgesproken een regi
stratie bij te houden. 
Aanvankelijk was de registratie slechts summier, niet 
meer dan een aantal turfstreepjes op een klad
papiertje. Later volgde een korte toelichting op de 
vragen en uiteindelijk werd vanaf 1 maart een 



inderhaast ontworpen registratieformuliertje gebruikt 
voor ieder telefoontje. Voordeel van de registratie 
was dat bezien kon worden welke groep extra 
behoefte had aan informatie en via welk medium 
hierop ingespeeld kon worden. Bovendien kon aan de 
hand van de vragen worden nagegaan welke 
achtergrondinformatie beschikbaar moest zijn voor 
de telefoonbeantwoorders. 
De eerste maart, de dag na de NOS-uitzending, was 
meteen een topdag met in totaal 87 telefoontjes. 
Hiervan werden er 76 geregistreerd met een formulier. 
Daarna liep het aantal telefoontjes terug. Van de in 
totaal 287 geregistreerde telefoontjes waren er 217 
afkomstig van inwoners van het Stadsgewest Breda. 
Tweederde van de telefoontjes was afkomstig van 
ouders. Artsen belden volgens de registratie opvallend 
weinig. Scholen wensten vaak geïnformeerd te worden 
en bestelden telefonisch brieven voor ouders en 
leerlingen. Vaak waren de vragen terug te voeren op 
ongerustheid (tabel 1 ). In het merendeel van de 
telefoontjes werd geruststellend antwoord gegeven 
(tabel 2). In een aantal gevallen moest de vraag worden 
doorgesproken of was de vraag zo opmerkelijk dat de 
beantwoorder hem niet aan de andere medewerkers van 
de afdeling wilden onthouden (tabel3). 

Richtlijnen 

Bij de afweging wanneer en op welke wijze de media 
c.q. het publiek geïnformeerd moet worden omtrent 
één of meerdere gevallen van meningococcose, 
spelen een aantal zaken een rol. Naar aanleiding van 
de ervaringen tijdens de epidemische verheffing zijn 
de volgende punten opgesteld. 

Belangrijke punten bij de discussie hoe om te gaan 
met de media/de pers: 
• In hoeverre is er sprake van een verhoogd risico 

voor de volksgezondheid ? 

Tabel 2. Acties n.a.v. telefonisch gestelde vragen 

Actie 

Gerustgesteld 
Verwezen naar huisans 
Verwezen naar andere GGD 
Informatie toesturen 
Terugbellen 
Anders 
Onbekend 

Aantal 

154 
40 
2 
4 
4 

33 
17 
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Tabel I. Telefonisch gestelde vragen 

Wat is de vraag? 

Ongerustheid 
Verschijnselen 
Besmettelijkheid 
Voorzorgsmaatregelen 
Medicijngebruik 
Vaccin 
Aantal 
Nieuwe melding 
Anders (bv. ziek kind of zwemrisico) 
Onbekend 

Aantal 

107 
51 
32 
17 
3 

11 
4 
5 

148 
4 

• In hoeverre is er onrust te verwachten omtrent een 
mogelijke besmetting en kans op ziekte? 

• In hoeverre is er een persbericht te verwachten 
(inschatten 'nieuws'waarde)? 

• In hoeverre wordt de privacy van betrokkenen 
geschaad door nu de pers te informeren ? 

• Zijn er binnen de GGD duidelijke afspraken 
gemaakt hoe te handelen in voorkomende gevallen 
en wie zijn daarbij de sleutelfiguren binnenshuis 
en wie is de contactpersoon voor de pers? 

• Zijn er duidelijke afspraken te maken buiten de 
GGD hoe te handelen indien zich gevallen van 
meningococcose voordoen? Bijvoorbeeld: op welke 
wijze kunnen schooldirektie, docenten en leerlin
gen/ouders worden betrokken bij de informatie
stroom die op gang wordt gebracht richting pers. 

Belangrijke punten bij telefonische 
voorlichting: 

• Zorg dat er een registratieformulier klaar ligt om 
bij een groot aanbod te registreren welke vragen 
frequent voorkomen, welke groepen (wie) vragen 
stellen, welke vragen overleg behoeven en welke 
adviezen er gegeven zijn. 

Tabel 3. Voorbeeld van opmerkelijke vragen 

Risico mond-op-mond beademing 
Risico schoolmeubilair 
Werking homeopathische middel 
Besmette koeien 
Risico bij alcoholgebruik 
Overdekte zwembaden 
Moet ik kinderen nog binnenhouden 
Risico bij de welpen 
Familiebezoek mogelijk 
Pop reanimatiecursus 
Waarom in België niet 
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• Zorg dat er een folder klaar ligt waarmee een 
antwoord kan worden gegeven op de meest 
gestelde vragen. Hierdoor kan de telefoonbezetting 
uitgebreid worden met ander personeel, niet 
specifiek van de afdeling AGZ en/of infectie
ziekten. Pas de informatieverstrekking aan aan het 
niveau van de doelgroep. 

