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Redactioneel 

Op vrijdag 10 maart vond op het Academisch 
Medisch Centrum in Amsterdam een symposium 
plaats met de titel: 'Polio en de gevolgen'. Dit sym
posium was georganiseerd door vertegenwoordigers 
van het RNM, het AMC, de Vereniging Spierziekten 
Nederland en de Stuurgroep 'Polio de wereld uit'. 
Onlangs stond de World Health Day (7 aprill995) in 
het teken van polio, hetgeen een goede gelegenheid 
is om weer eens aandacht aan dit onderwerp te 
besteden. 
In dit nummer kun u een aantal samenvattingen lezen 
van voordrachten die op het symposium gehouden 
zijn. Tevens is uit een aantal samenvattingen een kort 

Voorwoord 

A.M. van Loon *, M. de Visser ** 

Poliomyelitis is een ernstige, invaliderende ziekte die 
wordt veroorzaakt door het poliovirus. Sinds de 
introductie van vaccinatie is de ziekte in de meeste 
geïndustrialiseerde landen zeldzaam geworden. 
Behalve in Nederland! 
In ons land wordt sinds 1957 aan alle kinderen 
poliovaccinatie aangeboden. Velen maken hiervan 
gebruik: de vaccinatiegraad ligt al jaren boven de 
95%. Er zijn echter bevolkingsgroepen die vaccinatie 
uit geloofsovertuiging afwijzen. Zij onderhouden 
bovendien nauwe sociale contacten. Daarom komen 
er nu en dan polio-epidemieën voor. Ziektegevallen 
worden alleen gezien onder niet-gevaccineerden. 
Vaccinatie is de belangriJleste manier om polio te 
bestrijden. Pogingen om bezwaarden over te halen tot 
vaccinatie zijn niet erg succesvol geweest; verplicht 
stellen van vaccinatie is niet zinvol. In 1988 werd 
door de Wereldgezondheidsorganisatie een plan 

• viroloog, Laboratorium voor Virologie RIVM, Bilthoven 
•• neuroloog, Academisch Medisch Cenuum, Amsterdam 

22 

overzicht over het post-poliosyndroom gevormd, 
aangezien dit onderwerp op het ogenblik erg in de 
belangstelling staat. 
Een aantal onderwerpen, zoals de laboratoriumdiag
nostiek bij polio, zijn al eerder in het Infectieziekten 
Bulletin beschreven (1993, nummer 4.10) en blijven in 
dit nummer daarom grotendeels achterwege. En wegens 
het epidemiologische karakter van het Bulletin, komt 
ook de klinische kant van 'polio en de gevolgen' slechts 
beperkt ter sprake. V oor meer informatie hierover 
wordt u verwezen naar de literatuur-referenties. 

M.l. Esveld 

opgesteld voor mondiale uitroeiing van poliomyelitis 
en de verwekker, het poliovirus. Ondanks de recente 
epidemie in Nederland verloopt het programma 
succesvol en mondiale eradicatie zou wel eens de 
oplossing voor het Nederlandse polioprobleem 
kunnen zijn. 
Ruim 13.000 Nederlanders hebben in het verleden 
polio doorgemaakt en hiervan in meer of mindere 
mate restverschijnselen overgehouden. Bij velen 
(geschat wordt ten minste de helft) blijken zich na 
vele jaren van stabiel functioneren nieuwe klachten 
van neuromusculaire aard, waaronder spierzwakte en 
snel optredende vermoeidheid, voor te doen. Dit 
symptomencomplex staat bekend als het postpolio
syndroom. 

Dit themanummer beoogt U 'up-to-date' te maken 
betreffende poliomyelitis en haar late gevolgen. 
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Kliniek en differentiaal-diagnose van polio 

L.I. Hertzberger* 

Inleiding 

Poliomyelitis acuta anterior wordt veroorzaakt door 
een enterovirus uit de picornagroep. Het menselijk 
maag-darmkanaal is het belangrijkste reservoir voor 
het virus. De besmettingswijze is dan ook vaak 
faeco-oraal. De ziekte komt over de hele wereld voor. 
Epidemieën in West-Europa ontstaan in de zomer of 
de vroege herfst. Er bestaan drie typen poliovirus. Na 
de tweede wereldoorlog werden epidemieën altijd 
door poliovirus type I veroorzaakt. De enige uit
zondering was de polio-epidemie van 1992, die door 
type III werd veroorzaakt. Een eerder contact met 
hetzelfde type poliovirus, door middel van vaccinatie 
of besmetting, geeft volledige immuniteit. 
Het virus is neurotroop en nestelt zich bij voorkeur in 
de hersenvliezen en in de grijze stof van het rugge
merg en/of de hersenstam. Het virus kan dus symp
tomen geven van a) een virale infectie, b) meningitis 
en c) verlammingen. Na besmetting met het polio
virus, zijn er vier mogelijkheden: 
• Subklinische infectie. Er ontstaat immuniteit zon

der enig teken van ziekte; 
• Abortieve poliomyelitis. Het ziektebeeld bestaat 

uit een lichte gastro-enteritis of griepachtig beeld. 
Dit wordt buiten een polio-epidemie bijna nooit 
als polio herkend. Herstel treedt meestal op bin
nen enkele dagen; 

• Non-paralytische of pre-paralytische polio. Deze 
vorm verloopt als een virale meningitis zonder 
verlammingen; 

• Paralytische poliomyelitis. Deze vorm, waarbij 
verlammingen ontstaan, treedt op bij minder dan 
1% van de besmetten. 

Klinisch beeld 

Bij de non- of pre-paralytische vorm van polio
myelitis ontstaan hoofdpijn, spierpijn, misselijkheid 
en braken. Soms verminderen deze symptomen na 2 
dagen, om daarna weer toe te nemen: het zoge
naamde bifasische of • dromedaris'-type (of juister 
'het kamelentype'). Vaak treedt deze korte verbe
tering echter niet op. 

• neuroloog, Merwedeziekenhuis Dordrecht 

De spierpijn kan emstig zijn en treedt vooral op in 
been-, bekken- en rugspieren. De meningitis geeft als 
belangrijkste symptoom nekstijfheid en kan ook 
verwardheid, onrust en angst veroorzaken. Dit ziekte
beeld is klinisch niet te onderscheiden van andere 
virale meningitiden. De symptomen kunnen een paar 
dagen aanhouden en dan vrij snel verdwijnen. Bij de 
paralytische vorm van polio ontstaan korte tijd na het 
ontstaan van de meningitis paresen. Meestal zijn de 
verlammingen binnen 48 uur het meest uitgesproken. 
De parese kan in iedere spier optreden -dit geeft het 
typische 'vlekkerige' beeld- maar dit hoeft niet te 
gebeuren. Aanvankelijk kunnen de verlammingen 
symmetrisch verdeeld zijn, waarbij de aangedane 
spieren vaak pijnlijk zijn. 
De beenspieren zijn vaker verlamd dan de spieren 
van de armen. Soms zijn de motorische kernen in de 
hersenstam bij de ziekte betrokken. Hierdoor kunnen 
intercostaalspieren en het diafragma verlamd raken, 
hetgeen kan leiden tot tachpnoe, dyspnoe en 
ademhalingsinsufficiëntie. Ook kunnen paresen van 
de keelspieren leiden tot spraakstoornissen en 
verslikken, hetgeen bijdraagt aan de ademhalings
insufficiëntie. Deze groep patiënten heeft een relatief 
hoge mortaliteit Verlammingen van oogspieren kun
nen ontstaan door betrokkenheid van motorische 
kernen hoog in de hersenstam. Soms klagen de 
patiënten over tintelingen, sensibiliteitsstoornissen 
worden echter nooit gevonden. Urineretentie kan 
tijdelijk optreden. In zeldzame gevallen kan een 
circulatoire insufficiëntie optreden. 

Liquor-onderzoek 

De liquor toont bijna altijd afwijkingen welke passen 
bij een virale meningitis. De liquor is kleurloos, het 
aspect is helder of licht troebel. Het aantal cellen 
bedraagt 50/3 tot 1000/3 per mm3• AanvankeliJK zijn 
dit vooral polynucleaire cellen, na enkele dagen 
vooral mononucleairen. Het eiwitgehalte is aanvan
kelijk licht verhoogd, later kan een zeer sterke 
verhoging optreden (tot 3,5 gram!liter). Het glucose 
gehalte is normaal i.t.t. het glucosegehalte bij 
meninigitis door bacteriën of schimmels. 

23 
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Electromyografisch onderzoek 

In de acute fase worden meestal geen afwijkingen 
gevonden, soms kan het aantal motor unit- poten
tialen verminderd zijn. Geleidiogstijden blijven de 
eerste tijd normaal. Pas na enkele weken worden 
tekenen gezien die wijzen op voorhoomschade, zoals 
verhoogde insertie-activiteit. hoge amplitudo van 
actie-potentialen, fasciculaties, fibrillaties en posi
tieve denervatiegolven. Na verloop van tijd 
verdwijnen deze verschijnselen. De fascieuiaties 
kunnen echter blijven bestaan. 

Differentiaal-diagnose 

Het stellen van de diagnose 'polio' tijdens een 
epidemie is niet zo moeilijk. De eerste patiënt van 
een polio-epidemie is het moeilijkst te diagnos
tiseren. 

