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Clostridium diflicile-epidemie op de afdeling geriatrie 

DJ.M.A. Beaujean·, E.D.J. Peters •• 

Samenvatting 

In juli 1992 werd in het Academisch Ziekenhuis 
Utrecht de afdeling geriatrie geopend. Tussen decem
ber 1992 en maart 1994 werd bij 32 patiënten op 
deze afdeling Clostridium difficile geïsoleerd. 28 
patiënten ontwikkelden klachten, gaande van diarree 
tot pseudomembraneuze colitis met toxisch mega
colon. Eén patiënt overleed. Moleculaire typering 
van de isolaten met behulp van PCR met random 
primers en gel-electraforese van het geamplificeerde 
DNA toonde aan dat tussen december 1992 en juni 
1993 zes patiënten met dezelfde stam (hetzelfde 
RAPD-type) besmet waren; een tweede cluster van 
identieke stammen (weliswaar verschillend van het 
eerste cluster) betrof zestien patiënten in de periode 
december 1993 tot maart 1994. Om deze epidemie te 
beëindigen werden verschillende maatregelen geno
men: de afdeling werd gedurende vier weken ge
sloten voor nieuwe opnamen, besmette patiënten 
werden in standaardisolatie verpleegd, omgeving en 
sanitair werden met 0.1 o/c hypochloriet ontsmet. 
Tevens werd het antibioticabeleid van de afdeling 
aangepast en kregen patiënten die met antibiotica 
behandeld moesten worden tevens Saccharomyces 
boulardii toegediend. Sinds april 1994 is de epi
demische stam niet meer aangetroffen. De bron van 
de epidemische stammen werd niet gevonden. 

Inleiding 

Tien jaar geleden was Clostridium difficile een 
onbekende bacterie. Tegenwoordig wordt Ciostri
diurn difficile gezien als een belangrijke oorzaak van 
morbiditeit en mortaliteit in gezondheidsinstellingen. 
Clostridium difficile is een Gram-positieve, sporule
rende bacil die zich alleen in anaerobe omstandig
heden kan vermenigvuldigen. In aanwezigheid van 
zuurstof of lucht gaat de vegetatieve vorm over in de 
sporevorm. Deze sporen zijn zeer weerstandig aan 
ongunstige omstandigheden en overleven zeer lang. 
C. difficile produceert twee toxinen, enteratoxine (A) 
en cytotoxine (B }, die in voldoende concentratie 
ziekte kunnen veroorzaken. 

ziekenhuishygieniste Academisch Ziekenhuis Utrecht 
•• microbiologisch analiste Academisch Ziekenhuis Utrecht 

2 

Summary 

In July 1992 the geriatrie wardof the University 
Hospita/ Utrecht was opened. Between December 
1992 and March 1994 an outbreak of diarrhoea 
occurred in this ward. Clostridium difficile was 
found with 32 patienrs. 28 patients had symptoms 
at the time Clostridium difficile was detected, 
varying from diarrhoea to pseudomembranous 
coliris with toxic colon. One parient died. Genomic 
fingerprinting; RAPD (Random Amplified Poly
morphic DNA). showed that from December 1992 
until June /993 six patients had the same strain 
(the same RAPD-type); a second cluster of identi
cal strains, demonstraring a RAPD-type differing 
from the one in the first cluster, was detected in 
sixteen patients during the period from December 
1993 til/ March 1994. Theepidemie was controlled 
by several measures: the ward was desinfected and 
no new patients were admitted. The use of anti
biotic-therapy was restricted. Patients who were 
treated with antibiotics received also Saccharo
myces boulardii. The ward was separated in two 
parts: the infected patienrs were separated from 
the other patients. All the hospita! personnel took 
extra hygienic enteric precautions. Since April 
1994 the epidemie strain has disappeared. 

Vooral bij baby's jonger dan I jaar komt C. difficile 
frequent (70%) in relatief hoge concentraties in de 
darm voor; ook deze stammen kunnen toxinen produ
ceren 1• Het percentage Clostridium difficile-dragers 
onder gezonde, oude mensen is niet bekend. Van de 
geriatrische patiënten die acuut ziek worden en 
diarree krijgen, is 65% drager van C. difficile 1• Er 
zijn maar een paar Clostridium difficile-stammen die 
een symptomatische Clostridium-infectie kunnen 
veroorzaken. Hoewel geriatrische patiënten hun 
eigen Clostridium difficile-stammen meebrengen, 
worden de epidemieën in ziekenhuizen veroorzaakt 
door één Clostridium difficile-stam uit de omgeving 
van de patiënt of afkomstig van één patiënt. 
In december 1992 werden op de afdeling Geriatrie 
van het Academisch Ziekenhuis Utrecht (AZU) een 



aantal gevallen van Clostridium difficile-diarree 
geconstateerd. Dit was aanleiding voor de afdeling 
Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie van het AZU 
om deze afdeling intensiever te ondersteunen met 
hygiëne-adviezen. Doel daarbij was inzicht te krijgen 
in het aantal patiënten dat geïnfecteerd was met C. 
diffici/e, de mogelijke oorzaken en de eventuele 
samenhang tussen de gevallen. 
C. difficile is een belangrijke verwekker van diarree 
en pseudomembraneuze colitis na antibioticumthe
rapie. 3% van de gezonde volwassenen heeft C. diffi
cile in de faeces. In een studie is beschreven dat bij 
46% van de onderzochte volwassenen die antibiotica 
gebruikten, C. difficile in de faeces is aangetoond2.3. 
Het is niet bekend of het dragerschap van C. difficile 
toeneemt met de leeftijd. Verscheidene studies heb
ben een grotere incidentie en een ernstiger verloop 
van C. difficile geassocieerde aandoeningen aange
toond in oudere patiëntenpopulaties4·5. 

Nosocomiale verspreiding van C. difficile vindt voor
namelijk plaats via de handen van artsen en verpleeg
kundigen of via de omgeving die gecontamineerd is 
met sporen. 