Indien slechts één geval van meningococcose wordt 
gemeld, dan kan hier (in principe) beter geen 
ruchtbaarheid aan worden gegeven. Dit om onnodige 
angst onder de bevolking te voorkomen. Ook van de 
kant van de pers is geen vraag te verwachten 
aangezien het bij hen waarschijnlijk onvoldoende 
'nieuwswaarde' heeft. 
Bij enkele, niet met elkaar verband houdende 
gevallen verspreid over de regio, moet aan de direct 
betrokkenen adequate voorlichting worden gegeven 
over wat er aan de hand is en wat er staat te 
gebeuren. Naast mondelinge informatie kunnen 
folders worden overhandigd. zodat de betrokkenen 
een en ander nog eens goed kunnen nalezen. In deze 
situatie is echter te verwachten dat ook niet direct 
betrokkenen vragen hebben over de kans op besme
tting en ziekte. Om die reden zal er bredere actie 
ondernomen moeten worden. Bovendien zal de pers 
vragen stellen. Om dit vóór te zijn kan nadrukkelijk 
worden overwogen de media door middel van een 
persbericht te informeren. Relevant hierbij is dat 
binnen de GGD goed wordt afgesproken wie de 
perscontacten onderhoudt. Zonder duidelijke afspra
ken hierover loopt men grote kans dat er verkeerde 
en onvolledige berichtgeving naar de media wordt 
gestuurd. 
Ook is het noodzakelijk dat er intern een centraal 
informatiepunt is met kennis van zaken en ervaring 
in het geven van voorlichting. Medewerkers dienen 
in een zo vroeg mogelijk stadium geïnformeerd te 
zijn over wat er speelt (sluitend meldingssysteem) en 
er zorg voor te dragen dat alle andere betrokkenen 
van de GGD goed geïnstrueerd zijn. Ook de om
liggende GGD-en moeten op de hoogte worden 
gesteld. 
Aan de hand van een trend in de gestelde vragen kan 
passende informatie worden aangereikt aan een 
bepaalde doelgroep. Afwegingen hierbij zijn het 
bereik van de betreffende groep en de verspreiding, 
maar ook in hoeverre de informatie bij zal dragen aan 
de (on)rust. 
Bij meer gevallen binnen een klas is mogelijk geen 
sprake meer van een toevallige samenloop van 
omstandigheden waardoor enkele gevallen met 
waarschijnlijk dezelfde infectieziekte geïnfecteerd 
zijn. Zeker is in ieder geval dat er bij de school
kinderen en hun ouders onrust zal bestaan. Hier dient 
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dan ook direct actie op te worden ondernomen door 
middel van mondelinge en schriftelijke voorlichting, 
eventueel aangevuld met een informatieronde op 
school. Ook de pers kan men weer het beste vóór zijn 
door in goed overleg met school en andere betrok
kenen een persbericht samen te stellen en te 
verzenden. 

Tenslotte is het raadzaam om algemene informatie 
over meningococcose, door middel van een folder, in 
bibliotheken, scholen, peuterspeelzalen, wachtkamers 
van huisartsen en specialisten, in consultatieburo's en 
in apotheken beschikbaar te stellen. Hieraan kan in 
een persbericht in regionale dag- en weekbladen 
bekendheid worden gegeven. 

Contacten met de medische sector 

Naast pubheksvoorlichting vond er uiteraard contact 
plaats tussen de GGD en anderen die op medisch 
gebied met (patiënten met) nekkramp te maken 
hebben. 
Er vond regelmatig overleg plaats met de behan
delend huisarts als er een nieuwe melding was. Op 
verzoek van een aantal huisartsen werd aan alle 
collega's informatie toegezonden over het beleid ten 
aanzien van chemoprofylaxe, inclusief vermelding 
van de bijwerkingen van de medicatie. 
Patiënten met meningococcose worden hoofdzakelijk 
behandeld door kinderartsen of neurologen. Met 
velen van hen is telefonisch contact geweest onder 
andere om te verifiëren of het een meningococcose
patiënt betrof. Tevens is tijdens een overleg met de 
kinderartsen gevraagd om bij een klinische ver
denking al telefonisch contact met de GGD op te 
nemen; Een procedure die nog steeds wordt gevolgd. 
Uiteraard zijn alle aangiftekaarten volgens de 
voorschriften doorgezonden naar de Inspectie. Ook 
de Inspectie voelde echter de behoefte om sneller 
geïnformeerd te worden. Tijdens telefonische con
tacten werd onder andere naar de situatie in de 
overige Brabantse GGD-regio's gevraagd. Hierdoor 
beschikten zowel de Inspectie als de GGD over 
actuele informatie. Daarnaast werd in overleg met de 
Inspectie het profylaxebeleid en de strategie met 
betrekking tot 'de staat van verhoogde surveillance' 
doorgesproken. 
Vooral in de eerste maanden van 1989, de periode 
met het grootste aantal meldingen, vond regelmatig 
overleg plaats met de Geneeskundig Hoofdinspec
teur. Het ging hierbij vooral om het opvragen van 
actuele infonnatie ten aanzien van het aantal 
meldingen van meningococcosen en om de gevolgde 
beleidslijn te verantwoorden en te verifiëren. 



Van het Referentielaboratorium voor Bacteriële 
Meningitis in Amsterdam werd enkele malen een 
overzicht verkregen van de typering van meningo
coccenstammen van patiënten in de regio. 

Aandachtspunten bij 'calamiteiten' 

Tenslotte volgt hier nog een opsomming van punten 
waaraan bij een 'calamiteit' aandacht geschonken moet 
worden. 

• Een meningococcose is er pas een als deze beve
stigd is, d.w.z. als meningacoccen in de liquor 
enlof bloed zijn aangetoond. Tot die tijd zijn er 
geen duidelijke uitspraken mogelijk. 

• Wees eerlijk in de informatie-overdracht. Geef 
geen pertinent onjuiste antwoorden maar ook geen 
antwoorden die berusten op vermoedens. 