De volgende diagnoses moeten eveneens worden 
overwogen: 
• De ziekte van Guillain-Barré. Indien in het begin 

van de polio de verlammingen symmetrisch zijn 
verdeeld, kan twijfel over de diagnose ontstaan. 
Bij polio ontstaan echter nooit sensibele stoor
nissen en is er bijna altijd sprake van koorts, 
meningitis en een duidelijke celreactie in de 
liquor. Deze bevindingen pleiten tegen de ziekte 
van Guillain-Barré; 

• Een virale meninigitis door een ander virus dan 
het poliovirus. Verlammingen zijn hierbij uiterst 
zeldzaam. In de literatuur wordt echter melding 
gemaakt van sporadische gevallen en kleine 
epidemieën van meningitis, welke wel gepaard 
gingen met verlammingen. Deze aandoeningen 
worden meestal door een echo-, coxsackie- of 
ander enterovirus veroorzaakt; 

Virologie en pathogenese van polio 

P.M.Oostvogel * 

Inleiding 

In de loop van de geschiedenis is een enkele maal 
melding gemaakt van ziektebeelden die door polio
virus veroorzaakt lijken te zijn. Een gevolg van het 

• Medisch microbioloog. Westeinde Ziekenhuis Den Haag 
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• Herpes simplex encephalitis. Het onderscheid met 
poliomyelitis kan in het begin van de ziekte 
moeilijk zijn. Er ontstaan echter nooit perifere 
verlammingen. De liquorbevindingen kunnen wel 
sterk op polio lijken; 

• Herpes zoster. Deze infectie kan gepaard gaan 
met segmentale verlammingen, pijn en urine
rententie. De kenmerkende huidafwijkingen ma
ken de diagnose meestal duidelijk. 

• Arnyotrofische plexus brachialis neuralgie. Dit is 
een aandoening die heftige pijn geeft rond de 
schoudergordel, later gevolgd door verlammin
gen. De patiënt is hierbij echter niet ziek en er 
zijn geen tekenen van meningitis. 

• Polymyositis. De verlammingen ontstaan veel 
langzamer dan bij polio. Er treedt geen meningitis 
op, de patiënt is minder ziek. 

• Difterie kan een beeld geven dat enigszins op polio 
liJ"kt. Difterie veroorzaakt vooral bulbaire verschijn
selen. Deze infectie komt in Nederland zelden voor. 
MogeliJK neemt de frequentie in de toekomst toe. 

Bij differentiaal diagnostische twijfel is het van het 
grootste belang om te informeren naar vroegere vacci
naties. Indien een niet of onvoldoende gevaccineerde 
patiënt een ziektebeeld ontwikkelt dat begint met 
'griep', gevolgd door nekstijfheid, hoofd- en spierpijn, 
asymmetrische verlammingen en een intacte sensi
biliteit. dan behoort de diagnose te luiden 'poliomyelitis 
acuta anterior', tenzij het tegendeel wordt bewezen. 

Literatuur 

l. Adams RD, Victor M. Principles of Neurology. Me 
Graw-Hill Co New York 1985, 3rd edition:547-551 

2. Gussenklo G.T.A. e.a. Differentiaal-diagnostische 
problemen tijdens de polio-epidemie van 1978. Ned 
Tijdschr Geneesk 1981; 125:917-919 

3. Layzer RB. Neuromuscu1ar manifcstations of systemic 
disease. Davis Co. Philadelphia 1985: 160-1 

veelal subklinisch beloop van een poliovirusinfectie 
is, dat in bevolkiogsarme streken tot voor kort slechts 
nu en dan een slachtoffer viel. Het dan ook tot het 
begin van deze eeuw voordat in de westerse wereld 
de grote epidemieën zich voordeden. 



Inleiding 

In 1908 wordt de verwekker door zowel Landstemer 
in Institute Pasteur als Flexner in het Rockefeller 
Institute aangetoond. Het betrof een zogenaamd 
filtreerbaar virus (bacteriën werden zo uitgesloten). 
Gefiltreerd humaan homogenaal van het ruggemerg 
van een overleden poliopatiënt bleek intratheeaal 
toegediend bij rhesus-apen opnieuw poliomyelitis te 
veroorzaken. De transmissie-route van het virus bleef 
voorlopig onopgehelderd. Een directe infectie van 
zenuwweefsel via bijvoorbeeld de eerste hersen-

. zenuw (N. Olfactorius) werd lange tijd vermoed, 
hoewel aanwezigheid van virus in faeces was aange
toond. . Het neurotropisme van poliovirus stond 
dermate op de voorgrond dat het tot de ontdekking 
van weefselkweek in 1949 door Enders, Weiier en 
Robbios duurde, voordat duidelijk werd dat het virus 
zich voomarnelijk faeco-oraal verspreidt. 
Zonder dat in het begin van de jaren vijftig de 
pathogenese exact ontmaskerd was, volgde spoedig 
ontwikkeling van de uiterst succesrijke vaccins. 

Virologie 

Classificatie en structuur 
De drie serotypen poliovirus, Poliovirus type l, 2 en 
3, behoren tot de familie van de Picoma-viridae (in 
totaal 213 serotypen} en tot het genus Enterovirus. 
De overige enterovirussen zijn: Coxsackie A1-22, 24, 
ECH01-9, 11-27 en 29-34 en enterovirus 68-71. 
Zoals alle virussen is poliovirus obligaat intracellu
lair voor de eiwitsynthese en de energieproductie. 
Het maakt gebruik van de cellulaire machinerie om 
zich te handhaven. Het genoom van het poliovirus 
bestaat uit een enkelvoudige RNA-molecule van 
positieve polariteit. Het 3 '-uiteinde van het genoom 
wordt gekenmerkt door een poly-A keten, aan het 5'
uiteinde bevindt zich een eiwit. Het aantal nucleo
tiden van het genoom (single strand positive sense 
RNA) bedraagt ruim 7000. (PI: 7441, P2:7440, 
P3:7432) Poliovirus heeft géén lipoproteinemantel. 
Het genoom is omgeven door een capside. De icosa
drale capside is opgebouwd uit 60 stukjes van vier 
capside-polypeptiden elk: het VP1, VP2, VP3 en 
VP4. Alleen het VP4 ligt niet aan de oppervlakte van 
het virus. Zoals alle strikt virologische aspecten van 
het virus zijn ook de fysieke eigenschappen inclusief 
de tertiaire structuur van poliovirus tot in groot detail 
opgehelderd. De diameter van een dergelijk polio
virus-bolletje is ± 30.5 nanometer. Het behoort daar
mee tot de kleinste humaan pathogene virussen. 
Foliovirus heeft geen eiwit-enveloppe. 
Poliovirussen zijn betrekkelijk stabiel. Ze blijven 
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infectieus bij een pH van 3.0 en kunnen weken tot 
maanden infectieus blijven bij kamertemperatuur 
respectievelijk bij 0-8 ·c. Van de gebruikelijke des
infectantia zijn slechts formaline en chloor voldoende 
effectief. Hogere temperaturen (> 50 "C) als ook UV
licht leiden eveneens tot snelle inactivering. 
Op het canyonachtige oppervlak van het virus zijn 
vier antigene clusters herkend. V oor poliovirus type 
1 bevinden de epitopen zich in cluster 2 en 3, en voor 
poliovirus type 3 bevindt dit zich in cluster 1. 

Virusvermeerdering 

Na binding aan humane poliovirusreceptoren, zoals 
in 1986 door Mendeisoho herkend, dringt het virus 
de cel binnen middels endocytose. Het genoom pene
treert in het cytoplasma na ontmanteling van het 
endosoom als gevolg van interactie met de capside. 
Het virale genoom word door de machinerie van de 
gastheer in een groot eiwit vertaald. Virale enzymen 
klieven vervolgens dit eiwit in structurele en niet
structurele eiwitten. Een van deze eiwitten (comple
mentair negatief-strengs RNA) dient als matrix voor 
nieuw viraal positief-strengs RNA. Dit RNA kan ver
volgens hetzij de cyclus van assemblage van eiwitten 
opnieuw beginnen, hetzij in een procapside (leeg 
virusdeeltje) worden verpakt. Zo ontstaat, nadat de 
capside eiwitten uiteindelijk nog een kleine veran
dering hebben ondergaan, een poliovirusdeeltje. 
Dood van de gastheercel ontstaat doordat de eigen 
eiwitsynthese wordt lamgelegd. Na desintegratie 
heeft een nieuwe 'generatie' poliovirus vervolgens 
vrij spel. 
In vivo wordt deze virusvermeerdering vroeg of laat 
middels humorale immuniteit tegengegaan. In geval 
van verzwakte vaccinstammen (Sabin) is replicatie in 
neurale cellen uiterst inefficiënt. Op cellijnen in vitro 
is zonder intratypisch specifieke neutraliserende 
(vaccin vs. wild) sera geen onderscheid mogelijk. 

Pathogenese 

Er is geen algemeen kenmerk voor de pathogenese 
van neurovirologische aandoeningen. Een groot aan
tal virussen heeft het vermogen in verschillend tempo 
het perifere en centrale zenuwstelsel te infecteren, 
acuut, chronisch progressief, of latent. 
Een groot aantal enterovirussen is geassocieerd met 
aseptische meningitis, terwijl naast polio een groot 
aantal enterovirussen, waaronder enterovirus 71, geas
socieerd is met verlammingen. De drie typen polio
virus eisen het leeuwedeel van de verlammingen op. 
Via de mond komt het poliovirus in het lichaam. Het 
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virus hecht zich aan epitheel-cellen van de keel en 
darmwand en vermenigvuldigt zich. Na infectie van 
cervicale en mesentenale lymfeklieren kan het virus 
het bloed bereiken. Zo wordt uiteindelijK het centrale 
zenuwstelsel bereikt In een gunstig geval wordt het 
virus snel herkend en aan antilichamen gebonden. 
Naast hematogene verspreiding verspreidt poliovirus 
zich langs perifere en hersenzenuwen naar het rugge
merg en!of de hersenen. Directe verspreiding via 
zenuwuiteinden in spieren speelt waarschijnlijk ook 
een rol. Klinische observaties uit de jaren vijftig, 
waarbij werd verondersteld dat intramusculaire injec
ties predisponeren voor verlamming in spiergroepen 
rondom de injectie, zijn inmiddels in diverse studies 
bevestigd. Naast tonsillectomie is daarom intra
musculaire injectie voor niet-beschermden gecon
traindiceerd. 
Acute slappe verlamming is het directe gevolg van 
destructie van de motorische voorhoomcellen. De 
mate van destructie is o.a. afhankelijk van de effi
ciëntie van de afweer en verschilt per persoon en per 
epidemie. Poliovirus is selectief voor bepaalde cel
len: voorhoorncellen zijn het meest in trek, maar in 
ernstige gevallen zijn de intermediaire grijze ganglia 
en zelfs de achterhoorn en dorsale wortel ganglia 
aangedaan. Verder worden laesies aangetroffen tot 
aan thalamus en hypothalamus. Ook wel zijn de 
reticulaire formatie, de vestibulaire nuclei, de cere
bellaire vermis en de diepe cerebellaire nuclei aan
gedaan. De schors wordt relatief gespaard met uit
zondering van de motorische schors langs de precen
trale gyrus. Als gevolg van reactief oedeem van 
omliggend weefsel treedt tijdelijk meer functieverlies 
op dan in het eindstadium het geval zal blijleen. 
Wat betreft het post-poliosyndroom kwam de patho
genese recent opnieuw in de belangstelling: een 
aantal jaren geleden werd persistentie van het virus 
vermoed op basis van IgM-detectie in de liquor van 
postpolio patiënten. In materiaal van Nederlandse 
patiënten is dit op het RIVM niet bevestigd. Boven
dien zouden door middel van PCR enterovirus
achtige stukjes RNA zijn aangetoond. In het alge
meen wordt de oorzaak van het postpolio syndroom 
geacht niet van (persisterend) infectieuse aard te zijn 
maar veeleer een gevolg van veroudering. Samen met 
de vroegere polio-encephalitische schade leidt dit tot 
de klachten. 