Het onderzoek 

Van december 1992 tot en met juni 1993 bleken zes 
patiënten op de afdeling geriatrie (24 bedden) van het 
AZU geïnfecteerd te zijn met hetzelfde type C. 
difficile. Drie patiënten raakten geïnfecteerd met een 
ander type C. difficile. 
In juli 1993 heeft de afdeling Ziekenhuishygiëne en 
Infectiepreventie afspraken gemaakt met de afdeling 
Geriatrie omtrent hygiënische maatregelen. Dit hield 
in dat de verpleegkundigen alle patiënten die gekolo
niseerd waren met C. difficile met een isolatieschort 
en handschoenen verpleegden op een aparte kamer 
(standaardisolatie). De kans op overdracht van C. 
difficile via de handen of de kleding wordt hierdoor 
uiterst gering. 
Van juli tot december 1993 zijn er geen kruisbesmet
tingen met hetzelfde type C. difficile aangetoond. Bij 
zeven patiënten werd C. difficile in de faeces 
aangetoond. Het betrof hier één keer hetzelfde type 
als in de voorgaande periode en zesmaal een ander 
type C. difficile. 
De standaardisolatie van de gekoloniseerde patiënten 
leek effectief te zijn. Om meer inzicht te krijgen in de 
risicofactoren voor het verkrijgen van C. difficile 
heeft de afdeling Ziekenhuishygiëne en Infectie
preventie een case-control-studie uitgevoerd. De 15 
patiënten bij wie op dat moment C. difficile in de 
faeces was aangetoond behoorden tot de cases. Per 
case werden drie controlepatiënten gezocht die in 
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dezelfde periode opgenomen waren. Bij de analyse 
van deze case-control-studie bleek onder andere dat 
uitgebreide en langdurige antibioticumtherapie een 
risicofactor vormde voor het verkrijgen van een 
Clostridium difficile-infectie. Na het einde van de 
epidemie in april 1994 zijn alle patiënten die besmet 
waren met de epidemische Clostridium difficile-stam 
opgenomen in een uitgebreide case-control-studie. 
De statistische analyse van deze gegevens zal 
spoedig afgerond worden. 
In de periode januari 1994 tot en met april 1994 
ontstond er opnieuw een epidemie met Clostridium 
difficile-kruisbesmettingen. Gedurende dit tijdsbestek 
hadden 16 patiënten een infectie met hetzelfde type C. 
difficile. Het betrof nu een ander type C. difficile dan 
tijdens de epidemie in 1993. Sommige patiënten 
hadden ook nog een tweede type Clostridium, geen 
enkele patiënt had alleen een ánder type. 
Tijdens deze epidemie is er vrijwel dagelijks overleg 
geweest tussen de afdeling Geriatrie en de afdeling 
Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie. ledere dag 
kregen de medewerkers een mailing over de actuele 
stand van zaken. Op 24 februari was 54% van de 
patiënten besmet met hetzelfde type Clostridium en is 
na onderling overleg besloten de afdeling Geriatrie 
tijdelijk te sluiten voor nieuwe opnames. De afdeling 
werd gesplitst in twee delen: een deel waar patiënten 
lagen die diarree enlof een positieve faeceskweek 
voor Clostridium hadden en een deel waar patiënten 
lagen die geen diarree en ook geen positieve 
faeceskweek hadden. De verpleegkundigen en de 
medewerkers van de huishoudelijke dienst werkten 
per dienst aan één van beide kanten. Bij het 
verzorgen van de patiënt droeg iedere medewerker 
een isolatieschort en handschoenen. De gemeen
schappelijke huiskamer werd niet meer gebruikt. Alle 
kamers en alle verpleegkundige attributen werden 
schoongemaakt met Natriumhypochloriet 0.1 %. De 
temperatuur werd niet meer rectaal opgemeten maar 
alleen oraal, om besmetting via thermometers te 
voorkomen. De gordijnen van de hele afdeling 
werden vervangen en gewassen. Eén spoelkeuken 
werd gebruikt voor de materialen van patiënten met 
diarree enlof C. difficile in de faeces, de andere 
spoelkeuken voor materialen van de patiënten die 
geen diarree noch Clostridium in de faeces hadden. 
De po's en de waskommen werden voordat zij ther
misch gedesinfecteerd werden in de pospoeler, 
gedesinfecteerd met Natriumhypochloriet 0.1 %. Het 
antibioticumbeleid werd aangepast waardoor Cefalo
sporinen, Penicillinen en Clindamycine niet meer 
gebruikt werden. Uit de literatuur bleek dat in veel 
Europese landen Saccharomyces boulardii (biergist) 
profylactisch gegeven wordt om antibiotica-geasso
cieerde diarree te voorkomen. Waaraan het effect van 
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Saccharomyces boulardii toegeschreven moet wor
den, is nog niet exact bekend. Aangezien de resul
taten van verschillende studies goed zijn, werd be
sloten om bij start van antibioticum-therapie de 
patiënten Saccharomyces boulardii te geven6· 

Alle vaste medewerkers en alle aanwezige patiënten 
zijn onderzocht op Clostridium-dragerschap. Er zijn 
150 kweken van de omgeving en van verpleeg
kundige attributen genomen. 
Maandag 28 maart werd de afdeling Geriatrie weer 
geopend en werden nieuwe patiënten opgenomen. Er 
lagen op dat moment nog vier patiënten die 
geïnfecteerd waren met hetzelfde type Clostridium. 
Alle maatregelen die tijdens de epidemie afgesproken 
waren (met betrekking tot schoonmaak, antibioticum
therapie, isolatieverpleging etc.), bleven gehand
haafd. Op 5 april bleek een van de nieuw opgenomen 
patiënten besmet te zijn met de epidemische Clostri
dium-stam. Daarna is er geen patiënt meer besmet 
geraakt met deze stam. 

Bacteriologisch onderzoek 

Vanaf juli 1993 werden alle patiënten geïnventari
seerd op aanwezigheid van C. difficile in de faeces. 
We typeerden alle Clostridium difficile-stammen met 
behulp van één random primer. Na de PCR (Poly
merase Chain Reaction) werd het bandenpatroon van 
de verschillende stammen onderling vergeleken. 
Tevens is faeces van alle medewerkers éénrnalig 
gekweekt om dragers te achterhalen. De omgeving is 
meerdere keren uitgebreid gekweekt. Op vloeren, in 
pospoelers, wastafels en waskommen hebben we 
geen C. di.fficile kunnen aantonen. 
Geen enkele medewerker van de afdeling Geriatrie 
bleek drager te zijn van C. difficile. De resultaten van 
het bacteriologisch onderzoek leidden dus niet tot de 
vondst van een bron voor de infecties van deze 
epidemie. 

Discussie en conclusie 

Dit onderzoek is gestart met een epidemie bestaande 
uit zes patiënten die geïnfecteerd waren met dezelfde 
Clostridium difficile-stam. De patiëntenpopulatie was 
oud, ziek, blootgesteld aan verscheidene antibiotica 
en werd verpleegd op de afdeling Geriatrie. Ook in 
de theorie van Viscidi2 wordt het antibioticagebruik 
als risicofactor voor het verkijgen van Clostridium 
difficile infectie genoemd. 
Het sluiten van de afdeling zorgde in de loop der tijd 
voor een geringere bedbezetting. Hierdoor nam de 
discipline van de medewerkers ten aanzien van 
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hygiëne toe. Daar C. difficile en de sporen resistent 
zijn tegen alcohol levert desinfectie van de handen 
hiermee geen optimaal effect. Een alternatief handen
desinfectiemiddel was niet beschikbaar aangezien 
alleen Natriumhypochloriet 0.1% effectief is. Dit 
middel is agressief voor huid en slijmvliezen en dus 
niet geschikt voor handendesinfectie. Overdracht van 
C. di.fjicile via de handen van verpleegkundigen en 
artsen is dus heel goed mogelijk. 
Omdat het aantal patiënten dat gekoloniseerd was 
met hetzelfde type C. di.fficile afnam nadat het 
antibioticumbeleid aangepast was, geloven we dat we 
hiermee een belangrijke schakel uit de besmettings
keten gehaald hebben: de gevoelige gastheer. 
Het desinfecteren van kamers en hulpmiddelen met 
Natriumhypochloriet en de standaardisolatie hebben 
ervoor gezorgd dat de omgeving niet gekoloniseerd 
raakte met C. di.fficile en de blootstelling van de 
gastheer beperkt bleef. 
De epidemie is uiteindelijk gestopt in tegenstelling 
tot vele Clostridium-epidemieën die in de literatuur 
beschreven staan. De tijd zal ons leren of alle sporen 
definitief vertrokken zijn zonder een spo(o)r(e) achter 
te laten ... 
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• 
Commentaar van de I G Z 

De resultaten van dit onderzoek bevestigen wat in de 
literatuur bekend is over Clostridium difficile. 
Door de antibiotische druk in een ziekenhuis kan dit 
micro-organisme zich een voorkeurspositie verwer
ven en zich manifesteren in acute diarree bij de 
kwetsbare patiëntenpopulatie. 
Dit voorbeeld van selectie van een ongevoelige 
bacteriesoort en de eveneens bekende selectie van 
ondermeer resistente Staphylococcus Aureus door 

Ornithose-uitbraak bij douaniers 
K. de Schrijver • 

Samenvatting 

In dit artikel wordt een psittacose uitbraak 
beschreven die zich voordeed in een groep van 15 
douaniers die contact hadden met illegaal geïmpor
teerde halsbandparkieten die besmet waren met 
Chlamydia psittaci. 
Zes personen maakten een verdacht klinisch beeld 
door en bij één persoon die werd opgenomen in een 
ziekenhuis met een bilaterale pneumonie, werd de 
serologische diagnose gesteld van psittacose. In het 
pericard van één van de halsbandparkieten werd C. 
psinaci aangetoond. De blootstellingen aan deze 
parkieten die chlamydiae excreteerden, in een slecht 
geventileerde ruimte ligt aan de basis van de infectie. 