• Maak afspraken over de wijze van informatie
overdracht en berichtgeving. Besef dat nieuws
waarde iets anders is als wat de GGD-en graag van 
de pers willen: namelijk informatie-verstrekking. 
Een actief beleid, waarbij op basis van afspraken het 
initiatief bij de GGD komt te liggen werkt prima. 

• Als één krant wordt ingelicht moeten ze allemaal 
ingelicht worden (dat wil zeggen de belangrijkste 
regionale bladen). Dit geldt ook voor aanwezige 
lokale omroepen etc. 

• Het is belangrijk dat ook degenen op wie een 
bericht betrekking heeft op de hoogte is van 
hetgeen de GGD wil gaan vertellen aan de media. 
Informeer ze, leg uit waarom en vergeet vooral 
niet te vragen naar de toestand van de patiënt. 
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• Vraag bij een radio en! of televisie interview vooraf 
welke vragen zij voornemens zijn te gaan stellen 
zodat je niet voor onverwachte verrassingen komt 
te staan. 

• Het is belangrijk dat degene die de pers te woord 
staat inhoudelijk deskundig is. Het voorkomt 
fouten die in de overdracht plaats kunnen vinden. 

• Overweeg het aanvragen van speciale nummers 
via de PTT als de eigen centrale in het functio
neren wordt bedreigd. 

• Houdt in ieder geval enkele telefoonnummers vrij 
voor afwikkeling van de vragen en zorg ervoor dat 
deze bemand zijn bij een eventuele middagpauze. 
Buiten kantoortijden dient op een antwoordbandje 
aangegeven te worden wanneer men wel bereik
baar is eventueel aangevuld met antwoord op de 
meest gestelde vragen. 

• Zorg voor een apart telefoonnummer voor de pers, 
collega's en overige instanties waarmee een goede 
communicatielijn dient te bestaan. 
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Ontwikkeling van nieuwe anti-meningitisvaccins voor toepassing in het 
Rijksvaccinatieprogramma 

M.M. Krassetr• 

Inleiding 

Bij de ontwikkeling van het Nederlandse Rijks
vaccinatieprogramma (RVP) heeft sinds de vijftiger 
jaren een belangrijke doelstelling voorop gestaan: de 
te vaccineren kinderen zo min mogelijk belasten en 
dus onnodige toedieningen van de diverse vaccins 
vermijden. Dit heeft geleid tot gecombineerde toe-

'Secwrdirec1eur Vaccinproductie. RIVM Bilth<wen 

diening van de diverse vaccincomponenten, zoals het 
huidige DKTP, DTP en BMR vaccin. 

Verandering huidige vaccins 

Het bestaande mengvaccin tegen difterie, kinkhoest, 
tetanus en poliomyelitis (DKTP) zal naar ver-
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wachting gedurende de komende jaren een aantal 
veranderingen ondergaan. Deze veranderingen zulJen 
zich met name concentreren op de conventionele 
kinkhoestcomponent die zal worden vervangen door 
een nieuw ontwikkeld a-celJulair vaccin. Dit vaccin 
bevat drie componenten. Het eerste component is een 
pertussis-toxoïd dat is verkregen door middel van 
toepassing van rONA-technieken en chemische 
detoxificatie. De andere twee componenten zijn FHA 
(filamenteus hemagglutinine) en een pertussis buiten
membraaneiwit (69K). De problematiek omtrent deze 
uitwisseling concentreert zich vooral op de kosten
technische consequenties. 
Op basis van de succesvolle toepassing van 
Haemophilus influenzae b (Hib)-conjugaatvaccins in 
het buitenland werd reeds vorig jaar een verdere 
verandering van het RVP gerealiseerd. Een dergelijk 
Hib-vaccin werd, tegelijk met het reeds gebruikte 
DKTP cocktailvaccin. ingevoerd. Voorlopig wordt 
het Hib (PRP-T)-vaccin simultaan met de DKTP
cocktail toegediend maar op een andere injectie
plaats. Na introductie van dit nieuwe vaccin is een 
produktbegeleidingsonderzoek (post-marketing sur
veillance) begonnen waaraan tevens een onderzoek 
naar de mogelijkheid van toediening van een ge
combineerd toe te dienen DKTP-Hib vaccin werd 
gekoppeld. Hiervoor wordt het DKTP-vaccin direkt 
voor de toediening gemengd met het Hib-vaccin. Dit 
fase 2-onderzoek wordt momenteel uitgevoerd in de 
regio's Rotterdam en Apeldoorn en zal informatie 
verschaffen over de bruikbaarheid van het vijfcom
ponenten vaccin. De toediening van het vaccin in 
deze vorm is zowel voor kinderen als voor mede
werkers van het kruiswerk minder belastend. Bij de 
afrondende beoordeling van de resulaten van dit 
onderzoek speelt een mogelijke wederzijdse beïn
vloeding van de diverse in het mengvaccin aan
wezige componenten een belangrijke rol. 
Voor het begin van het gebruik van een Haemophilus 
influenzaeb-vaccin in het kader van het RVP was het 
noodzakelijk om een gefundeerde keuze te maken uit 
niet minder dan drie inmiddels beschikbare vaccin
kandidaten. Dit werd gedaan om de uniformiteit bij 
de uitvoering van het RVP te handhaven. Technische 
gegevens, de best mogelijke inpasbaarheid in het 