Immunologie 

Een natuurlijlee infectie met poliovirus initieert een 
complex proces dat uiteindelijk resulteert in zowel 
humorale als roucosale immuniteit. Deze immuniteit 
is nagenoeg volledig type-specifiek. Er zijn nooit 
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verschillen waargenomen in de immunologische 
reactie na natuurlijlee infectie met de verschillende 
typen poliovirus. De kinetiek van met name de 
humorale reactie is uitvoerig beschreven. Over de 
cellulaire immunologische reactie zijn nauwelijks 
gegevens beschikbaar; dit lijkt van weinig belang. 
Virus-neutraliserende antistoffen worden reeds kort 
na infectie gevormd, veelal voor het ontstaan van de 
karakteristieke ziekteverschijnselen. Immuunglobine 
van de M en G klasse (lgM, lgG) kunnen in de regel 
7-10 dagen na infectie in het bloed worden 
aangetoond. Aanvankelijk overheerst de vorming van 
IgM. Dit kan vanaf 3 dagen na infectie worden 
aangetoond en 2 à 3 maanden persisteren. Uiteraard 
wordt de specifieke dynamiek mede bepaald door de 
gebruikte methode. Kort na infectie neemt de 
vorming van IgG-antistoffen toe tot hoge titers, 
welke veelal levenslang aantoonbaar blijven en 
beschermen tegen (de gevolgen van) reïnfectie. Het 
voorkomen van immunoglobuline A (lgA) anti
stoffen in het bloed na infectie dan wel immunisatie 
is minder goed bekend. Men neemt aan dat de 
humorale immuniteit na natuurlijke infectie levens
lang bescherming geeft. 
Een infectie met poliovirus leidt niet slechts tot de 
vorming van humorale, maar ook van secretaire 
antistoffen. Poliovirus-neutraliserende antistoffen 
kunnen worden aangetoond in faeces, urine, naso
faryngeale secreties en borstvoeding. De neutrali
serende antistofactiviteit in secreties is voomarnelijk 
geassocieerd met antistoffen van de lgA klasse. In de 
darm wordt het virus waarschijnlijk gebonden aan M
cellen, vervolgens gepresenteerd aan lymfoïde 
follikels waar activering en proliferatie van IgA 
precursor B cellen begint. Deze gesensibiliseerde B
cellen keren via het lymfatisch systeem en de 
bloedbaan terug naar de lamina propria in de mucosa 
ter plekke van de oorspronkelijke (faryngeale of 
intestinale) infectie. Daar beginnen zij als plasma
cellen, de aanmaak van specifieke lgA antistoffen 
(dimeer). Bij passage door het roucosale epitheel 
wordt de secretaire component toegevoegd. 
Secretoir lgA kan binnen twee à drie weken na 
infectie in faeces worden aangetoond. Poliovirus
specifieke lgA antistoffen spelen een belangrijke rol 
in de individuele eliminatie van het virus. Er is een 
aanmerkelijk langere duur van virusuitscheiding 
gevonden bij personen met een IgA immuundefi
cientie. 
De aard en omvang van de roucosale immunologische 
reactie wordt vooral bepaald door de wijze waarop 
contact met het virus plaatsvindt natuurlijke infectie 
of vaccinatie met oraal levend vaccin dan wel 

geïnactiveerd vaccin. Tonsillectomie en ondervoeding 
blijken een remmend effect op de vorming van 



secretoire !gA-antistoffen te hebben. Studies in de 50-
er jaren toonden aan dat na natuurlijke infectie 
weliswaar bescherming tegen de ziekte poliomyelitis 
werd verkregen, maar slechts ten dele tegen reïnfectie. 

Proefdiermodel 

Jarenlang was vaccincontrole van levend vaccin 
afhankelijk van neurovirulentietesten bij apen. Een 
geschikter proefdiermodel lijkt echter binnen bereik, 
sinds klonering van de poliovirus-receptor in een 
transgene muis mogelijk is. Dit model lijkt boven
dien een meer 'humaan' beeld te leveren van de 
neurovirulentie van poliovirus-isolaten. Door middel 
van dit proefdiermodel is de neurogene route 
bevestigd. 
Recent is door Crainic gekeken naar het genoom van 
poliovirus dat vaccin geassocieerde polio had 
veroorzaakt. Er blijkt een grote variëteit aan virussen 
ten grondslag te liggen aan de vaccin geassocieerde 
polio. Zowel recombinanten tussen verschillende 
vaccinstammen als tussen vaccin en wilde stammen 
werden herkend. De geïdentificeerde isolaten hadden 
de verzwakte kenmerken van de Sabin-stammen 
verloren. Opvallend was hier dat de neuroviru
lentietest in transgene muizen niet correleerde met 
klinische observaties. 
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Polio-vaccinatie in Nederland 

H.C.Rümke * 

Direct na de grote polio epidemie in 1956 met meer 
dan 2200 patiënten is de poliovaccinatie in 
Nederland geïntroduceerd, door middel van een grote 
nationale campagne van 1957 tot 1960. Hierna is een 
sterke daling van het aantal gevallen van polio
myelitis opgetreden. Van 1961 tot en met 1991 zijn 
293 gevallen aangegeven (door poliovirus type 1: 
269; type 2: 1 en type 3: 23). Vervolgens werd ons 
land in 199211993 getroffen door een epidemie door 
type 3 poliovirus, met 71 patiënten. 

Vaccinatieprogramma 

Het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) omvat sinds 
1957 poliomyelitis, met een geïnactiveerd polio
vaccin (IPV), bereid volgens Salk. Het IPV is 
aangeboden aan alle kinderen geboren vanaf 1945. 
Sinds 1962 wordt dit vaccin als onderdeel van het 
gecombineerde vaccin tegen difterie, kinkhoest, 
tetanus en poliomyelitis (DKTP) in het vaccinatie 
programma toegepast. Levend oraal poliovaccin 
(OPV, bereid volgens Sabin) wordt alleen in geval 
van een polio-epidemie gebruikt. 
Het huidige vaccinatieschema is: 4 doses DKTP 
vaccin op de leeftijd van 3-4-5 en 11 maanden, 
gevolgd door 2 doses DTP vaccin in de jaren waarin 
het kind 4, respectievelijk 9 wordt. Er wordt een zeer 
hoge vaccinatiegraad bereikt: ruim 97% van de 
kinderen heeft op de eerste verjaardag tenminste de 
eerste drie DKTP entingen gehad. Er zijn echter 
gemeenten of woonkernen, vooral in de gordel die 
zich uitstrekt van Zeeland tot Overijssel, waar dit 
cijfer soms aanzienlijk lager is dan 90%. Veel van 
deze gemeenten zijn getroffen tijdens de laatste 
polio-epidemieën. 

Effectiviteit 

Kinderen die de normale serie vaccinaties die in het 
RVP wordt aangeboden hebben ontvangen, hebben 

- een zeer sterke opbouw van antistoffen. Het blijkt dat 
bijna alle kinderen na de primaire serie van 3 DKTP 
vaccinaties al over poliovirus-neutraliserende anti
stoffen beschikken. Na de revaccinaties rond 1, 4 en 
9 jaar hebben uiteindelijk alle kinderen antistoffen, 