Op 20 maart 1993 signaleerde een douanier aan de 
Gezondheidsinspectie van Antwerpen dat één van zijn 
collega's na een contact met in beslag genomen vogels, 
in een ziekenhuis opgenomen was. Eén en ander zou 
zich een tiental dagen geleden voorgedaan hebben. 
De douanier in wiens kantoor de vogels waren onder
gebracht, zou vooral ademhalingsklachten vertonen. In 
het onderzoek werden zowel de klinische gegevens die 
op de dienst longziekten van het U.Z.A. (Universitair 
Ziekenhuis Antwerpen) verzameld werden, als de 
veld-epidemiologische data die via de gezondheicts
inspectie opgespoord werden, verwerkt. Tevens 

• Gezondheidsinspectie Vlaanderen 
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antibiotische druk in ziekenhuizen pleit voor een 
stringent antibioticabeleid in ziekenhuizen. 
Daarnaast draagt transmissie van micro-organismen via 
handen van ziekenhuismedewerkers en materialen bij 
tot een makkeliJKe verspreiding. Ook hiervan is dit arti
kel een illustratie. Bij het beperken van ziekenhuis
infecties en ziekenhuisepidemieën speelt gedrag de 
belangriJKSte rol: hygiënegedrag en voorschrijfgedrag 
van antibiotica. 

Summary 

An psittacosis outbreak accured in Antwerp among 
se1•en of 15 customs officers exposed to illegal/y 

imported parakeets. After sei:::.ure, the birds were kept 

at the customs office. Se1•en officers de1·eloped an 

infectious syndrome suggestive of psittacosis. Sera

logica/ confirmation was obtained for one parient 
hospitali::.ed for pneumonia. Parakeet autopsy revealed 

pericardium /esions rypical of Chlamydia psittaci 
infection. An intensi1·e exposure and insufficient venti
lation of the customs office presumbaly promored the 
transmission. 

werden de vaststellingen van de diergeneeskundige 
dienst van de ZOO van Antwerpen geïntegreerd. De 
populatie waarbinnen deze ziekte zich kon voordoen, 
kon gedefinieerd worden als de douanebeambten die 
een direct contact hadden gehad met de in beslag 
genomen vogels of met de ruimte waarin de vogels 
verbleven. Het ging zowel om ambulante 
inspectiediensten als om administratieve beambten. 
Als een vermoedelijk omithosegeval werd een 
ziektebeeld gedefinieerd dat voorkwam in de periode 
5 maart - 25 maart 1993 bij de douanebeambten die 
direct contact hadden gehad met de in beslag 
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genomen vogels en dat zich kenmerkte door 
rilkoortsen, moeheid en ziektetekens die wijzen op 
een onderste luchtweginfectie. 
Als een bewezen ornithosegeval werd een zelfde 
ziektebeeld verondersteld waarbij tevens sprake was 
van seraconversie (een viervoudige titerstijging van 
antistoffen tegen Chlamydia psittaci). 
Uit de enquête bleek dat er op 3 maart 1993, door een 
opsporingsdienst van de douane vier parkieten in 
beslag genomen waren. Ze waren via een Indisch 
schip illegaal in België ingevoerd. Deze vogels 
werden vervolgens naar de kantoren van de 
inspectiedienst vervoerd om twee dagen later naar de 
Antwerpse dierentuin overgebracht te worden. 
Bij de inbeslagneming, het transport en de bewaring 
hadden er in totaal een vijftiental douanebeambten 
contact met de vogels. De blootstellingstijd wisselde 
van enkele minuten tot± 16 uur. 
De vogels werden in één kantoor van ongeveer 80 m3 

ondergebracht. In dit kantoor stond ook de schrijftafel 
van één van de administratieve beambten, die in totaal 
6 uur in de omgeving van de vogels verbleef. 
Er bij de blootgestelde groep zes personen geïdenti
ficeerd die beantwoordden aan de bovenvermelde 
ziektecriteria. 
Het eerste geval deed zich voor bij een 54-jarige man 
die als een administratieve beambte in het kantoor 
werkte waar de vogels verbleven. Tien dagen na de 
blootstelling, klaagde deze man over koorts, moe
heid, kortademigheid, spierpijn, hoofdpijn en hoesten 

Aangegeven gevallen van Ornithosis in Nederland, 1948-1994 

aantal 

met af en toe wat fluimen. Hij werd opgenomen in 
een regionaal ziekenhuis waarbij de diagnose van 
bilaterale floriede pneumonie werd gesteld. Vervol
gens werd de man overgebracht naar het Universitair 
ziekenhuis in Edegem wegens toenemende respi
ratoire insufficiëntie. 
De laboratoriumonderzoeken bij opname op 20 maart 
1993 wezen op een matig infectieus beeld met een 
sedimentatie van I 07 mm na 2 uur en een 
Jeucocytose van 7400 WBC/mm3 met een discrete 
linksverschuiving. 
De nierfunctie was normaal maar de Ievertesten 
waren gestoord. Er was eveneens sprake van een 
uitgesproken hypoxemie. De radiografische opnamen 
wezen op bilaterale perihilaire infiltratietekens. De 
Jongfunctie wees op een gestoorde diffusie met een 
DLco van 589c. De overige testen waren normaal. De 
serologie voor Chlamydia psittaci was op 20 maart 
negatief terwijl de titel op 6 april 1/512 bedroeg om 
op 27 april op te Jopen tot 1/2048. 
Na behandeling met doxycycline kon de man zonder 
restletsels het ziekenhuis verlaten. Bij een tweede 
douanier van 35 jaar die klaagde over een droge 
hoest en een grieperig gevoel 10 dagen na de 
blootstelling, werden eveneens aanvullende onder
zoeken uitgevoerd. Tien dagen na de eerste 
ziektetekens was het klinisch, het laboratorium- en 
het radiografisch onderzoek negatief. De serologie 
voor Chlamydia psittaci bedroeg 1/16 en er was geen 
seraconversie. 

140r---------------------------------------------------------~ 
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Vier andere douaniers die slechts sporadisch met de 
vogels in contact kwamen, ontwikkelden ± 14 dagen 
na het contact koons. Verder klaagden ze over 
benauwdheid, hoesten en lichte pijn op de borst. Bij 
het uitbreken van de eerste symptomen werden ze 
met antibiotica behandeld. 
Het laatste geval dateerde van 24 maart, dat is 20 
dagen na de blootstelling. 

Verspreiding en diagnostiek 

Groepsbesmettingen zijn menigmaal bechreven. Dit 
geldt zowel voor professionele als voor niet 
professionele omstandigheden. In 1987 kon men in 
Zwijndrecht een epidemie met 98 ziekten beschrijven 
die het gevolg was van een bezoek aan een 
siervogeltentoonstelling. Meldingen van ornithose of 
psittacose in België zijn relatief zeldzaam. Via het 
netwerk van peillaboratoria werden er in België in 
1992 toch I 09 gevallen opgespoord. Voor de periode 
1987-1989 waren er 25. In Nederland werden in 1991 
57 en in 1992 67 gevallen gemeld. 
Omwille van de aspecificiteit van de symptomen en 
het relatief gunstig verloop van de aandoening ligt 
het reële aantal waarschijnlijk veel hoger. 