Tabel I. Haemophilus intluenzae b-conujugaat vaccins 

PRP-T 
HbOC 
PRP-OMP 
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Polysaccharide 

natief 
oligosaccharide 
natief 

RVP en niet op de laatste plaats een vergelijking van 
kosten van de diverse vaccins, moesten hierbij de 
doorslag geven. AIJe drie de vaccins waren poly
saccharide-eiwit conjugaatvaccins. Het betreffende 
polysaccharide was alJeen aan verschillende bacterie
eiwitten was gekoppeld: het zogenaamde PRP-T 
vaccin van Pasteur Mérieux bevat tetanus toxoïd, het 
PRP-OMP-vaccin van Merck een meningococcen 
buitenmembraaneiwit en het HbOC-vaccin van 
Praxis-Lederle een difterie toxine (CRM 197 mutant) 
als drager-eiwit (tabel]). 
De diverse vaccins verschillen met name in de 
ketenlengte van het polysaccharide, het dragereiwit 
en de koppelingsmethode. Zij wijken echter ook van 
elkaar af ten aanzien van de polysaccharide/eiwit 
verhouding, de deeltjesgrootte en hun moleculaire 
architectuur. 

Voor de verdere uitbreiding van het Rijksvaccinatie
programma ten aanzien van bacteriële meningitis zijn 
epidemiologische gegevens van groot belang. Uit 
inventarisaties van o.a. het Nederlands Referentie
laboratorium voor Bacteriële Meningitis blijkt dat 
met een totaal van drie anti-meningitisvaccins het 
overgrote gedeelte van alle door bacteriën veroor
zaakte meningitiden zou kunnen worden bestreden. 
Deze drie belangrijkste voor vaccinontwikkeling in 
aanmerking komende infecties zijn: 
• infecties veroorzaakt door Haemophilus influenzae 

type b 
• infecties veroorzaakt door Meningococcen (Neis

seria meningitidis) 
• infecties veroorzaakt door Pneumococcen (Strep

tococcus pneumoniae). 

Aan een van deze vaccins is hierboven reeds 
aandacht besteed. Aan de ontwikkelingen van de 
overige gewenste componenten, een vaccin tegen 
meningococcus B-, meningococcus (A)/C- en pneu
mococcus-infecties wordt in internationaal verband 
intensief gewerkt. 
Nederlandse onderzoeksgroepen spelen bij deze 
activiteiten een belangrijke, in een aantal gevalJen 
zelfs leidinggevende, rol. Voorbeelden hiervoor zijn 
de groepen van J.Poolman, C.Peeters en C.Beuvery. 

Eiwit 

tetanus toxoïd 
CRM 197 
meningococcen BME 

Koppeling 

carbodiimide met spaeer 
reductieve aminering 
thioether met spaeer 



De meeste van de experimentele vaccins berusten op 
het principe van de conjugatie van polysacchariden 
aan eiwitten. Dit is het chemisch koppelen van het 
gewenste bacteriële deel-antigeen (polysaccharide) 
aan een sterk antigeen werkend bacterie-eiwit 
(proteïne). Dit principe heeft inmiddels ten aanzien 
van Hib zijn grote waarde in de praktijk bewezen en 
kan ook worden toegepast voor experimentele 
meningococcus A/C- en pneumococcusvaccins. 

Ontwikkeling meningococcus B-vaccin 

Een specifiek probleem bij de ontwikkeling van 
meningococcus B-vaccins is het feit dat het 
capsulaire polysaccharide van deze bacterie identiek 
is aan een humane weefselcomponent De conse
quentie hiervan is dat zonder immuunstimulering en 
het herkenbaar maken, het polysaccharide-antigeen 
dat in het vaccin aanwezig is niet of niet voldoende 
herkend wordt door het humane immuunsysteem. Er 
bestaat dus een soort immuuntolerantie. Na conju
gering van het polysaccharide en de resulterende 
immunomodulatie daarentegen bestaat het gevaar van 
het optreden van een auto-immuun reactie. Het is 
momenteel nog niet bekend hoe reëel dit gevaar in de 
praktijk is. Als alternatief is er een andere benadering 
die afwijkt van het conjugatieprincipe namelijk het 
gebruik van meningococcus B-buitenmembraan
vesikels (BMV's). Dit zijn hoog-immunogene opper
vlakte-eiwitstructuren van de bacterie. 
Genoemde vesikels worden in hun natuurlijke, op de 
bacterie aanwezige configuratie gebruikt. Zij zijn niet 
alleen hoog immunogeen maar ook niet-toxisch. Zij 
bevatten intrinsieke adjuverende eigenschappen. Hun 
opbouw en samenstelling kan middels genetische 
manipulatie zodanig veranderd worden dat zij een 
bredere antigene werking verkrijgen. Hiermee ver
anderen ze in ideale uitgangsmaterialen voor de 
vaccinontwikkeling en -bereiding (J.Poolman et al. 
1992). Het gebruik van BMV's voor vaccinatie
doeleinden is recent in Noorwegen op experimentele 
schaal gerealiseerd. Het daar onderzochte vaccin was 
echter uitsluitend gebaseerd op één bepaald, op grote 
schaal in dit land voorkomend, meningococcus B
veldisolaat en bezat dus een beperkt immunisatie
spectrum. Hierdoor is het beperkt toepasbaarheid 
buiten Noorwegen. Een onderzoeksgroep van 
J.Poolman (RIVM) is er in geslaagd via genetische 
manipulatie drie meningococcus B-stammen zodanig 
genetisch te manipuleren dat elk van hun drie 
verschillende subtype antigenen van de bacterie tot 
expressie brengt waardoor bij gebruik van de drie 
stamconstructen een nona-valent BMV -vaccin bereid 
kan worden. Van een dergelijk vaccin wordt een 
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bescherming tegen infecties met ruim 80% van alle 
momenteel in Nederland voorkomende veldisolaten 
van meningocccus B verwacht. Met een soortgelijk 
vaccin is inmiddels een fase I veldonderzoek in 
Nederland uitgevoerd en succesvol afgesloten. De 
definitieve keuze voor een bepaald type vaccin tegen 
meningococcus B-infecties zal na vergelijkend 
onderzoek binnen enkele jaren kunnen worden 
gemaakt, waarna een nieuwe, belangrijke component 
beschikbaar komt voor toevoeging aan het RVP. 