• kinderans. Laboratorium voor Veldonderzoek RIVM, Bilthoven 
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en worden de titers steeds hoger. Daarom wordt 
aangenomen dat iedereen die het RVP heeft gevolgd 
tenminste een solide immunologische 'priming' heeft 
ontvangen tegen de drie poliovirussen na drie 
vaccinaties en zeer hoge antistofniveaus heeft na de 
complete serie van 6 vaccinaties. De door IPV 
opgewekte antistoffen bleken even goed met het 
vaccin-virus te reageren als met het in 199211993 
epidemisch voorkomende wilde type 3 virus. 
Om een indruk te krijgen over de bescherming van de 
Nederlandse bevolking tegen poliomyelitis zijn sera
epidemiologische studies verricht naar de antistof
prevalentie. Deze studies tonen dat de naoorlogse 
generatie als regel zeer goede beschermende anti
stoftilers heeft tegen poliovirus type 1 en in iets 
mindere mate, maar meer dan 90%, tegen typen 2 en 
3. Het is aannemeliJK dat deze groep Nederlanders de 
immuniteit vrijwel geheel aan de vaccinaties te 
danken heeft en dat de bijdrage van natuurlijke 
immunisatie klein is. Bij ouderen die niet voor 
vaccinatie in aanmerking is dit andersom. Zij zijn 
over het algemeen goed beschermd, ook al heeft 10-
25% van de groep onderzochten die geboren is tussen 
1930 en 1945 geen aantoonbare neutraliserende 
antistoffen in het bloed. Bij revaccinatie blijkt echter 
bij 85-90% van antistof-negatieven een sterke 
booster-respons op te treden. Dit geeft aan dat het 
merendeel van deze groep wel immunologisch 
geprimed is. Bij contact met wild poliovirus zullen 
zij over voldoende afweer beschikken en niet ziek 
worden. 
De individuele bescherming tegen ziekte is 
uitstekend. Sinds de poliocomponent van DKTP 
vaccin in 1965 is versterkt, treedt de ziekte in ons 
land alleen op bij niet-gevaccineerden. Slechts één 
patiënt (in 1968) was onvolledig gevaccineerd. Dit 
was een kind dat tevoren slechts 1 dosis DKTP had 
ontvangen. Van 1961 tot 1971 zijn er enkele geo
grafisch beperkte kleine epidemieën geweest, in 
gemeenten waar de vaccinatiegraad laag was wegens 
afwijzing van vaccinatie om geloofsredenen. In 1978 
en 199211993 traden er landelijke epidemieën op 
(type 1, resp type 3), nu niet alleen in gemeenten met 
een lage vaccinatiegraad, maar ook in plaatsen met 
een vaccinatiegraad groter dan 90%. Alle patiënten 
behoorden echter tot een gemeenschap die vaccinatie 
om godsdienstige redenen afwijst. Zij hebben een 



nauw onderling contact, waardoor het poliovirus zich 
gemakkelijk kan verspreiden ook onder leden van 
deze groepen wonend in gemeenten met een hoge 
vaccinatiegraad. Tussen deze twee epidemieën zijn 
slechts drie polio patiënten aangegeven. Zij waren 
allen niet-gevaccineerd en hadden de besmetting in 
het buitenland opgelopen. 

Soorten vaccins: IPV versus OPV 

Nederland behoort samen met Frankrijk en de 
Scandinavische landen tot een van de weinige landen 
die IPV toepassen voor routine-vaccinaties bij kin
deren; in de meeste andere landen wordt OPV 
gebruikt. IPV is een injecteerbaar dood vaccin; OPV 
is een verzwakt levend virus dat oraal wordt gegeven. 
Deze verschillen zijn bepalend voor de typische 
karakteristieken: OPV geeft een sterkere darmimmu
niteit dan IPV, terwijl de systemische immuniteit 
door IPV gemeten als antistofniveaus in het bloed 
hoger is. IPV slaat betrouwbaarder aan dan OPV. 
Doordat het levende OPV zich vanuit de darm via 
faeco-orale weg nog kan verspreiden naar anderen, 
kan het bereik van een OPV -gift groter zijn dan 
alleen de gevaccineerde. Door een sterkere darm
immuniteit zou de circulatie van 'wild' poliovirus 
verminderen. Omdat beide typen vaccins duidelijk 
hun eigen accenten hebben, wordt in sommige landen 
een gecombineerd schema met beide vaccins 

. toegepast. 
De meerwaarde van toevoeging van OPV aan het 
Nederlandse vaccinatieprogramma is echter niet vast 
te stellen, terwijl sommige mensen via indirecte weg 
mogeliJK tegen hun wil gevaccineerd worden. Daar
om is niet te verwachten dat OPV in ons vacci
natieprogramma zal worden opgenomen. Om de alge-
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algemene immuniteit onder de bevolking te vergroten 
zal aan niet-gevaccineerde adolescenten (in het bij
zonder die uit vaccinatieweigerende kringen) meer 
vaccinatie-mogelijkheid worden geboden. 

Conclusies 

• gevaccineerden (tenminste 3 doses) zijn goed 
beschermd. 

• niet-gevaccineerden geboren na 1945 lopen een 
zeker risico op bij blootstelling aan poliovirus, in 
het bijzonder als zij een sterk onderling contact 
hebben. 
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Polio in Nederland: epidemiologie en surveillance 

J.K. van Wijngaarden• 

In de eerste helft van deze eeuw was poliomyelitis 
endemisch in Nederland met jaarlijks tussen de 
ongeveer 100 en 2000 aangegeven patiënten. 
Na de introductie van vaccinatie is de incidentie van 
polio in de vijftiger en zestiger jaren drastisch gedaald. 

• arts, geneeskundig inspecteur voor infectieziekten 

In tegenstelling tot andere ontwikkelde landen is polio 
echter niet uit Nederland verdwenen. Lokale ver
heffmgen en epidemieën op nationale schaal blijven 
voorkomen, waarbij de laatste grote epidemie zich in 
199211993 heeft voorgedaan met in totaal71 patiënten. 
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De epidemiologie van polio in Nederland wordt 
bepaald door de aanwezigheid van groeperingen van 
bevindelijk gereformeerden die om godsdienstige 
redenen vaccinatie afwijzen. Het gaat in totaal om 
naar schatting 200.000 personen die behoren tot een 
vijftal kerkgenootschappen. Door nauwe onderlinge 
sociale banden kan deze gemeenschap in epidemio
logisch opzicht als één geheel worden beschouwd. 
Hoewel vaccinatie binnen deze gemeenschappen niet 
door iedereen wordt afgewezen, ontbreekt voldoende 
groepsimmuniteit om circulatie van wild poliovirus 
na introductie tegen te gaan. 
De laatste twee polio-epidemieën in Nederland 
kenmerkten zich door een periode van maanden 
waarin wild poliovirus heeft gecirculeerd. Alleen 
personen die nooit eerder waren gevaccineerd hebben 
neurologische symptomen ontwikkeld. Hiermee is 
onder epidemische omstandigheden aangetoond dat 
het in Nederland gebruikte IPV uitstekende 
individuele bescherming biedt tegen polio. 
Zowel tijdens de epidemie in 1978 als tijdens de 
epidemie in 1992/1993 behoorden (op één uitzon
dering na) alle patiënten tot de groeperingen die 
vaccinatie afwijzen. Dit gegeven duidt op een goede 
groepsimmuniteit in de bevolking en afwezigheid van 
noemenswaardige circulatie van het poliovirus buiten 
de risicogroepen. Het ontbreken van circulatie is 
tijdens de laatste epidemie door het RIVM bevestigd: 
noch door analyse van materiaal uit virologische 
laboratoria, noch door onderzoek van rioolwater en 
evenmin in een omvangrijke populatiestudie kon 
circulatie worden vastgesteld. Met deze bevindingen is 
ook in internationaal opzicht een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het poliodebat, waarbij twijfels bestaan 
aan de effectiviteit van IPV voor het ondernouden van 
voldoende groepsimmuniteit vanwege de mogelijke 
mindere kwaliteit van de geïnduceerde mucosale 
dannimmuniteit 
Een groot verschil tussen de verschillende epide
mieën vormde de leeftijdsverdeling van de patiënten. 
Bedroeg de mediane leeftijd in eerdere epidemieën 0-
4 jaar, in de epidemie van 1992/1993 was dit getal 
gestegen naar 18 jaar. Dit verschil wordt verklaard 
door het ontstaan van steeds oudere leeftijdscohorten 
in de risicogroepen die geen natuurlijke immuniteit 
hebben opgebouwd en evenmin zijn gevaccineerd. 
Een gevolg is de toenemende kans op polio bij zeer 
jonge kinderen door het ontbreken van matemale 
antistoffen bij de geboorte. 
Door sequentie-analyse kon worden vastgesteld dat 
het type 3 poliovirus van de laatste epidemie het 
meeste verwantschap toonde met een stam afkomstig 
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uit India. Dit vormt een illustratie van het gegeven 
dat Nederland kwetsbaar blijft voor introductie van 
polio zolang het virus endemisch blijft in andere 
delen van de wereld. Evenals in 1978 het geval was 
heeft het virus zich verspreid naar Canada door 
familiecontacten met personen uit risicogroepen in 
Nederland. 

De surveillance van polio berust op twee peilers: 
• Polio is een A-ziekte in de zin van de Wet 

Bestrijding Infectieziekten en Opsporing Ziekte
oorzaken, dat wil zeggen dat reeds bij vermoeden 
van polio aangifte gedaan moet worden. 

• Sedert oktober 1992 wordt in het kader van het 
Nederlands Signalerings-Centrum Kindergenees
kunde systematisch melding gemaakt van het 
voorkomen van acute slappe verlamming bij 
kinderen. Deze vorm van surveillance wordt door 
de WHO dringend aanbevolen en is een effectief 
instrument gebleken bij de eradicatie van polio op 
het Amerikaanse continent. 

Het voornemen bestaat om de surveillance uit te 
breiden met onderzoek van oppervlaktewater om de 
aanwezigheid van wild poliovirus te kunnen vast
stellen. Hierbij doet zich een aantal technische 
problemen voor, onder meer door de aanwezigheid 
van grote hoeveelheden vaccinvirus (OPV) afkomstig 
uit de ons omringende landen. 
Mogelijk dat individueel gerichte surveillance met 
als doel het tijdig onderkennen van introductie van 
het virus binnen de risicogroepen, een bijdrage kan 
leveren aan een betere bestrijding. 
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Mondiale eradicatie van poliomyelitis 

A.M. van Loon • 

Het uitroeien van de verwekkers is de ultieme vorm 
van bestrijding van een infectieziekte. Met pokken is 
dit gelukt Op 13 mei 1988 aanvaardde de World 
Health Assembly een resolutie voor de mondiale 
eradicatie van poliomyelitis in het jaar 2000. Doel
stelling is dat er na het jaar 2000 a) geen nieuwe 

. gevallen van polio meer voorkomen en b) dat het 
wilde poliovirus nergens meer circuleert 
Is polio-eradicatie eigenlijk wel mogelijk? Het 
antwoord is: ja! Daarvoor zijn de volgende theoretische, 
praktische en politieke overwegingen aan te geven. 
Theoretisch: de mens is de enige natuurlijke gastheer 
van het virus, het virus verandert in de loop van de tijd 
niet zo sterk dat bestrijding met vaccins onmogelijk 
wordt en er zijn twee uitstekende vaccins beschikbaar -
het geinactiveerde virus volgens Salk {IPV), dat moet 
worden ingespoten en het levende, verzwakte virus 
volgens Sabin (OPV), dat geslikt moet worden. 
Praktisch: in vele landen bestaan succesvolle 
poliovaccinatie-programma's die geleid hebben tot 
eliminatie van poliovirus. V oor de rekenmeesters is het 
goed te weten dat polio-eradicatie al snel meer bespaart 
dan het programma kost Politiek: verschillende malen 
hebben de politieke leiders van een groot aantal landen 
zich geschaard achter het eradicatie-initiatief. 
Laatstelijk gebeurde dit op de 'World Summit for 
Children' in september 1990 in New York, waar 
regeringsleiders uit meer dan 70 landen bijeen waren. 