Ornithose of psittacose is -ondermeer- een beroeps
gebonden zoönose die door Chlamydia psittaci 
veroorzaakt wordt. Dit species behoort tot het genus 
Chlamydia waar ook Chlamydia trachomatis toe 
behoort en dat bekend is voor zijn oculaire en 
urogenitale aandoeningen. 
Sedert 1985 is er ook een derde chlamydia species 
beschreven namelijk Chlamydia pneumoniae of 
'1W AR' dat infecties van de onderste luchtwegen 
veroorzaakt zoals bronchitis en pneumonie. Het 
ziektebeeld 'psittacose' is reeds in 1885 beschreven 
terwijl de verantwoordelijke kiem door Von 
Prowaziek in 1907 werd geïsoleerd. Papegaaien, 
parkietachtigen worden klassiek als bron genoemd 
maar ook andere vogels zoals duiven en pluimvee 
kunnen de ziekte overdragen. Atbankelijk van 
stressoren in de omgeving (voedsel, vervoer, ruimte), 
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zijn zij wisselende excretoren van chlamydiae. Via 
neussecreet, via faeces of stof kan er een aërosol
besmetting ontstaan. Interhumane besmettingen 
blijven zeldzaam. De incubatieperiode wisselt van 7 
tot 17 dagen en de symptomatologie varieert van een 
zeer lichte subklinische infectie met een griep-beeld 
tot een pneumonie met eventueel toxische reacties. 
De letaliteit onder antibiotica bedraag 0,5%. 
In de differentieel diagnose dienen een aantal virale 
infecties met influenzavirus, para-influenzavirus, 
adenovirus. paramyxovirus en een aantal atypische 
infecties zoals 1W AR-infecties, legionellose, myco
plasma infecties en Q-fever uitgesloten te worden. 
Microbiologische diagnose kan geschieden op basis van 
kweek van de kiem, antigeen determinatie en serologie 
waarbij seroconversie van specifieke antistoffen tegen 
Chlamydia psittaci bepalend is. Differentiatie via 
immunofluorescentie in IgM en IgG kan onderscheid 
maken tussen oude en recente infecties. De ziekte is 
behandelbaar met tetracyclines en makroliden. 

Interventie en preventie 

Bij de interventie-maatregelen die na de melding 
genomen werden, kon onderscheid gemaakt worden 
tussen post-expositiemaatregelen en preventieve 
maatregelen. Wat post-expositie betreft, betekende 
dit specifieke informatie aan het personeel, adviezen 
qua reinigen van kantoren en auto en voorstellen 
omtrent het aanwenden van individuele bescher
mingsmiddelen (stofmasker, werkpak). 
Preventieve maatregelen hadden zowel betrekking op 
de wijze van het vervoer, op aard van kooien, de 
ruimte waarin die kooien geplaatst kunnen worden als 
op reiniging, ventilatie en het dragen van individuele 
protectiemiddelen (stofmaskers). Ornithosegevallen 
worden regelmatig gediagnostiseerd maar toch 
herhaaldelijk miskend. De meeste meldingen hebben 
betrekking op geïsoleerde gevallen. 

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het 
Epidemiologisch Bulletin van de Gezondheidsinspec
tie van de Vlaamse Gemeenschap, 1995;1 :2-4. 
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Rapportbespreking: HIV-surveillance in Engeland en Wales 

Unlinked Anonymous HN Surveys Steering Group 
(chair E. Rubery). Unlinked Anonymous HN 
Prevalenee Monitoring Programme in England and 
Wales, data to the end ofl993. Londen: Department 
of Health and PHLS, 1995. 

Inleiding 

De HIV/AIDS-surveillance in Engeland en Wales wordt 
gekenmerkt door een sterk programmatische aanpak, 
waarbij verschillende benaderingen en gegevensbronnen 
elkaar aanvullen. Voorbeelden hiervan zijn: vrijwillige 
rapportage van de AIDS-gevallen gecombineerd met 
onderzoek van de onderrapportage aan de hand van de 
registratie van sterfte-oorzaken, HIV -surveys in risico
groepen gecombineerd met een landelijke laboratorium
registratie en anoniem onderzoek bij onder andere 
ziekenhuisbezoek, SOA -poliklinieken, zwangerschaps
controles, drugsbehandelingsprogramma's en tenslotte 
seroprevalentie-onderzoek in combinatie met gedrags
onderzoek. Onlangs is over de HIV -surveillance in 
Engeland en Wales een rapport verschenen. Bespreking 
hiervan is zinvol omdat zowel methoden als resultaten 
voor Nederland van belang zijn. 

Resultaten 

Tussen 1990 en 1993 zijn er ruim I ,5 miljoen monsters 
getest door SOA-poliklinieken, bij routineonderzoek bij 
zwangeren, door abortusklinieken en in de hulpver
lening van drugsverslaafden. Er is hierbij gebruik 
gemaakt van bloed dat voor andere doeleinden was 
afgenomen of van vrijwillig verzameld speeksel 
(druggebruikers). 
Resultaten van de vrijwillige testen voor HIV -infec
tie en gegevens omtrent gedrag en andere SOA zijn 
gebruikt om de gegevens van de anonieme screening 
te interpreteren. Alle monsters zijn ontkoppeld van 
persoonsgegevens. De patiënt kan dus nooit meer via 
een testuitslag worden achterhaald. 
In iedere regio van Engeland en Wales werden 
geïnfecteerden gevonden in de bekende risicogroe
pen. Over het algemeen is de HIV -I-prevalentie in 
Londen veel hoger dan elders. 
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Homoseksuele expositie 

Opmerkelijk was dat relatief hoge prevalenties werden 
gevonden in hornolbiseksuelen jonger dan 25 jaar 
(8,6o/c in Londen in 1993, 2,9o/c elders, in de periode 
'90- '93.) Veel van deze infecties zijn opgelopen in de 
tijd dat preventiecampagnes al waren gestart. Dat 
betekent dat deze preventie-activiteiten de transmissie 
van HIV nog niet hebben kunnen beëindigen. Ook 
liepen geïnfecteerde hornolbiseksuelen die op de hoogte 
waren van hun HIV -status, nieuwe SOA op. 
De hoogste prevalentie onder homo/biseksuele man
nen (n= 4.292) werd in 1993 gezien in de leeftijds
groep van 35-44 jaar (gem. 22.3% ). In twee SOA
klinieken in Londen werd een statistisch significante 
afname gezien in de HIV -prevalentie onder hornolbi
seksuele mannen, van 22,3% in 1990 tot 17,3% in 
1993. Directe aanwijzingen voor nieuwe infecties in 
deze groep wijzen er echter op dat de transmissie 
zich in deze groep wel voortzet. 

Intraveneuze druggebruikers 

De prevalentie van HIV-I-infecties bij intraveneuze 
druggebruikers (n-= 3.371) was in 1993 4,0% bij 
mannen en 2,8% bij vrouwen in Londen en omgeving, 
en 0,6% bij mannen en 0,7% bij vrouwen in andere 
gebieden van Engeland en Wales. Deze prevalenties 
zijn laag in vergelijking met andere landen in Europa. 
Hoewel er weinig aanwijzingen zijn voor nieuwe 
gevallen onder druggebruikers, blijft deze groep toch 
risicogedrag vertonen. In alle onderzochte gebieden 
geeft ongeveer 20% van de (met name jonge) 
druggebruikers aan nog recent naalden te hebben 
gedeeld. Ongeveer 10% van de druggebruikers die 
twee jaar of minder spuiten, heeft reeds een infectie 
met hepatitis B doorgemaakt. 