Ontwikkeling Pneumococcus-vaccin 

Het bestaande vaccin tegen pneumococcus-infecties 
is een ongeconjugeerd polysaccharide vaccin. Dit 
vaccin is stamspecifiek, dat wil zeggen dat het alleen 
beschermt tegen de in het vaccin aanwezige anti
genen (stammen). Bovendien is dit vaccin niet in 
staat bij jonge kinderen immuniteit op te wekken of 
het immuunsysteem van de geënte persoon te 
'primen'. Dit betekent dat toepassing ervan geen 
immunologisch geheugen tot gevolg heeft. Een latere 
hervaccinatie leidt dan ook niet tot de gewenste 
zogenaamde boosterreactie. Er bestaat derhalve een 
dringende behoefte aan verbetering van het momen
teel beschikbare vaccin. Inmiddels is de ontwikkeling 
begonnen van een produkt dat significant beter en 
breder is en dat reeds op jonge leeftijd werkzaam is. 
Hiervoor worden twee wegen gevolgd. Een ervan is 
de toepassing van de eerder beschreven conju
gatiechemie. Bij deze benadering wordt een zes-of 
zevental polysaccharides, afkomstig van de meest 
belangrijke pathogene seratypen van de bacterie, 
gekoppeld aan eiwitcomponenten van tetanus
bacteriën (tetanustoxod). Van een dergelijk vaccin 
wordt verwacht dat het bescherming geeft tegen circa 
80% van alle door pneumococcen veroorzaakte 
meningitiden. 
Een andere bijzonder boeiende benadering is het 
ontwikkelen van een vaccin met een zeer breed 
immunisatiespectrum door gebruik van een pneu
mococcen toxoïd, het zogenaamd pneumolysoid. 
Pneumolysoid kan via recombinant DNA-technieken 
worden geproduceerd. Onderzoek zal moeten uit
wijzen of een van beide benaderingen of de 
combinatie van beide tot een algemeen inzetbaar 
pneumococcenvaccin zal leiden. Dit doel zal naar 
verwachting voor het jaar 2000 bereikt worden. 
Nederlandse onderzoeksgroepen zijn, deels in inter
nationaal samenwerkingsverband, betrokken bij deze 
ontwikkelingen. 
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Toekomst 

Indien het moeilijke, via diverse nieuwe wegen 
verlopende, ontwikkelingstraject voor nieuwe anti
meningitisvaccins succesvol kan worden afgesloten, 
zal omstreeks de eeuwwisseling een belangrijke 
mijlpaal op weg naar de bestrijding van een van de 
meest gevreesde groepen van infectieziekten bij 
kinderen, bacteriële meningitiden, zijn bereikt. Bepa
lend voor dit succes is echter niet alleen het enthou-

• 
Commentaar van de GHI bij de 
meningococcose artikelen 

Uit de artikelen in dit bulletin, en uit het vorige 
nummer, komt naar voren dat een groot aantal 
disciplines in de gezondheidszorg bij de problematiek 
rond meningococcose betrokken zijn. 
Behalve bij behandeling van patiënten, worden al 
tientallen jaren antimicrobiële middelen voorge
schreven aan de gezinscontacten van deze patiënten 
met de bedoeling om secundaire ziektegevallen te 
voorkomen. De richtlijnen met betrekking tot het 
verstrekken van deze profylaxe kunnen echter per 
discipline verschillen en ook binnen de betrokken 
beroepsgroepen bestaat niet altijd overeenstemming. 
Ook de gezondheidsraad heeft hierin geen duidelijk 
standpunt ingenomen. 
De uiteenlopende opvattingen hebben er mede toe 
bijgedragen dat door een verschil in advisering de 
onrust bij het publiek werd vergroot. 

130 

siasme en de inzet van de verschillende bij deze 
ontwikkelingen betrokken onderzoeksgroepen. Ook 
de bereidheid van de betreffende autoriteiten of in
stellingen om hiervoor de nodige, niet op de laatste 
plaats financiële, steun te verlenen is van groot be
lang. Ten slotte zullen zij ook moeten zorgen dat te 
zijner tijd deze, zoals het zich laat aanzien, uitermate 
kosteneffectieve vaccins in het Rijksvaccinatiepro
gramma worden opgenomen. 

In geval van meningococcose raakt de GGD al snel 
bij de situatie betrokken en heeft dan vooral tot taak 
de direct betrokkenen en de bevolking van adequate 
informatie te voorzien. Ter ondersteuning van deze 
werkzaamheden is er door een kleine werkgroep 
vanuit de GGD'en gewerkt aan een draaiboek 
meningococcosis. 
Belangrijke punten uit dit draaiboek zijn dat het 
voorschrijven van profylaxe primair de taak is voor 
de behandelde specialist of de huisarts (al dan niet na 
overleg met de GGD). De GGD moet bevorderen dat 
er regionaal door de betrokken beroepsgroepen een 
eenduidig beleid wordt gevoerd. 
Zoals op de 4e Transmissiedag duidelijk naar voren 
is gebracht, is het standpunt van de Geneeskundige 
Inspectie dat behalve de gezinscontacten en de 
hiermee vergelijkbare contacten ook de patiënt voor 
behandeling met rifampicine in aanmerking komt. 