Strategie 

Door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werd 
een actieplan opgesteld waarvan de belangrijkste 
onderdelen zijn: 
• Verhoging van de vaccinatiegraad wereldwijd. 

Routinematige vaccinatie van pasgeborenen in de 
basis; daarnaast zullen in endemische gebieden 
extra inspanningen als bv. nationale vaccinatie
dagen en 'mopping-up' -campagnes nodig zijn 
(Huil et al1994). 

• Surveillance van patiênten verdacht van polio. 
Eradicatie vraagt om een surveillance systeem dat in 
staat is een enkel geval te herkennen. Rapportage 
dient volledig en snel te zijn, zodat epidemiologisch 
en laboratoriumonderzoek mogelijk is. Door de 
WHO wordt voor de surveillance van polio de 

• virolooJ,l..aboralorium voor Virologie RIVM. Bilthoven 
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volgende 'case' -definitie gebruikt 'Any case of 
acute flaccid paralysis (AFP), including Guillain
Barré syndrome, in a child less than 5 years of age 
for which no other causes can be found, or a 
physican-diagnosed case of polio of any age'. 

• Virologische surveillance van het voorkomen van 
wild poliovirus. Slechts een gering deel van 
diegenen die met het poliovirus zijn besmet, 
ontwikkelt de typische ziekteverschijnselen. 
Bovengenoemde klinische surveillance dient der
halve te worden aangevuld met (laborato
rium)onderzoek naar circulatie van het virus bij 
de mens en in het milieu. 
Laboratoria spelen een belangrijke rol in het 
eradicatieprogramma. Zij doen onderzoek naar de 
werkzaamheid van vaccins, verrichten labora
toriumonderzoek bij patiënten die verdacht zijn 
van polio en moeten aantonen dat er geen wild 
poliovirus meer circuleert. 

Stand van zaken 

Vaccinatie 
Toen het 'Expanded Programme on Immunization 
(EPI)' in 197 4 startte, werd naar schatting slechts 5 o/o 
van de kinderen wereldwijd geïmmuniseerd. Sinds
dien is grote vooruitgang geboekt zoals geïllustreerd 
wordt in figuur 1, waarin het percentage kinderen is 

Figuur I. Globallmmunization Coverage of OPV3 in the 
First Year ofLife, by Year 
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weergegeven dat op de leeftijd van één jaar tenminste 
3 dosis polio-vaccins heeft gekregen. WHO, 
UNICEF, Rotary en diverse andere (inter)nationale 
instellingen, zoals de stichting 'Redt de Kinderen' 
hebben aan dit succes bijgedragen. 
De (gerapporteerde) vaccinatiegraad is het hoogst in 
Zuid-Oost Azië en het laagst in Afrika. De Europese 
regio blijft relatief achter. Turkije, de (meeste) 
republieken van de voormalige Sovjet-Unie; maar 
ook Spanje en Ierland halen geen vaccinatie-graad 
van80%. 

Incidentie 
Dat het vaccinprogramma vruchten afwerpt blijkt uit 
het aantal gevallen van polio dat jaarlijks aan de 
WHO wordt gerapporteerd (figuur 2). Dit aantal nam 
af van ongeveer 67.000 in 1981 tot 7898 in 1993 
(peildatum 16-03-94). Naar schatting werd in het 
begin van de jaren 80 slechts 10% van het aantal 
patiënten gerapporteerd; hoewel sindsdien enige 
verbetering is opgetreden is dit percentage in de 
meeste WHO-regio's nog steeds te laag. 
Teleurstellend is het voorkomen van polio-epi
demieën in Janden met een hoge vaccinatiegraad 
(90% ). Deze waren het gevolg van onvoldoende 
werkzaamheid van het vaccin (Finland, 1984), van 
een onjuist vaccinatieschema (Oman, 1988/1989) of 
van het voorkomen van sociaal-geografisch geclus
terde groeperingen die vaccinatie om principiële 
redenen afwijzen (Nederland, 1992/1993). 
Daartegenover staat het succes in Noord- en Zuid 
Amerika. In 1986 werden nog 1550 patiënten gemeld 
die werden verdacht van polio. In 1050 gevallen was 
de diagnose door virusisolatie bevestigd. Sinds 5 
september 1991 (Peru) heeft echter op het Ameri
kaanse continent niemand meer polio gekregen door 
wild virus. 

Figuur 2. Reported lncidence of Poliomyelitis, 1981-1993 
· (16 March 1994) 
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Surveillance 
Het zoeken naar poliopatiënten en het wilde 
poliovirus is een cruciaal onderdeel van het eradi
catieprogramma. Een systeem van alleen aangifte van 
polio is onvoldoende; alle gevallen van acute, slappe 
verlamming dienen bekend en onderzocht te worden. 
Naarmate het eradicatieprogramma de doelstelling 
nadert, wordt dit steeds belangrijker. Alleen als de 
actieve opsporing goed is kan de wereld vrij van 
polio worden verklaard. 
Het opzetten van goede surveillance-systemen ver
keert in de meeste landen nog in een ontwikke
lingsfase. Uitzondering vormen de landen in Latijns 
Amerika, waar sinds het begin van de jaren 90 een 
uitstekend surveillance systeem bestaat. Ruim 15.000 
districten rapporteren daar wekeliJKS het aantal 
patiënten met acute, slappe verlamming, inclusief 
nul-rapportage. 
In Nederland is in oktober 1992 acute, slappe 
verlamming opgenomen in de surveillance van het 
Nederlands Signalerings Centrum Kindergenees
kunde (NSCK). 

Vooruitzicht 

Ondanks de tot nu toe behaalde successen dient nog 
veel te gebeuren om eradicatie in 2000 te bereiken. 
De gekozen strategieën blijken effectief te zijn, maar 
dienen verder te worden geïmplementeerd met name 
wat betreft de surveillance van patiënten met acute 
slappe verlamming. Voorts dient onderzoek te wor
den gedaan ter verbetering van de thermostabiliteit 
van het (OPV)vaccin en van diagnostische methoden. 
Deze problemen zijn echter oplosbaar mits er 
voldoende betrokkenheid bestaat bij politici, beleid
makers en de wetenschappelijke gemeenschap. Al
leen dan zal het mogeliJK zijn dit prachtige initiatief, 
ook in de allerarmste en meest verscheurde landen, 
tot een succesvol einde te brengen. 
Voordat met poliovaccinatie kan worden gestopt 
moet met zekerbeid zijn vastgesteld dat wild 
poliovirus niet meer circuleert. Dit is geen een
voudige taak en vergt zeer nauwgezette klinische en 
virologische surveillance gedurende tenminste 3-5 
jaren nadat de laatste patiënt met polio is 
gediagnostiseerd. 

Conclusie 

Op grond van theoretische, praktische en politieke 
argumenten is eradicatie van poliomyelitis mogeliJK. 
De successen tot nu toe bevestigen dat juiste strate
gieën zijn gekozen. Extra inspanningen, die zich 



echter later in veelvoud terugbetalen zijn echter nog 
nodig. 
Voldoende betrokkenheid van politici, beleidmakers 
en wetenschappers in de komende jaren zal beslissend 
zijn voor het welslagen van het eradicatie-initiatief. 

Het postpolio-syndroom 
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Tijdens de poliomyelitis epidemie, die in 1992-1993 
Nederland trof, overleden 2 patiënten. Van 66 patiënten 
kon de functionele uitval 5 maanden na afloop van de 
epidemie als volgt geclassificeerd worden: 
• geen uitval 25 
• zeer licht 17 
• matig emstig 11 
• emstig 12 

Onder 'zeer licht' wordt een uitval verstaan zonder 
invloed op de activiteiten van het dagelijks leven 
(ADL), onder 'matig ernstig' een uitval die moeite 
gaf bij ADL of die een hulpmiddel nodig maakte en 
onder 'ernstig' een uitval waarbij een rolstoel of 
beademingsapparatuur nodig was. Voor de behan
deling wordt het beloop van de ziekte in 4 fasen 
verdeeld: de acute fase (3-4 weken), de pijnlijke 
herstelfase (1-6 maanden), de niet-pijnlijke herstel
fase (6 tot 36 maanden) en de chronische fase. 
Na tientallen jaren van stabiel functioneren kunnen 
zich bij polio-overlevenden nieuwe neummusculaire 
klachten voordoen. Deze vormen een nieuwe 
bedreiging voor de ruim 13.000 overlevenden van de 
vroegere polio epidemieën in Nederland. Epidemio
logisch onderzoek heeft nog geen uitsluitsel gegeven 
over de prevalentie van late klachten onder de polio 
overlevenden. In de verschillende publikaties varieert 
de prevalentie van late klachten tussen 22% en 87% 
al naargelang de selectie van de onderzochte 
populatie (Lonnberg 1993). De volgende klachten 
worden beschreven: 
A. Klachten over de spieren 

• spierzwakte 
• spierkrampen 
• spieratrofie 
• fascieuiaties 

• an.s. Revalidatiecentnun Heliomare. Wijk aan Zee 
•• inlrnli~Hntcmivist. Centrum voor llllli~~Mminll! 1,/IRÇbl 
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B. Pijnklachten 
• spierpijn 
• gewrichtspijn 
• rugpijn 
• nekpijn 