Heteroseksuele expositie en zwangere vrouwen 

Het hebben van een SOA voorspelt in hoge mate de 
HIV -prevalentie onder heteroseksuele mannen en 
vrouwen. Een groot aantal heteroseksuelen dat 
eenmaal een SOA-kliniek heeft bezocht, blijft nieuwe 
SOA's oplopen. De prevalentie bij heteroseksuelen 
die een SOA-kliniek bezoeken (n-50.920) was in 
1993 1 ,0% bij mannen en 0,6% bij vrouwen in 
Londen en omgeving en daar buiten 0,1% voor beide 
groepen. 



De prevalentie onder heteroseksuelen is hoger dan de 
prevalentie bij zwangeren (n-243.827). Toch is in 
Londen en omgeving sprake van een significante 
toename in de prevalentie van HIV-infecties bij zwan
gere vrouwen (0,089é tot 0,18% ). Dit is waarschijnlijk 
het gevolg van een concentratie van HIV -positieve 
vrouwen in Londen en dan met name van vrouwen die 
voor korte of langere tijd in Afrika hebben gewoond. 

Percentage klinisch herkende HIV -infecties 

Het percentage klinisch herkende (gediagnostiseerde) 
infecties onder HIV-geinfecteerden die in 1993 een 
SOA-kliniek in Londen bezochten, was 74% bij de 
homo/biseksuelen, 30% bij heteroseksuele mannen 
en 52% bij heteroseksuele vrouwen. Buiten Londen 
lagen deze percentages op respectievelijk 68, 40 en 
21 procent. Bij zwangere vrouwen werd een HIV
infectie minder snel klinisch onderkend. In 1993 was 
dit percentage in Londen en omgeving l2o/c, 
daarbuiten 9%. Met name heteroseksuele HIV
geïnfecteerden zijn dus nog niet bekend met hun 
positieve HIV -status en brengen hun seksuele 
partners in gevaar. 

Aanbevelingen 

De stuurgroep doet de volgende aanbevelingen voor 
Engeland en Wales. 
De verspreiding van HIV-infecties toont het belang 
aan van preventie in alle regio's en districten. 
Bovendien wordt door de variatie in resultaten tussen 
de verschillende centra, het belang van inspelen op de 
lokale behoefte onderstreept. Preventie moet vooral 
gericht zijn op mensen die verhoogd risico lopen. 
De meeste infecties worden nog steeds gevonden 
onder hornolbiseksuele mannen. Speciale aandacht 
moet worden besteed aan jonge mannen die seksueel 
actief zijn geworden sinds er aan preventie wordt 
gedaan (midden 80-er jaren). 
Ook intraveneuze druggebruikers blijven in hoge 
mate risicogedrag vertonen en velen hebben al andere 
virale infecties opgelopen zoals hepatitis B. Aan
houdende aandacht moet dus gevestigd worden op 
bijvoorbeeld spuit-omruilprogramma's. 
Het hoge percentage HIV -geïnfecteerden onder 
bezoekers van SOA-klinieken en het feit dat velen 
van de HIV -positieven niet op de hoogte zijn van hun 
infectie, laten zien dat deze klinieken een belangrijke 
rol kunnen spelen in SOA-voorlichting. Een HIV-test 
zou vaker overwogen dienen te worden als een 
patiënt zich met een andere SOA presenteert. 
Het grootste deel van heteroseksueel-verkregen 

infecties lijkt samen te hangen met een verblijf in 
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AIDS-endemische gebieden en met name Afrika. Er 
zou extra aandacht besteed moeten worden aan 
voorlichting en preventieve activiteiten die aansluiten 
bij de behoeften van mensen van Afrikaanse afkomst. 
Omdat er een toename is in de prevalentie bij 
zwangere vrouwen in Londen, en omdat deze 
infecties vaak niet klinisch worden herkend, zouden 
zij vaker een HIV -test aangeboden moeten krijgen. 
Bovendien zou er meer aandacht besteed moeten 
worden aan goede en laagdrempelige voorzieningen 
voor zwangere vrouwen en hun familie. 
Continuering van verschillende onderzoeksprogram
ma's maakt het mogelijk om op een effectieve en 
efficiënte manier de omvang van HIV -transmissie te 
surveilleren. 

Relevantie voor Nederland 

Het programma voor anonieme screening is een 
voorbeeld van een afgewogen programma voor HIV
surveillance. Gegevens uit verschillende bron kunnen 
met elkaar vergeleken worden en tezamen geven ze 
een behoorlijk compleet beeld van de epidemie in 
Engeland en Wales. Uit het programma blijkt dat de 
meeste infecties nog altijd voorkomen onder homo
seksuele mannen en intraveneuze druggebruikers. 
Preventie kan hier dus het meest effectief zijn. Tege
lijkertijd worden echter gegevens verzameld over de 
verspreiding onder heteroseksuelen. Hieruit blijkt dat 
zich onder heteroseksuelen een geleidelijke stijging 
voordoet. Preventie is ook hier van groot belang om 
grote problemen op termijn te voorkomen. 
Delen van het programma zijn in Nederland beschik
baar, maar het Nederlandse programma steunt meer 
op vrijwilligersonderzoek in de risicogroepen. De 
resultaten in Engeland en Wales komen in grote 
lijnen overeen met de bevindingen in Nederland. 
Anoniem onderzoek van lichaamsmateriaal dat voor 
andere doeleinden is afgenomen, is in Nederland niet 
mogelijk. Een belangrijke maar onvoldoende actuele 
gegevensbron is de AIDS-registratie. Dit jaar zal 
onderzoek naar de eventuele onderrapportage van 
AIDS-patiënten worden opgezet. 
Door een werkgroep van de Raad voor Gezondheids
onderzoek is onlangs een advies uitgebracht voor de 
surveillance van HIV-infecties1 waarin de nadruk 
wordt gelegd op 'inforrned consent'. De werkgroep 
onderschrijft de waarde van het HIV -peilstations
onderzoek dat plaatsvindt op SOA-poliklinieken in 
Amsterdam en Rotterdam. Hieruit komen gegevens 
beschikbaar over verspreiding onder homoseksuele 
mannen en heteroseksuele mannen en vrouwen. Deze 
gegevens zijn echter onvoldoende om de versprei

ding onder homoseksuele mannen te monitoren 
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omdat slechts een beperkt deel van deze mannen een 
polikliniek bezoekt. Aanvullend gericht onderzoek 
onder homoseksuele mannen, waarbij ook achter
grondinformatie omtrent gedrag wordt verzameld, is 
derhalve nodig. 
Daarnaast benadrukt de werkgroep het belang van 
surveys onder intraveneuze druggebruikers die plaats 
hebben gevonden (of nog Jopen) in Amsterdam, 
Rotterdam, Arnhem, Deventer, Alkmaar, Heerlen en 
Maastricht. Dit jaar wordt een continue monitoring 
opgezet waarbij surveys onder druggebruikers in 6 
steden in een cyclus van 2 jaar zullen worden uitge
voerd. Tenslotte adviseerd de werkgroep surveillance 
onder zwangere vrouwen en bezoekers van een 
abortuskliniek in Amsterdam. Screening van zwange
re vrouwen vindt op dit moment plaats in enkele 
Amsterdamse ziekenhuizen. Zelfs in deze zieken
huizen met een relatief hoge prevalentie worden nog 
relatief weinig geïnfecteerde vrouwen aangetroffen, 
zodat monitoring elders niet zinnig lijkt. Wel slaat de 
balans wat betreft het screenen van zwangere 
vrouwen steeds meer door in het voordeel van 
prenatale screening, omdat nu door behandeling met 
zidovudine (AZT), electieve keizersnede en het 
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afzien van borstvoeding een groot deel van de 
infecties van moeder op kind voorkomen kunnen 
worden 2•3.4. 
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Rectificatie: in Bulletin nr. 5.13 is per abuis het overzicht van 1993 geplaatst. Bij deze het juiste overzicht 