Aankondigingen 

Module Reizigersadvisering voor verpleegkundigen 

Op 7 september 1994 start de module 'Reizigers
advisering voor verpleegkundigen' die door de SSG, 
in samenwerking met de Leidse Hogeschool, is 
georganiseerd. 
De module bestaat uit vier dagen cursorisch onder
wijs en een schriftelijke eindopdracht die op de vijfde 
cursusdag besproken zal worden. Korte inleidingen 
worden gevolgd door het uitwerken van opdrachten 
in kleine groepjes. Daarna worden deze opdrachten 
plenair besproken. 
De module is bedoelt voor verpleegkundigen van 
GGD'en en Bedrijfsgeneeskundige diensten die taken 
hebben in de reizigersadvisering. De kosten bedragen 
fl 1.820,-, het maximum aantal deelnemers is 20. 

Inlichtingen kunnen worden verkregen bij: 

SSG 
mw. J.M. de Roij 
tel: 030-315841 
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Vijfde Transmissiedag Infectieziekten 

De 5e Transmissiedag vinü1 plaats op dinsdag 21 
maart 1995 te Bilthoven. Reserveer deze datum 
alvast in uw agenda! 
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GID 4-weken overzicht 

Aantal aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode 25 april· 22 mei 1994 (week 17- 20) in Nederland 

Number of notified cases of infectieus diseases for the period of 25 April • 22 May 1994 (week 17 - 20) in the Netherlands 
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roep A 

febris typhoidea 

lassakoorts ea vormen 
I . . 
1 van A frik. w.haemorm 

koorts 

pest/plaque 

pohomyeliliS ant.acuta 

rabtes 

Groep B 
anthrax 

botulisme 

brucelloses 

cholera 

i diphterie 

i dysentena bacillans 4 2 
: febns recurrens 

gele koortslyellow lever 

hepatitis A 4 4 7 12 27 11 4 2 3 
hepatitiS 8 3 3 
legionella pneumonie 2 

I lepra 

! leptosptroses 
I 

imalana 2 4 1 2 2 3 
1 meningrtts cer.epidem 2 1 3 4 

! memngokokken seps1s 2 2 2 4 

'morbilli 
I 

5 30 9 
omrthosts/Psittacosis 

paratyfus B 

pertussis 2 4 6 2 6 
atypische pertussis 

0-koorts/CHever 

lrubella 1 

scabies 2 3 14 20 10 13 4 11 3 
tetanus 

lrichirlOSIS 

tuberculosis 4 3 6 2 13 12 9 21 5 14 7 6 2 5 6 
tularemis 

tyfus ~ticus 

1 voedselvergiftiging/ 

1

-infectle/fooct:>orn- 15 4 29 12 8 4 
I infections/-poisoning) 

GroepC 

1 gonorrhoea 2 2 6 3 11 12 2 10 4 6 6 
i syfiliS. pnm./sec , 7 4 1 6 
·~ syfilis congenlila 

1 parotitiS epidamtea 
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Aangegeven gevallen van infectieziekten in Nederland per 4 weken, 1994 
Notified cases of infections diseases in the Netherlands per 4 weeks, 1994 

week week 

09-12 13- 16 
totaal totaal 

Groep A 

febris typhoidea 3 2 
lassakoons ea vonnen van - -

Afrik. vir .haemorrh.koorts 

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

GroepB 

anthrax - -
botulisme - -
brucelloses 2 -
cholera - -
diphtene - -
dysentena bacillans 10 2 
febris recurrens - -
gele koortslyellow lever - -
hepatitiS A 54 82 
hepatitis B 14 12 
legionella pneumonie 3 2 
lepra - -
leptospiroses - 1 
malana 18 15 
memngrtis cer.epidemica 21 16 
meningokokken sepsis 22 22 

morbilli 20 10 
omrthosislpsiftacosis 5 4 
paratyfus B 2 -
perlUSSIS 17 31 
atypische pertussis 3 2 
o-«oorts/0-tever - 1 
rubella 1 1 
SCab1es 95 57 
tetanus - -
trichinosis - -
tuberculosis 172 204 
tularemia - . 
tyfus exanthematicus - -
voedselvergiftiQing/-infectie 

loodbom infectionsl-poisoning 21 42 

Groep C 

gonomoea 141 58 
syfilis prim.lsec. 6 12 
syfilis congenrta 1 
parotrtis epidemica 7 2 

i 

cumulatief totaal 
week 

17-20 
t/mweek 20 

totaal 1994 1993 

4 15 16 

- - -

. - -
- - 9 
. - -

. - -

. - -
- 3 -
- - 2 
. - -
8 63 105 

- - -
. - -

67 346 419 
7 75 77 

4 16 7 

- - 12 
- 3 6 

11 79 84 

11 90 147 
13 105 161 
35 93 274 
3 17 13 

- 3 2 
17 129 41 
3 9 3 
2 6 14 
1 4 8 

67 427 368 
- - -
. - -

96 760 576 
. - -
. - -

61 286 331 

50 476 623 
13 49 47 
- 1 2 
2 12 13 
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Overzicht van bij de Geneeskundige Hoofdinspectie aangegeven gevallen 
van infectieziekten over de periode 25 april- 22 mei 1994 (week 17-20) 

In de afgelopen 4-weken periode werden 4 patiënten 
aangegeven wegens buiktyfus. Alle patiënten liepen 
de besmetting in Azië op. 