C. Algemene verschijnselen 
• moeheid 
• verminderde belastbaarheid 
• verminderd uithoudingsvermogen 
• koude intolerantie 

D. Ademhalings- en slikklachten 
• kortademigheid 
• moeite met slikken 
• slaapstoornissen 
• verminderd concentratievermogen 

E. Klachten over functionele achteruitgang 
• toenemende problemen met lopen, traplopen, 

transfers 
• problemen met uitoefening van werk, sport en 

hobby 
Wanneer er geen aantoonbare oorzaken zijn voor de 
nieuwe klachten vat men het symptomencomplex samen 
onder de diagnose postpolio-syndroom (PPS). Halstead 
definieerde PPS als volgt (Halstead et al 1985): 

1. Aanwijzingen voor het doorgemaakt hebben van 
polio: 
• Anamnese van een kqortsende ziekte, gevolgd 

door verlammingsverschijnselen met daarna een 
zeker herstel van spierfunctie; 

• bij lichamelijk onderzoek restverschijnselen in 
tenminste één extremiteit: slappe parese, atrofie, 
hypo- of areflexie bij normale sensibiliteit; 

• bij twijfel aanvullend electromyografisch onder
zoek ter bevestiging van doorgemaakt voor
hoomlijden; 
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2. Periode van neuromusculaire en functionele 
stabiliteit van minstens 15 jaar, 

3. Ontstaan van nieuwe neuromusculaire klachten 
waaronder nieuwe spierzwakte; 

4. Geen aanwijzingen voor andere oorzaken van de 
nieuwe klachten. 

De oorzaak van PPS is niet bekend.· De verschillende 
symptomen worden waarschijnlijk multifactorieel 
bepaald. Het falen van de in de herstelfase van de 
acute polio opgebouwde compensatiemechanismen 
speelt hierbij een belangrijke rol. 
In de acute fase van polio worden de motorneuronen 
in het ruggemerg door het poliovirus aangetast met als 
gevolg denervatie van de spiervezels en het optreden 
van slappe paresen. In de herstelfase van acute polio 
treedt gedeeltelijk of volledig herstel van de 
spierkracht op doordat de overgebleven motor
neuronen de functie van de cellen die verloren gegaan 
zijn overnemen. Dit gebeurt door vorming van 
collaterale verbindingen van de eindzenuwtakjes naar 
de gedenerveerde spiervezels, de zogenaamde 
'collaterale sprouting'. Dit is een dynamisch ge
beuren; de nieuwe gevormde takjes worden weer 
afgebroken en opnieuw gevormd in een continu 
proces van reïnnervatie en denervatie. Als ander 
compensatiemechanisme treedt hypertrofie van de 
spiervezels op. Door de collaterale sprouting en de 
spiervezelhypertrofie neemt de grootte van de motor 
units toe. De overgebleven motorneuronen moeten nu 
veel meer spiervezels innerveren dan normaal. In de 
loop van jaren raakt dit compensatiemechanisme 
waarschijnlijk overbelast. Het evenwicht tussen 
reïnnervatie en denervatie raakt verstoord, denervatie 
neemt de overlland totdat een nieuw evenwicht 
optreedt op een lager metabool niveau. De motor units 
zijn kleiner geworden en de spierkracht neemt af. 
Bij het ontstaan van moeheid en spierpijnen speelt 
mogelijk een rol dat door de spiervezelhypertrofie de 
capillaire voorziening per spiervezeloppervlakte 
afneemt. 
Niet alleen de zenuwcellen worden door de 
compensatiemechanismen jarenlang overbelast. Veel 
patiënten functioneren continu aan de bovengrens 
van hun fysieke mogelijkheden. Het is niet 
denkbeeldig dat jarenlange overbelasting van spieren, 
banden en gewrichten een rol speelt bij het optreden 
van de late klachten. 

Spierzwakte 

Veel aandacht en onderzoek richt zich op de nieuw
optredende spierzwakte. De nieuwe spierzwakte be
treft met name spieren die sinds de acute polio-
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myelitis paretisch waren, maar kan ook optreden in 
spieren die eerder geen spierzwakte vertoonden. 
De nieuwe spierzwakte heeft een langzaam progres
sief verloop. De progressie bedraagt globaal 1-5% 
per jaar (Dalakas at al 1986), (Grimby et al 1994). De 
langzame progressie maakt het moeiliJK om de 
nieuwe spierzwakte op korte termijn aan te tonen. 
Hiervoor moet de spierkracht waarschijnlijk langer 
dan 2 jaar door middel van nauwkeurige spier
krachtmeting, bijvoorbeeld dynamometrie, vervolgd 
worden. Pas wanneer de nieuwe spierzwakte door 
middel van spierkrachtmeting objectief aangetoond 
wordt. kan men spreken van Post Polio-myelitis 
Progressieve Spieratrofie, zoals beschreven door 
Dalakas (Dalakas et al 1984). Aangezien deze term 
suggereert dat spieratrofie uitgesproken is terwijl bij 
postpolio-patiënten spieratrofie niet altijd voorkomt, 
gaat de voorkeur uit naar de recent geïntroduceerde 
term Postpolio Spierdysfunctie. 
Bij electromyografisch en morfologisch onderzoek 
van de spieren van postpolio patiënten, vindt men 
afwijkingen passend bij het hebben doorgemaakt van 
acute poliomyelitis zoals die ook voorkomen bij 
polio-overlevenden zonder nieuwe klachten, namelijk 
tekenen van reïnnervatie en denervatie (Ravits et al 
1990, Wiechers et al 1981). Er zijn geen specifieke 
afwijkingen passend bij PPS, zodat aanvullend 
onderzoek de diagnose PPS niet kan bevestigen. Wel 
kan aanvullend onderzoek nodig zijn als er 
onzekerlleid bestaat over het hebben doorgemaakt 
van acute poliomyelitis en om andere oorzaken van 
de nieuwe klachten uit te sluiten. Ook kan men 
middels aanvullend onderzoek de uitgebreidheid van 
de restverschijnselen in kaart brengen. De 
afwijkingen gevonden bij aanvullend onderzoek 
betreffen namelijk vaak meer spieren dan men aan de 
hand van de waar te nemen paresen zou vermoeden. 

Respiratoire insufficiëntie 

Respiratoire insufficiëntie als u1tmg van het 
postpolio-syndroom kan het gevolg zijn van een 
vroeger doorgemaakte bulbaire poliomyelitis of van 
een thoracale kyphoscoliose. 
Diverse onderzoekers beschreven een slaap-apnoe 
syndroom bij 0.5%- 5% van hun patiënten, die vroeger 
een bulbaire poliomyelitis hebben doorgemaakt. Symp
tomen die wijzen op nachtelijke hypoventilatie, blijken 
echter vaak te ontbreken, waarschijnlijk als gevolg van 
een zich zeer geleidelijk ontwikkelend proces. 
Opvallend zijn de moeheidskiachten overdag, die vrij 
plotseling kunnen ontstaan. Het is nog niet duidelijk 
of deze klacht het gevolg is van slaapstoornissen of 
van een respiratoire insufficiëntie. 
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Wanneer beademing is geïndiceerd, blijkt nachtelijke 
nasale beademing meestal voldoende te zijn. 
Uitbreiding van deze nachtelijke beademing naar 
overdag komt sporadisch voor, hetgeen kan worden 
verklaard uit het feit dat niet de spierzwakte maar 
vooral de anatomische afwijking (kyphoscoliose) het 
probleem vormt. 
Opvallend was, dat de toediening van extra zuurstof, 
diuretica, hartstimulerende medicatie en bronchus
verwijdende middelen na het instellen van de bea
deming bij vrijwel alle patiënten kon worden gestaakt 
dan wel sterk in dosering worden verminderd. 

Behandelmethoden 

Er is nauwelijks effect-onderzoek naar behandel
programma's bij het postpolio-syndroom verricht. 
Verder onderzoek is dan ook geboden. Hiervoor is 
meer kennis van de pathofysiologie en de relatie met 
functionele beperkingen van het postpolio syndroom 
nodig. 
Oefentherapie is gezien de mate van neummusculaire 
adaptatie waarschijnlijk slechts van beperkt nut. Het 
gaat daarbij dan met name om verbetering van het 
uithoudingsvermogen (Birk 1993). 
Het accent van de behandeling dient te liggen op 
gedragsveranderingen en goede voorlichting, waarbij 
soms (lichaamsgebonden) hulpmiddelen en voor
zieningen nodig zijn. 
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Vacature 

Per 1 juni ontstaat bij de NSPH een vacature voor een 
arts infectieziekten die voor 0,2 fte vorm kan geven aan 
de door de NSPH te verzorgen opleidingen op het 
gebied van infectieziekten en infectieziektenbestrijding. 
De huidige cursusleider, Jim van Steenbergen, 
vertrekt per 1 juni naar de Landelijke Coördinatie
structuur lnfectieziektenbestrijding. In zijn nieuwe 
functie kan hij, indien nodig, als adviseur bij de 
NSPH betrokken blijven. 

De NSPH verzorgt, in samenwerking met het RNM, 
een groot aantal modules op het terrein van de 
infectieziektenbestri jding: 
• Methoden in de praktiJK van de infectieziekten

bestrijding 
• Hygiëne in (serni)gesloten instellingen 
• Public health-aspecten van infectieziektenbe-

.-, strijding 
• Achtergronden en capita selecta van de infectie

ziektenbestrijding 

Daarnaast verzorgt de NSPH in samenwerking met 
anderen de volgende modulen: 
• Besmettingsleer (i.s.m. de GG&GD Amsterdam) 
• Masterclass tuberculose (i.s.m. de KNCV) 
• Reizigersadvisering voor verpleegkundigen (i.s.m. 

de Leidse Hogeschool). 