Overzicht registratie Laboratorium Surveillance Infectieziekten 

Bacteriële ziekteverwekkers, week 45-48, 1994 
Bacterial pathogens, weeks 45-48, 1994 

week 

37-40 

Salmonella 
S. Agona 

S. Sovismorbificans 

S. Enteritidis 

S. Hadar 

S.lnfantis 

S. Livingstone 
S. Panama 

S. Paratyphi A 
S. Paratyphi B 

S. Typhi 

S. Typhimurium 

S. Virchow 

Overige Salmonella 

Shlgella 

Shigella boydii 

Shigella dysenteriae 
Shigella flexneri 

Shigella sonnei 
Shigella spp" 

Versin ia 

Yersinia enterocolitica 

Yersinia frederiksenii 

Yersinia spp" 

Llsteria 

Listeria monocytogenes 

Listeria spp" 

Legionella 

Legionella pneumophilae 

Legionella spp" 

Bordetella 

Sordetella pertussis 

Sordetella parapertussis 

Sordetella spp2 

Haemophllus lnftuenzae 

Streptococcus pyogenes 
normalHer steriel compartiment 

niet steriel compartiment 

Bron: Infectieziekten Surveillance Centrum. 
Dit overzicht bestaat uit: 

totaal 

355 
3 
6 

194 
9 
4 
1 
0 
2 
0 

11 
80 
6 

39 (17) 1 

59 
4 
0 

23 
32 

0 

9 
8 
1 
0 

1 
1 
0 

6 
6 
0 

7 
7 
0 
0 

4 

243 
28 

215 

week week cumulatief totaal 

41-44 45·48 
Vmweek 48 

totaal totaal 1994 I 
I 

I 

250 186 2700 I 
1 0 30 i 

5 6 59 
117 80 1350 

8 3 83 
6 7 43 
1 1 20 
0 2 11 i 
4 3 16 
1 1 11 
9 2 39 

66 46 646 I 

9 8 108 
23 (21) 1 27 (21) 1 284 

39 23 304 
1 1 16 
0 1 13 ' 

21 10 109 
17 11 162 
0 0 4 

8 11 127 
8 11 121 
0 0 1 
0 0 5 

2 1 18 
2 1 15 
0 0 3 I 

3 2 23 
3 2 23 
0 0 0 

3 10 56 
3 9 54 
0 0 0 
0 1 2 

9 0 43 

308 2n 2008 
28 18 288 

280 259 1720 

1993 

2641 
16 
61 

999 
52 
43 
24 
47 
11 
4 

29 
928 
116 
311 

294 
16 
11 
87 

170 
10 

104 
93 

1 
10 

12 
8 
4 

9 
6 
3 

44 
15 
0 

29 

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

! 

' 
I 
I 

I 

2. Shigella, Yersinia, Legionella en Bordetella volgens melding van Streeklaboratoria aan het Infectieziekten Surveillance Centrum (LSI) van het RIVM 
3. Aantal meldingen van Haemophilus influenzae (u~ liquor, bloed, synoviavocht en beenmergpunctaat) en Streptococcus pyogenes door de 

Streeklaboratoria aan het Infectieziekten Surveillance Centrum van het RIVM 

Aantal serotypen I species 2 niet nader geïdentificeerd 
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GHI 4-weken overzicht 

Aantal aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode 5 december 1994- 1 januari 1995 (week 49- 52) in Nederland 
Number of notified cases of infectieus diseases for the perioei of 5 December 1994- 1 January 1995 (week 49- 52) in the 
Netherlands 

"0 ë c: 
"0 ~ "E "' "0 E c: D ~ E ., "0 -a; "E c: 0 ~ "' "' 

Cl 
Cl c: ., V> "' :r: "0 lil 12' "E' "' "' c: ~ .r:: V> "' ~ .E "è c: "è .E "' "E' 
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:r: ., 
e ., > :!2 0 :"2 8 c: ::: 

·c: ~ > .s.? ., 0 ::::> ., 
5 E ., 0 

Cl u. 0 0 u. Cl z N N z ::J < 0 a: 

Groep A 
febris typhoides 

lassakoorts ea vormen 

van Alrik. llir.haemorrh. 

koorts 

pest/plaque 

poliomyelitis ant.acuta ; 

rabies 

I 
I Groep B 
f anthrax 

lbotulisme 

i brucelloses 

!cholera 

1
diphterie 

i dysenterie bacillaris 

1 febris recurrens 

4 3 10 6 5 2 

j gele koorts/yellow lever 

; hepatitis A 9 6 10 9 24 44 5 2 21 9 9 

I hepatitis B 1 3 5 5 3 
! 
IIegioneiia pneumonie 2 2 

I lepra 

'leptospiroses 

malaria 4 1 3 

meningitis cer.epidemie~ - 1 5 3 2 

meningokokken sepsis 2 4 3 3 4 

morbil I i 32 3 

omithosis/Psittacosis 2 

paratyfus B 1 

pertussis 2 2 5 3 4 8 2 

atypische pertussis 2 

0-koorts/0-fever 

rubella 1 

scabies 7 8 13 29 2 16 8 6 6 8 

tetanus 

trichinasis 

tuberculosis 4 3 8 3 11 13 6 32 21 4 8 4 14 

tularemis 

tyfus exanthematicus 

voedselvergiftiging/ 

-infectielfoodbom- 2 5 9 

1 infectionsl-poisoning) 

! 
!Groep C 
! gonorrhoea 5 5 29 10 15 7 27 8 

i syfilis. prim./sec. 2 2 2 2 2 

i syfilis congenitta 
I 

i, parotitis epidemica 
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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 week 
cumulatief totaal 

41-44 45-48 49-52 
Vmweek 52 

totaal totaal totaal 1994 1993 

Groep A 

lebris typhoidea 14 15 3 91 54 
lassakoorts ea vormen van - - - - -

A frik. vir.haemorrh.koorts 

pesVplague - - - - -
poliomyelitis ant.acuta - - - - 37 
rabies - - . - -
GroepB 

anthrax - - - - 2 
botulisme - - . - -
brucelloses - - - 4 1 
cholera - - - 1 2 
diphterie - - . - -
dysenteria bacillaris 43 19 27 312 385 
febris recurrens - - . - -
gele koortslyellow lever - - . - -
hepatitis A 141 104 109 978 1078 
hepatitis B 8 21 16 213 219 
legionella pneumonie 5 5 6 52 43 
lepra - 1 - 2 18 
leptospiroses 2 2 - 18 26 
malaria 24 26 7 236 223 
meningitis cer.epidemica 18 9 14 181 268 
meningokokken sepsis 21 14 14 241 295 
morbilli 1 5 35 302 468 
omithosislpsittacosis 4 5 2 50 53 
paratyfus B 2 - 1 8 6 
pertussis 76 65 25 455 264 
atypische pertussis 10 10 3 81 30 
CH<oorts/0-lever 1 4 - 22 18 
rubella - - 2 14 16 
scabies 102 118 85 1087 1010 
tetanus - 1 - 2 2 
trichinesis - - . - -
tuberculosis 142 166 106 1915 1530 
tularemis - - . - -
tyfus exanthematicus - - . - -
voedselvergiftigingi-infectie 

loodbom infectionsl-poisoning 53 119 18 969 954 

GroepC 

gonorhoea 111 133 73 1443 1840 
syfilis prim./sec. 10 19 9 133 135 
syfilis congenita - - - 2 2 
parotitis epidernies 3 4 2 40 41 
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Overzicht van bij de Geneeskundige Hoofdinspectie aangegeven gevallen 
van infectieziekten over de periode 5 december 1994 - 1 januari 1995 
(week 49-52). 

In de afgelopen 4-weken periode werden 3 patiënten 
aangegeven wegens buiktyfus. Alle patiënten liepen 
de besmetting in het buitenland op, te weten Azië (2) 
en Afrika (1 ). 