Wegens bacillaire dysenterie werden 8 patiënten 
aangegeven. De infecties werden veroorzaakt door 
S.flexneri (2), S.sonnei (3), S.dysenteriae (1 ). In 2 
gevallen was het Shigella type onbekend. Zeven 
patiënten liepen de besmetting in het buitenland op, 
te weten: Azië ( 4), Afrika (2) en Zuid-Amerika (I). 

Van hepatitis A werden 67 gevallen gemeld. In 
geval werd de besmetting mogelijk in het buitenland 
opgelopen, te weten: Namibië. 

Van hepatitis B werden 7 gevallen gemeld. Vier 
patiënten zijn mogelijk besmet via sexueel contact. 
Van 3 patiënten is de bron van besmetting onbekend. 

Er werden 4 gevallen van legionellapneumonie 
gemeld. Eén patiënt heeft de besmetting mogelijk op 
het eiland I sla Margarita opgelopen. Van de overige 
3 patiënten is de bron van besmetting onbekend. 

Er werden 1 1 gevallen van malaria aangegeven. De 
patiënten hebben de besmetting in de volgende 
gebieden opgedaan: Oost-Afrika ( 4 P.falciparum), 
Centraal-Afrika (1 P.falciparum), West-Afrika (5 
P.falciparum) en Azië (I P.vivax). 

Het aantal aangegeven patiënten met meningo
coccosis bedraagt 24, waarvan 13 met een sepsis. 

Wegens mazelen werden 35 patiënten aangegeven. 
Alle patiënten waren niet gevaccineerd, waarvan 30 
om antroposofische redenen en van 5 patiënten is de 
reden van het niet vaccineren onbekend. 

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

Er werden 17 gevallen van pertussis gemeld, waar
van 4 personen niet- of onvolledig gevaccineerd 
waren. In I geval was de reden van het niet 
vaccineren een medische reden, 2 patiënten vielen 
buiten het vaccinatieprogramma en van I patiënt is 
de reden onbekend. 
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Er werden 3 gevallen van atypische pertussis 
gemeld. Alle patiënten waren gevaccineerd. 

Q-koorts werd geconstateerd bij 2 patiënten. Bij 
beide patiënten is de bron van besmetting onbekend. 

Wegens scabies werden 67 personen aangegeven. 
Voor het merendeel ging het om solitaire- of 
gezinsbesmettingen. 

Van tuberculose werden 96 gevallen gemeld. 
waarvan 40 geconstateerd bij Nederlanders en 56 bij 
buitenlanders. 

Wegens voedselvergiftigingi-infectie werden 61 
patiënten aangegeven. 
Eén patiënt is werkzaam in de verzorgende sector. 
Drie gezinsinfecties deden zich voor met in totaal 9 
personen. 
Na een familiereünie werden 27 personen ziek. 
Zowel het onderzoek van de Inspectie Gezond
heirlsbescherming als het onderzoek van de GGD 
leverde geen resultaat op. 
Twee groepsexplosies deden zich voor waarbij 
respectievelijk 7 en 8 personen ziek werden. Alle 
personen werden besmet met een Salmonella groep 
D. 
Na een koud buffet werden 9 van de 100 personen 
ziek, slechts van 2 personen werd een aangifte 
verzorgd. En 7 personen werden waarschijnlijk na 
het eten van spaghetti ziek. 

Van gonorroe werden 50 gevallen gemeld, waarvan 
37 geconstateerd bij mannen en 13 bij vrouwen. 

Primaire en secundaire syfilis werd vastgesteld bij 10 
mannen en 3 vrouwen. 
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Notified cases of infectious diseases registered at the Medical Inspeetora te 
ofHealth, 25 April- 22 May 1994 (week 17-20). Summary ofthe main 
points 

During the past four-weekly period 4 patients have 
been reported with typhoid fever. They had acquired 
the infection in Asia. 

For bacillary dysentery 8 cases have been notified, 
caused by S.sonnei (3 ), S.tlexneri (2), S.dysenteriae 
(I), while in 2 cases no Shigella groep was mentioned. 
Seven patients had acquired the infection abroad. 

Hepatitis A has been diagnosed in 67 patients. One 
of them had acquired the infection abroad. 

For hepatitis B 7 cases have been notified. Four 
patients have probably been infected by sexual route. 
In 3 cases no route of transmission could be 
established. 

For legionellapneumonia 4 patients have been 
reported. One got probably infected abroad, namely 
Isla Margarita. 

For malaria 11 cases have been notified. The 
patients had acquired the infection in the following 
malarious areas: East-Africa ( 4 PI.falciparum), 
Central-Africa (I Pl. falciparum), West-Africa (5 
PI.falciparum) and Asia (I Pl.vivax). 

Twenty-four patients were notified for 
meningococcosis, 13 of them with septicaemia. 

For measles 35 cases have been reported. None of 
them had been immunized. 

For ornithosis 3 patients have been reported. All of 
them had contact with birds. 

Pertussis has been diagnosed in I 7 patients, I 3 of 
them had been immunized. 

Three patients have been reported for atypical 
pertussis, all of them had been immunized. 

For Q-fever 2 case were reported. The sourees of 
infection are unknown. 

Tuberculosis was diagnosed in 96 patients, including 
56 of foreign origin. 