Er wordt een nieuw cursusaanbod ontwikkeld voor 
medisch microbiologen in opleiding en voor artsen 

met taken op het gebied van de reizigersadvisering. 
Het RIVM en de NSPH leveren beiden 0,2 fte arts 
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infectieziektenbestrijding om deze opleidingen vorm 
te geven. 

Belangstellenden voor de functie worden verzocht 
voor 1 mei contact op te nemen met Bart Eijrond, 
hoofd afdeling Community Health van de NSPH, 
telefoon werk: 030-333755 of privé: 020-6759530. 
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Toelichting: Laboratorium Surveillance Infectieziekten 

Vanaf week 1 1995 kwamen er regelmatig meldingen 
binnen via het LSI-project van Salmonella 
Typhimurium 2%. In week 1 en 2 betrof het vier 
gevallen die werden gemeld via het Streek
laboratorium Enschede en één geval gemeld via 
Groningen. In week 3 werden zes gevallen via 
Enschede gemeld en één geval via Groningen en 
Deventer. Ook in week 4 werden weer twee gevallen 
via Enschede en twee via Groningen gerapporteerd. 
Uit de meldingen bleek dat alle patiënten afkomstig 
waren uit de omgeving van Vroomshoop. 

• 

In dezelfde periode zijn geen S.Typhimurium 296-
meldingen uit andere delen van Nederland gekomen 
en zijn slechts twee animale stammen gemeld, één bij 
een rund en één bij een varken. 
Aangezien het ging om een Salmonella-type dat 
normaal gesproken niet vaak bij mensen voorkomt, leek 
het aannemelijk dat de meeste patiënten door dezelfde 
bron geïnfecteerd waren. Er is dan ook contact 
opgenomen met de GGD Almelo en de IGZ. 

In week 5 kwamen weer twee meldingen binnen van 
S. Typhirnurium 296, uit Enschede en Groningen. De 
patiënten waren wederom afkomstig uit dezelfde 
omgeving. 
Inmiddels heeft de· GGD Almelo de Keuringsdienst 
van Waren ingelicht. Zij zullen extra monsters nemen 
op de wekelijkse markt. Tevens is door deze GGD 
een enquête gestuurd naar de behandelend artsen van 
alle door de Streeklaboratoria gemelde patiënten. 
Deze enquête heeft tot nu toe geen aanwijzingen voor 
een eventuele gemeenschappelijke bron van 
besmetting opgeleverd. Wel begonnen bij de meeste 
patiënten de klachten rond de jaarwisseling. Gezien 
de tijd die reeds verstreken was, waren vragen 
omtrent mogelijke risico's voor de meesten lastig te 
beantwoorden. Onderzoek werd tevens bemoeilijkt 
omdat er geen controlegroep in het onderzoekje is 
meegenomen. 
Nieuwe meldingen uit dezelfde regio blijven 
ondertussen binnendruppelen. Of het gaat om nieuwe 
gevallen of om patiënten die al langer klachten 
hebben maar nu pas de arts bezoeken, is niet bekend . 
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GID 4-weken overzicht 

Aantal aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode 2 januari· 29 januarl1995 {week 01 • 04) in Nedertand 
Number of notified cases of infectious ciseases for the period of 2 January • 29 January 1995 {week 01 • 04) in the Netherlands 
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Groep A 

febris typhoidea . - - - - 1 2 - - - 1 - 2 - -
lassakoorts ea vannen 

van Afrik. vir.haemorrh 

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

Groep B 

anthrax - - - - - - - - - - - - - - -
botulisme - - - - - - - - - - - - - - -
brucelloses - - - - - - - - - - - - - - -
cholera - - - - - - - - - - - - - - -
diphterie - - - - - - - - - - - - - - -
dysenteria bacillans - - - - - - 5 8 6 - 6 1 3 5 3 
febris recurrens - - - - - - - - - - - - - - -
gele koortstyellow lever - - - - - - - - - - - - - - -
hepatitis A - - - 6 1 12 11 25 26 1 3 3 3 12 7 
hepatitis B - 1 - - - 1 1 6 - - 1 3 1 4 -
legionella pneumonie - - - 1 - - - - 2 - - 1 - - 1 
lepra - - - - - - - - 8 - - - - - 1 
leptospiroses - - - - - - - - 2 - - - - - 1 
malaria - - - - - 2 - 3 3 - 3 1 - 1 1 
meningitis cer.epidemic! - - - 1 - 3 2 2 1 1 3 - - - -
meningokokken sepsis - 2 - 3 - - - 2 5 - 3 2 - - 2 
morbilli - - - 2 - 57 - - 1 - - - - - -
omithosis/Psittacosis - - - - - - 1 - 6 - 1 - - - 3 
paratyfus B - - - - - - - - - - - - - - -
pertussis - 7 - 1 - - 1 3 1 - 2 12 - - -
atypische pertussis - - - - - - - - 1 - - 1 - - -
~oorts/0-fever - - - - - - - - 2 - 1 - - - -
rubella - - - - - - 1 - - - - - - - -
scabies - 3 1 3 - 9 3 8 78 - 59 4 1 6 22 
tetanus - - - - - - - - - - - - - - -
trichinasis - - - - - - - - - - - - - - -
tuberculosis 3 1 1 8 5 9 11 41 36 1 22 4 8 31 13 
tularemia - - - - - - - - - - - - - - -
tyfus exanthemalicus - - - - - - - . . . . - - . . 
voedselvergiftiging/ 

-infectlelfoodbom- - - - - - - - 3 12 - 8 17 - - -
infectionsl-poisoning) 

GroepC 

gonorrhoea 1 3 - 4 1 7 12 48 27 2 7 6 10 41 9 
syfilis. primJsec. - - - - - 1 4 - 5 - 2 2 4 - 2 
syfilis congenitta - - - - - - - - - - - - - - -
parotitis epidemica - - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 - -
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Aangegeven gevallen van infectieziekten in Nederland per 4 weken, 1995 
Notified cases of infections diseases in the Netherlands per 4 weeks, 1995 

week week 

45-48 49-52 
totaal totaal 

Groep A 
febris typhoidea 15 3 
lassakearts ea vormen van - -

Afrik.vir.haemorrh.koorts 

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

anthrax - -
botulisme - -
brucelloses - -
cholera - -
diphterie - -
dysenteria bacillans 19 27 
febris recurrens - -
gele koortslyellow lever - -
hepatitis A 104 109 
hepatitis B 21 16 
legionella pneumonie 5 6 
lepra 1 -
leptospiroses 2 -
malaria 26 7 
meningitis cer.epidemica 9 14 
meningokokken sepsis 14 14 
mortlilli 5 35 
omithosislpsittacosis 5 2 
paratyfus B - 1 
pertussis 85 25 
atypische pertussis 10 3 
Q-koorts/0-fever 4 -
rubella - 2 
scabies 118 85 
letanus 1 -
trichinasis - -
tuberculosis 166 106 
tularemis - -
tyfus exanthematicus - -
voedselvergiltigirV-infectie 

loodbom infectionsl-poisoning 119 18 

GroepC 

gonomoea 133 73 
syfilis primJsec. 19 9 
syfilis congenita - -
parotitis epidemica 4 2 

week 
cumulatief totaal 

01-04 
t/mweek04 

totaal 1995 1994 

4 4 4 

- - -

- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - 1 
- - -
- - -

26 26 34 . - -. . -
88 88 91 
13 13 27 
4 4 5 
8 8 -
2 2 2 

12 12 15 
13 13 27 
17 17 29 
60 60 21 
8 8 2 
- - 1 

27 27 44 
2 2 1 
3 3 2 
1 1 -

168 168 134 
- - -. - -

142 142 145 
. - -. - -

40 40 85 

118 118 113 
14 14 14 
- - -
3 3 -
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Overzicht van bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg aangegeven 
gevallen van infectieziekten over de periode 2 januari - 29 januari 1995 
(week 01-04) 

In de afgelopen 4-weken periode werden 4 patiënten 
aangegeven wegens buiktyfus. Alle patiënten liepen 
de besmetting in het buitenland op, te weten Haïti, 
Indonesië, Marokko en Turkije. 
Wegens bacillaire dysenterie werden 26 patiënten 
aangegeven. De infecties werden veroorzaakt door 
S.sonnei (16), S.flexneri (4) en S.boydii (2). In 4 
gevallen was het Shigella type onbekend. Veertien 
patiënten liepen de besmetting in het buitenland op, 
te weten: Afrika (4), Azië (3), Zuid-Amerika (2) en 
Europa (5). In 1 geval was het land van besmetting 
onbekend. 
Van hepatitis A werden 88 gevallen gemeld. In 9 
gevallen werd de besmetting mogelijk in het buiten
land opgelopen, te weten: Afrika (3), Azië (2), het 
Midden-Oosten (1) en Europa (3). In 8 gevallen was 
het land van besmetting onbekend. 
Van hepatitis B werden 13 gevallen gemeld. Zeven 
patiënten zijn mogelijk besmet via sexueel contact, 2 
patiënten door intraveneus druggebruik, 1 patiënt 
door medisch handelen, 1 patiënt tijdens de beroeps
uitoefening en van 2 patiënten is de bron van 
besmetting onbekend. 
Er werden 4 gevallen van legionellapneumonie 
gemeld. Alle patiënten zijn mogelijk in Nederland 
besmet. Eén patiënt is aan de gevolgen van de 
infectie overleden. 
Bij 8 patiënten werd lepra vastgesteld, zij werden 
mogelijk allen in Suriname besmet. 
Leptospiroses werd bij 2 patiënten gediagnostiseerd. 
Beide patiënten werden besmet met een nog 
onbekend Leptospira. 
Er werden 12 gevallen van malaria aangegeven. De 
patiënten hebben de besmetting in de volgende 
gebieden opgedaan: Oost-Afrika (3 P.falciparum, I 
P.vivax), West-Afrika (4 P.falciparum, 1 P.malariae) 
en Azië (2 P.falciparum, 1 P.vivax). 
Het aantal aangegeven patiënten met meningococ
cosis bedraagt 30, waarvan 17 met een sepsis. 
Wegens mazelen werden 60 patiënten aangegeven. 
Alle patiënten waren niet gevaccineerd. De reden van 
het niet vaccineren was bij 59 patiënten om 
antroposofische redenen en 1 patiënt was afkomstig 
vanuit het buitenland. 
Acht patiënten werden aangegeven wegens 
omithoselpsittacose. In 5 gevallen kon contact met 
vogels worden vastgesteld. 
Er werden 27 gevallen van pertussis gemeld, 