Wegens bacillaire dysenterie werden 27 patiënten 
aangegeven. De infecties werden veroorzaakt door 
S.sonnei (14), S.flexneri (8) en S.boydii (3). In 2 
gevallen was het Shigella type onbekend. Tweeen
twintig patiënten liepen de besmetting in het 
buitenland op, te weten: Azië (9), Noord-Afrika (4), 
Midden- en Zuid-Amerika (3) en Europa (4). In 2 
gevallen was het land van besmetting onbekend. 

Van hepatitis A werden I 09 gevallen gemeld. In 9 
gevallen werd de besmetting mogelijk in het buiten
land opgelopen, te weten: Afrika (4) en Europa (5). 
In 2 gevallen was het land van besmetting onbekend. 

Van hepatitis B werden 16 gevallen gemeld. Vier 
patiënten zijn mogelijk besmet via sexueel contact, I 
patiënt door intraveneus druggebruik, I patiënt door 
medisch handelen, I patiënt ten gevolge van een 
ongeval en van 9 patiënten is de bron van besmetting 
onbekend. 

Er werden 6 gevallen van legionellapneumonie ge
meld. Eén patiënt werd mogelijk in Duitsland besmet 
en van de andere patiënten is de bron van besmetting 
onbekend. Twee patiënten zijn aan de gevolgen van 
de infectie overleden. 

Er werden 7 gevallen van malaria aangegeven. De 
patiënten hebben de besmetting in de volgende 
gebieden opgedaan: Oost-Afrika (I P.falciparum), 
West-Afrika (5 P.falciparum) en Indonesië (1 P.vivax). 
Eén patiënt is aan de gevolgen van de malaria 
infectie overleden. 

Het aantal aangegeven patiënten met meningo
coccosis bedraagt 28, waarvan 14 met een sepsis. 

Wegens mazelen werden 35 patiënten aangegeven. 
Alle patiënten waren niet gevaccineerd. De reden van 
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het niet vaccineren was bij 32 patiënten om 
antroposofische redenen, bij 2 patiënten de leeftijd en 
bij I patiënt een religieuze reden. 

Twee patiënten werden aangegeven wegens 
ornithose/psi ttacose. 
Van beide patiënten is de bron van besmetting 
onbekend. 

Paratyfus B werd geconstateerd bij een buitenlands 
meisje. Zij werd mogelijk tijdens haar vakantie in 
Turkije besmet. 

Er werden 25 gevallen van pertussis gemeld, waar
van 7 personen niet- of onvolledig gevaccineerd 
waren. De reden van het niet vaccineren was bij 2 
patiënten de leeftijd en van 5 patiënten is de reden 
van het niet vaccineren onbekend. 

Er werden 3 gevallen van atypische pertussis 
gemeld, waarvan I persoon om principiële redenen 
niet gevaccineerd was. 

Wegens scabies werden 85 personen aangegeven. 
Voor het merendeel betrof het solitaire- en gezins
besmettingen. 

Van tuberculose werden 106 gevallen gemeld, 
waarvan 53 geconstateerd bij Nederlanders en 51 bij 
buitenlanders. Van 2 patiënten is de nationaliteit 
onbekend. 

Wegens voedselvergiftigingi-infectie werden 18 
patiënten aangegeven. 
Eén patiënt is werkzaam in de horeca en 2 in de 
verzorgende sector. Zeven gezinsinfecties deden zich 
voor met in totaal 16 personen, waarvan er 15 
werden aangegeven. 

Van gonorroe werden 73 gevallen gemeld, waarvan 
61 geconstateerd bij mannen en 12 bij vrouwen. 

Primaire en secundaire syfilis werd vastgesteld bij 5 
mannen en 4 vrouwen. 
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Notified cases of infectious diseases registered at the Medical Inspectorate 
of Health, 5 December 1994 - 1 January 1995 (week 49-52). Summary of 
the main points 

During the past four-weekly period 3 patients have 
been notified with typhoid fever. They had acquired 
the infection in Asia (2) and Africa (1 ). 

For bacillary dysentery 27 cases have been notified, 
caused by S.sonnei {14), S.flexneri (8), S.boydii (3 ), 
while in 2 cases no Shigella group was mentioned. 
Twenty-two patients had acquired the infection 
abroad. 

Hepatitis A has been diagnosed in I 09 patients. Nine 
of them had acquired the infection abroad. 

For hepatitis B I6 cases have been notified. Four 
patients have probably been infected by sexual route, 
1 by intravenous use of drugs, I by an accident and I 
during the practise of his profesion. In 9 cases no 
route of transmission could be established. 

For legionellapneumonia 6 patients have been 
reported. One patient probably got infected in 
Germany. 

For malaria 7 cases have been notified. The patients 
had acquired the infection in the following malarious 
areas: East-Africa (1 Pl.falciparum), West-Africa (5 
Pl. falciparum) and lndonesia (1 Pl.vivax). 

Twenty-eight patients were notified for 
meningococcosis, 14ofthem with septicaemia. 

For measles 35 cases have been reported. All of them 
had not been immunized. 

For ornithosis 2 patients have been reported. The 
souree of infection is unknown. 

Pertussis has been diagnosed in 25 patients, 7 of 
them had not been immunized. 

Three patients have been reported for atypical 
pertussis, one of them had not been immunized. 

Tuberculosis was diagnosed in 106 patients, 
including 5I of foreign origin. 

Eightteen patients were reported for suffering from 
foodborne infections. 
One patient is a food-handler and two are health care 
workers. Seven family-outbreaks were reported 
involving I6 persons, only 15 were registered. 

For gonorrhoea 73 cases have been reported; 6I 
diagnosed in men and 12 in women. 

Primary and secondary syphilis has been found in 5 
rnales and 4 females. 

15 
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Overzicht registratie Laboratorium Surveillance Infectieziekten 

Bacteriële ziekteverwekkers, week 49 - 52, 1994 
Bacterial pathogens, weeks 49- 52. 1994 

week 

41-44 

Salmonella 

S. Agona 

S. Bovismorbificans 

S. Enter~idis 

S. Hadar 

S. lnfantis 

S. Livingstone 

S. Panama 

S. Paratyphi A 

S. Paratyphi B 

S. Typhi 

S. Typhimurium 
S. Virchow 

Overige Salmonella 

Shigella 

Shigella boydii 

Shigella dysenteriae 

Shigella flexneri 

Shigella sonnei 

Shigella spp" 

Yersinia 

Yersinia enterocolitica 
Yersinia frederiksenii 

Yersinia spp" 

Llsterla 

Listeria monocytogenes 

Listaria spp" 

Legionella 

Legionella pneumophilae 

Legionella spp" 

Bordetella 
Bordetella pertussis 

Bordetella parapertussis 

Bordetella spp2 

Haemophllus lnfluenzae 

Streptococcus pyogenes 

normaliter steriel compartiment 

niet steriel compartiment 

Bron: Infectieziekten Surveillance Centrum. 
D~ overzicht bestaat uit: 

totaal 

250 
1 

5 
117 

8 

6 
1 

0 

4 

1 

9 

66 
9 

23 (21) 1 

39 

1 

0 

21 

17 

0 

8 

8 

0 

0 

2 
2 

0 

3 

3 

0 

3 
3 

0 

0 

9 

308 

28 

280 

i 
I 

I 

! 

I 

i 

! 

I 
! 