Sixty-one patients were reported for suffering from 
foodborn infections. 
One patient is a health-care worker. Three farnily
outbreaks were reported invalving 9 persons. 
Two group infection have been reported with 
respectively 7 and 8 persons. They got infected with 
a Salmonella group D. 
Seven persons becarne iil probably after eating 
spaghetti and twenty-seven persons becarne ill after 
an family-reunion. 

For gonorrhoea 50 cases have been reported: 37 
diagnosed in men and I 3 in women. 

Primary and secondary syphilis has been found in I 0 
rnales and 3 females. 
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Overzicht registratie Laboratorium Surveillance Infectieziekten 

Bacteriêle ziekteverwekkers, week 17-20, 1994 
Bacterial pathogens, weeks 17-20. 1994 

Salmonella 

S. Agona 
S. Bovismorbificans 

S. Enterrtidis 

S. Hadar 

S.lnfantis 

S. Liv1ngstone 

S. Panama 

S. Paratyph1 A 

S. Paratyphi B 

S. Typh1 
S. Typh1munum 

S. Virchow 

Overige Salmonella , 

I 

Shlgella 

Sh1gella boyd1i 

Shigella dysentenae 

Shigella flexnen 

Sh1gella sonne1 

Shigella spp2 

Versin la 

Yersin1a enterocolrtica 

Yersinia frederiksenil 

Yersinia spp2 

Listaria 

Listena monocytogenes 

Listaria spp2 

Legionella 

Legionella pneumophilae 

Legionella spp2 

BonSetelia 

Bordetella pertussis 

Bordetella parapertussis 

Bordetella spp2 

Haarnophilus lnfluenzae 

Streptococcus pyogenes 

normaliter steriel compartiment 

niet steriel compartiment 

Bron: InfectieZiekten Surveillance Centrum. 
Ort overzicht bestaat uit: 

week 

09-12 

totaal 

113 

2 
2 

26 

3 
2 

3 

0 
1 

3 

1 

45 

10 

15 

5 

0 
1 , 
3 

0 

11 

9 

0 
2 

2 , 
1 

1 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

(10)' 

week -k 
cumulatief totaal 

t/mweek20 
13-16 17-20 

totaal totaal 1994 

148 140 669 

1 0 22 

3 3 12 

47 77 219 

7 10 29 

4 1 13 

5 1 11 

0 1 3 

1 0 3 

0 0 3 

2 2 5 

55 29 218 

6 3 41 

17 (13)' 13 (12) 1 90 

1 7 37 

0 0 0 

0 1 4 

1 3 16 

0 3 17 

0 0 0 

16 10 52 
16 10 50 

0 0 0 

0 0 2 

0 1 5 
0 , 4 

0 0 1 

2 2 6 

2 2 6 
0 0 0 

1 1 5 
1 , 5 
0 0 0 
0 0 0 

0 1 1 

0 42 42 

0 6 6 
0 36 36 

1993 

642 
4 

13 

168 

16 

12 

12 

19 

1 

1 

4 

266 

36 

90 

73 

4 

3 

20 

43 

3 

40 

35 
1 

4 

3 

2 
1 

0 

0 

0 

5 

2 

0 

3 

1. Salmonella, ingestuurd voor typering naar het laboratonum voor Bacteriologie van het RIVM door de streeklaborat aria. Ort betren 1n principe alleen 
de eerste ISOlaties biJ de mens. 

2. Shigella, Yersinia, Legionella en Bordetella volgens melding van Streeklaboratona aan het Infectieziekten Surveillance Centrum (LSI) van het RIVM 
3. Aantal meldingen van Haemophiius 1nfluenzae (uit liquor, bloed, synoviavocht en beenmergpunctaat) en Streptococcus pyogenes door de 

Streeklaboratoria aan het lnfect,eziekten Surveillance Centrum van het RIVM 

Aantal serotypen 1 spec1es 2 met nader geïdentificeerd 
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Registratie virologische laboratoria 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 17-20,1994 
Positive results trom laboratories tor virology, weeks 17-20, 1994 

week week 
09-12 13- 16 
totaal totaal 

Adenowus 113 92 

Botvirus 1 2 

Chlamydia psittac1 11 11 

Chlamydia trachomat1s 199 198 

Coronav1rus 1 0 

Coxiella bumeti1 5 3 

Emerowus 53 95 

Hepat1tis A-virus 19 36 

HepatitiS B-virus 66 67 

Influenza A-wus 2 4 

lnnuenza B-virus ' 0 2 

Influenza C-V1rus 1 0 

Mazelenvirus 2 11 

Mycopl. pneumomae 34 34 

Parainfluenza 3 15 

Parvovirus 12 26 

Rhinovirus 23 9 

AS-virus 212 84 

Rotav1rus 270 182 

R.conori1 0 1 

Rubellawus 1 1 
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cumulatief totaal I 
week 

_j 17-20 tlmweek20 

totaal 
I 1994 1993 

72 448 432 

1 5 9 

19 60 51 

151 949 900 

0 6 5 

3 15 25 

101 313 165 

20 135 198 

65 323 261 

0 128 227 

2 12 446 

1 3 13 

6 24 39 

27 168 427 

21 72 146 

18 72 65 

12 60 57 

42 1065 659 

136 916 1093 

1 5 2 

1 4 10 

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen posrt1eve resu~aten zoals gemeld door de leden van de werkgroep Klinische Virologie. 
Zonder toestemming van de werkgroep mogen deze gegevens met voor andere doeleinden gebruikt worden. 

Contactpersoon: M.l. Esveld, RIVM 030-743551 
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