waarvan 5 personen niet- of onvolledig gevaccineerd 
waren. De reden van het niet vaccineren was bij 4 
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patiënten de leeftijd en van 1 patiënt is de reden van 
het niet vaccineren onbekend. 
Er werden 2 gevallen van atypische pertussis 
gemeld. Beide patiënten waren gevaccineerd. 
Q-koorts werd geconstateerd bij 3 patiënten, allen 
met de leeftijd ~ 4 jaar. De bron van besmetting is 
onbekend. 
Wegens scabies werden 168 personen aangegeven. 
V oor het merendeel betrof het solitaire- en 
gezinsbesmettingen. Eén explosie werd gemeld, het 
betrof 30 medewerkers/gezinsleden van een 
gezondheidszorg organisatie. 
Van tuberculose werden 142 gevallen gemeld, 
waarvan 56 geconstateerd bij Nederlanders en 84 bij 
buitenlanders. Van 2 patiënten is de nationaliteit 
onbekend. 
Wegens voedselvergiftigingi-infectie werden 40 
patiënten aangegeven. 
Eén patiënt is werkzaam in de horeca en 1 in de 
verzorgende sector. Drie gezinsinfecties deden zich 
voor met in totaal 8 personen. 
Na een familiefeest werden 10 van de 20 gasten ziek. 
Zij werden mogelijk door de slagroom besmet met 
Salmonella enteritidis. 
Na het nuttigen van bavarois tijdens het kerstdiner 
werden 8 familieleden ziek. Zij werden besmet met 
een Salmonella enteritidis. 
Na een gemeenschappelijke maaltijd in een bejaar
denhuis werden 6 personen uit een groep van 119 
bewoners. Zij werden besmet door een salmonella 
Eveneens werd in deze periode nogmaals vanuit een 
bejaardenhuis melding gemaakt van een voedsel
infectie. Drie personen werden door een onbekende 
bron besmet met Salmonella typhimurium. 
Drie bemanningsleden van een schip w~rden door 
een onbekende bron besmet met Y ersinia entero
colitica 
Van gonorroe werden 118 gevallen gemeld, waarvan 
98 geconstateerd bij mannen en 20 bij vrouwen. 
Primaire en secundaire symis werd vastgesteld bij 13 
mannen en 1 vrouw. 
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Notified cases of infectious diseases registered at the Inspeetora te for Health 
Care, 2 January - 29 January 1995 (week 01-04). Summary of the main 
points 

During the past four-weekly period 4 patients have been 
notified with typhoid fever. They had acquired the 
infection in Haïti, Indonesia, Morocco, and Turkey. 
For bacillary dysentery 26 cases have been notified. 
caused by S.sonnei (16), S.flexneri (4), S.boydii (2), 
while in 4 cases no Shigella group was mentioned. 
Fifteen patients had acquired the infection abroad. 
Hepatitis A has been diagnosed in 88 patients. Nine 
of them had acquired the infection abroad. 
For hepatitis B 13 cases have been notified. Seven 
patients have probably been infected by sexual route, 
2 by intravenous use of drugs, 1 by an accident and 1 
during the practise of bis profession. In 2 cases no 
route of transmission could be established. 
For legionellapneumonia 4 patients have been 
reported. The souree of infection is unknown. 
Leptospiroses bas been diagnosed in 2 patients. One 
patient got infected in Surinam and the other patient 
is a cattle-breeder. 
For malaria 12 cases have been notified. The 
patients had acquired the infection in the following 
malarious areas: East-Africa (3 Pl.falciparum, 1 
Pl.vivax), West-Africa (4 PI. falciparum, 1 
Pl.malariae) and Asia (2 Pl.falciparum, 1 PI. vivax). 
Thirty patients were notified for meningococcosis, 
17 of them with septicaemia. 

For measles 60 cases have been reported. All of them 
had not been immunized. 
For omithosis 8 patients have been reported. Five 
patients had contact with birds. 
Pertussis bas been diagnosed in 27 patients, 5 of 
them had not been immunized. 
Two patients have been reported for atypical 
pertussis, both had been immunized. 
For Q-fever 3 cases were reported, the souree of 
infection is unknown. 
Tuberculosis was diagnosed in 142 patients, 
including 84 of foreign origin. 
Forty patients were reported for suffering from 
foodbome infections. 
One patient is a food-handler and one a health care 
worker. Three small family-outbreaks were reported 
invo1ving 8 persons and 3 family-explosions were 
notified involving 27 persons, caused by a 
Salmonella. 
And 3 crew-memhers of a ship were reported with a 
Yersinia enterocolitica. 
For gonorrhoea 118 cases have been reported; 98 
diagnosed in men and 20 in women. 
Primary and secondary syphilis has been found in 13 
rnales and 1 female. 
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Overzicht registratie Laboratorium Surveillance Infectieziekten 

Bacteriêle ziekteverwekkers, week 01-04, 1995 
Bacterial pathogens, weeks 01-04. 1995 

Salmonella 
S.Agona 
S. Bovismorbificans 
s. Emeritidis 
S.Hadar 
S.lnfantis 
S. Uvingstone 
S. Panama 
S. Paratyphi A 
S. Paratyphi B 

S. Typhi 
S. Typhimurium 
S. Virchow 
Overige Salmonella 

Shlgella 
Shigella boydii 
Shigella dysenteriae 
Shigella nexneri 
Shigella sonnei 
Shigella spp2 

Yerslnla 
Yersinia enterocol~ica 
Yersinia frederiksenii 
Y ersinia spp2 

Llsterla 
Listeria monocytogenes 
Listeria spp2 

Legionella 
Legionella pneumophilae 
Legionella spp2 

Bordetella 
Bordetella pertussis 

Bordetella parapertussis 

Bordetella spp2 

Haemophllua lnftuen:rae 

Streptococcus pyogenes 
normaliter steriel compartiment 
niet steriel compartiment 

Bron: Infectieziekten Surveillance Centrum. 
Dit overzicht bestaat uit: 

week 
45-48 

totaal 

186 
0 
6 

80 
3 
7 
1 
2 
3 
1 
2 

46 
8 

27 (21)1 

23 
1 
1 

10 
11 
0 

11 
11 
0 
0 

1 
1 
0 

2 
2 
0 

10 
9 
0 
1 

0 

277 
18 

259 

week -k cumulatief totaal 
t/mweek04 

49-52 01..()4 

totaal totaal 1995 

189 120 120 
3 0 0 
4 5 5 

81 42 42 
5 4 4 
3 3 3 
0 0 0 
3 1 1 
3 2 2 
1 0 0 
4 3 3 

52 47 47 
4 3 3 

26 (14)1 10 (8)1 10 

26 19 19 
4 3 3 
0 1 1 
8 5 5 

14 9 9 
0 1 1 

9 14 14 
9 14 14 
0 0 0 
0 0 0 

6 2 2 
2 2 2 
4 0 0 

1 2 0 
1 2 0 
0 0 0 

4 0 2 
4 0 2 
0 0 0 
0 0 0 

1 5 5 

308 313 313 
42 29 29 

266 284 284 

1994 

125 
3 
1 

35 
4 
2 
0 
0 
0 
0 
0 

49 
15 
16 

11 
0 
1 
5 
5 
0 

99 
9 
0 
0 

2 
2 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

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

2. Shigella, Y ersinia, 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 beenrnergpunctaat) en Streptococcus pyogenes door de 

Streeldaboratoria aan het Infectieziekten Surveillance Centrum van hel RIVM 

Aantal serotypen 1 species 2 niet nader geïdentificeerd 
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Registratie virologische laboratoria 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 01 - 04, 1995 
Positive results from laboratones for virology, weeks 01-04, 1995 

week week 
45-48 49-52 
totaal totaal 

Adenovirus 87 88 
Bofvirus 4 0 

Chlamydia psittaci 6 17 

Chlamydia trachomatis 201 198 

Coronavirus 2 1 

Coxiella bumetii 1 1 

Enterovirus 61 46 
Hepatitis A-virus 49 53 
Hepatitis B-virus 65 72 

Influenza A-virus 3 2 

Influenza B-virus 5 1 

Influenza C-Virus 0 2 

Mazelenvirus 2 5 

Mycopl. pneumoniae 51 57 

Parainfluenza 36 21 

Parvovirus 6 5 

Rhinovirus 9 26 

AS-virus 535 1383 

Rotavirus 32 38 
R.conorii 0 2 

Rubellavirus 1 0 

-k cumulatief totaal 

01-04 t/mweek04 

totaal 
1995 1994 

65 65 78 

1 1 0 

11 11 7 

217 217 175 

4 4 2 

2 2 1 

38 38 25 

43 43 26 

76 76 58 

3 3 113 

7 7 5 

1 1 1 

4 4 1 

59 59 43 
26 26 20 

5 5 6 

8 8 6 

420 420 369 

61 61 127 

2 2 2 

1 1 0 

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

Contactpersoon: M.l. Esveld, RIVM 030-743551 
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Het Infectieziekten-Bulletin is een uitgave van de Geneeskundige Hoofdinspectie (GHI) en het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), in samenwerking met de streek

laboratoria en de GGD'en. Het Infectieziekten-Bulletin is een informatie- en communicatiemiddel 

tussen organisaties die betrokken zijn bij de opsporing, bestrijding en bewaking van infectieziekten. 

Het Infectieziekten Bulletin wil een forum zijn voor de actualiteit van de epidemiologie van 

infectieziekten. 
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