I 
I 
! 

i 

i 
: 

I 

I 

I 

i 

week week cumulatief totaal 

45-48 49-52 
t/m week 52 

totaal totaal 1994 

186 189 2889 
0 3 33 
6 4 63 

80 81 1431 
3 5 88 
7 3 46 
1 0 20 
2 3 14 
3 3 19 
1 1 12 
2 4 43 

46 52 698 
8 4 112 

27 (21) 1 26 (14) 1 310 

23 26 330 
1 4 20 
1 0 13 

10 8 117 
11 14 176 
0 0 4 

11 9 136 
11 9 130 
0 0 1 
0 0 5 

1 6 24 
1 2 17 
0 4 7 

2 1 24 
2 1 24 
0 0 0 

10 4 60 
9 4 58 
0 0 0 
1 0 2 

0 1 44 

277 308 2316 
18 42 330 

259 266 1986 

1993 

2810 

16 

69 

1049 

53 

46 

30 

47 

12 

5 

32 
993 
125 

333 

302 
16 

11 

93 

172 

10 

110 

99 
1 

10 

13 

8 

5 

10 

7 

3 

44 
15 

0 

29 

1. Salmonella, ingestuurd voor typering naar het laboratorium voor Bacteriologie van het RIVM door de streeklaboratoria. Dit betrelt 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 
3. Aantal meldingen van Haemophilus influenzae (uit liquor, bloed, synoviavocht en beenmergpunctaat) en Streptococcus pyogenes door de 

Streeklaboratoria aan het Infectieziekten Surveillance Centrum van het RIVM 

Aantal serotypen I species 2 niet nader geïdentificeerd 

16 
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Registratie virologische laboratoria 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 49 - 52 1 994 
Positive results from laboratories lor virology, weeks 49-52, 1994 

week i week 
41 -44 I 45-48 

i 

i 
totaal I totaal 

I 

Adenovirus 65 
' 

87 

Bofvirus 2 4 

Chlamydia psittaci 12 
I 

6 

Chlamydia trachomatis I 197 201 

Coronavirus 
! 

0 2 

Coxiella burnetii 9 1 

Enterovirus 83 61 

Hepatitis A-virus 51 49 

Hepatitis B-virus 
I 

56 65 I 
I 

Influenza A-virus 0 I 3 

Influenza B-virus 2 
i 

I 5 

Influenza C-Virus 0 0 

' 
i 

Mazelenvirus I 2 2 

Mycopl. pneumoniae 26 I 51 

Parainfluenza I 48 36 

Parvovirus 6 6 

Rhinovirus I 8 9 

AS-virus 58 535 

Rotavirus 24 ' 32 

R.conorii I 0 0 

Rubellavirus 0 
I 

1 
I i 
! I 

I ·, 

week cumulatief totaal 

49.52 t/m week 52 

totaal I 1994 1993 

88 1296 846 

0 21 20 

17 145 119 

198 2523 2569 

1 11 6 

1 49 50 

46 1073 673 

53 435 475 

72 818 710 

2 147 664 , 34 471 

2 9 21 

5 45 71 

57 450 736 

21 393 590 

5 153 128 

26 136 119 

1383 3081 1069 

38 1144 1392 

2 11 8 

0 23 15 

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resunaten 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: M. Esveld, RIVM 030 · 743551 

I 
' 

I 
! 
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Toelichting 

In totaal zijn er het afgelopen jaar 435 meldingen van 
hepatitis A door de virologische laboratoria gerappor
teerd. Uit de meldingen over de periode 1990-1994 is 
op te maken dat hepatitis A aan seizoenschom
melingen onderhevig is (zie figuur 1). De pieken van 
positieve hepatitis A-serologie liggen rond oktober. 
Dit bevestigd de handboeken die opgeven dat vroeger 
toen de ziekte nog endemisch was, de hoogste 
incidenties in de nazomer en het vroege najaar vielen. 
Tegenwoordig denkt men ook aan introductie van het 
virus door kinderen van allochtonen die van vakantie 
terugkomen uit endemische gebieden'. Als de 
gegevens van de virologische weekstaten worden 
vergeleken met de aantallen aangiften bij de GHI, dan 
is te zien dat de meeste hepatitis-A-gevallen later bij 
de GHI worden aangegeven. De aantallen aangiften 

liggen bovendien hoger dan de gemelde positieve 
diagnostiek aangezien de diagnose soms ook op 
epidemiologische gronden wordt gesteld. Bij de 
aangifte van hepatitis A is sprake van ongeveer 6 
weken rapportagevertraging (verschil tussen eerste 
ziektedag en aangiftedatum). Als deze weken van de 
aangiftedatum worden afgetrokken, komt het 
seizoenspatroon van de aangegeven hepatitis A
gevallen aardig overeen met de virologische uitslagen. 
Er is dus nog steeds sprake van seizoenspieken in het 
najaar (september/oktober) en afwijkende patronen 
zijn waarschijnlijk het gevolg van vertraging in (het 
aanvragen van) diagnostiek en rapportage. 

Literatuur 

I. Cerdá, E. Epidemiologische verheffing van hepatitis A 
in heerlen.1nf. Bull1991; 2(3):2-3. 

Figuur 1: Aantal Hepatitis A-meldingen door virologische laboratoria en aangiften bij de 
GH/, gecorrigeerd voor rapportagevertra ging. 
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Aankondiging 

De 'International Society of Travel Medicine' is in 
1991 opgericht en heeft nu meer dan 1500 leden over 
de hele wereld die geïnteresseerd zijn in alle aspecten 
van reizigersgeneeskunde. Het lidmaatschap wordt 
onder andere gevormd door artsen, verpleegkun
digen, sociaal geneeskundigen, militairen en 
reisorganisaties. 
De ISTM heeft als doel: het informeren en bijscholen 
van professionals in de gezondheidszorg en anderen 
die zich bezig houden met gezond reizen. Als lid 
kom je in contact met een uitgebreid netwerk van 
geïnteresseerden. Bovendien ontvangen leden eens 
per kwartaal het wetenschappelijk tijdschrift 'Joumal 
of Travel Medicine'. 
De kosten voor lidmaatschap variëren van 25 tot I 00 
dollar. 
Voor informatie en inschrijving kan contact op 
worden genomen met: 

International Society of Travel Medicine (ISTM) 
P.O. Box 15060 
Atlanta, Georgia 30333-0060, U.S.A 

Rectificatie 

In het artikel van J.Veen 'Tuberculose', opgenomen 
in Infectieziekten Bulletin 5.11, is een fout geslopen. 
De legenda van figuur 3 op bladzijde 180: 
Geregistreerde nieuwe aangiften van tuberculose in 
Nederland (Nederlanders en niet-Neder/anders), 
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Op 24 maart 1995 wordt naar aanleiding van het 25-
jarig bestaan van het instituut Maatschappelijke 
Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam, een symposium georganiseerd met als 
thema: Public Health, the Research Agenda 1995-
2005. In het symposium wordt public health-onder
zoek vanuit drie perspectieven benaderd: Het 
demografisch perspectief, het gezondheidszorg pers
pectief en het maatschappelijk perspectief. 
Het symposium is bedoelt voor onderzoekers uit het 
hele gebied van het public health-onderzoek en 
verwante vakgebieden, beleidmakers, clinici en 
deskundigen uit beroepsgroepen zoals instellingen en 
verzekeringsorganisaties. 
Het symposium vindt plaats in De Doelen in 
Rotterdam, van 9.30-17.00 uur en de kosten bedragen 
fl 100,- inclusief lunch en koffie/thee. 

Informatie: 

Hoboken Congress Organization 
Mw. M.A.F.H.W. Wenckebach 
Postbus 1738 
3000 DR Rotterdam 
tel: 010-4087880 
fax: 010-4367271 

1974-1993 (1993 voorlopig) is onjuist. De bovenste 
doorgetrokken lijn in de figuur betreft het totaal 
aantal gevallen van tuberculose. De middelste 
streepjeslijn betreft Nederlanders en de onderste lijn 
niet-Nederlanders. 

19 
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