
BULLETIN 
INFECTIEZIEKTEN 



INFECTIEZIEKTEN-BULLETIN 1995 JAARGANG 6 NUMMER 8 

INHOUDSOPGAVE 

Een vergelijkende studie naar de verwekker van kattekrabziekte; 
Detectie van Bartonella- (voorheen Rochalimaea) en Afipia felis
DNA, serologie en huidtest 
A.M.C. Bergmans, J.M. Ossewaarde, J.D.A. van Embden, 
L.M. Schouls, J.F.P. Schelleleens 170 

Dreigende spidemie van virale gastro-enteritis onder bejaarde 
watersnood-evacuées 
S. Bruinsma, RJ.M. Vermeltvoort, M.T.E. Vogels, AJ.A. van Griethuysen 175 

Een hepatitis A-epidemie op een basisschool in Almere 
N. Graaf, M. Hosseinia 176 

Registratie-overzichten 17 8 
- GID 4-weken overzicht 
- Laboratorium Surveillance Infectieziekten 
- VIrologische Laboratoria 

Toelichting 184 

Aankondiging 184 

RIVM Reports 185 

Het contactadres betreffende het Infectieziekten-Bulletin is: 

IGZ RIVM 
Mw. A.A. Warris-Vcrsteegen 
Postbus 5850 

Mw. drs. M.l Esveld, CIE, pb. 75 V-124 
Postbus 1 

2280 HW Rijswijk 
070 - 3405972 

Lay-out Marga van Oostrom, Studio, RIVM. 

3720 BA Bilthoven 
030-74 35 51/74 36 79 

Overname van artikelen is alleen mogelijk met bronvennelding en na toestemming van de auteur. 

De verantwoordelijkheid voor de gegevens berust bij de auteur. ISSN 0925-711 X 



INFECTIEZIEKTEN-BULLETIN 1995 JAAROANO 6 NUMMER 8 

Een vergelijkende studie naar de verwekker van kattekrabziekte 

Detectie van Bartonella· (voorheen Rochalimaea) en Afipia felis-DNA, serologie en huidtest 

A.M.C. Bergmans l.2 J.M. Ossewaarde3 J.D.A. van Embden1 L.M. Schouls1 J.F.P. Schellekens2 

Samenvatting 

Tot voor kort was de etiologie van kattekrabziekte, 
een bacteriële lymfadenitis, nog onduidelijk. Als 
twee mogelijke verwekkers van kattekrabziekte zijn 
Bartonelia (voorheen Rochaü17Ulea) species en Ajipia 
felis aangemerk:L Om de rol van deze verwekkers in 
deze zoönose te onderzoeken, werden twee 
polymerase chain reaction (PCR) hybridisatie-assays 
ontwikkeld om DNA van deze organismen te 
detecteren. De assays werden toegepast op 89 
pusmonsters van huidtest-positieve kattekrab-patiën
ten (groep 1) en op 137 pus- en lymfkliermonsters 
van patiënten, verdacht van kattekrabziekte (groep 
2). In 96% van de monsters van patiënten uit groep I 
en in 60% van de monsters uit groep 2 kon 
Bartonella-DNA worden aangetoond. Echter, in geen 
enkel klinisch monster werd A. felis-DNA gevonden. 
Deze resultaten suggereren dat kattekrabziekte 
veroorzaakt wordt door Bartonelia species en dat A. 
felis geen significante rol speelt in deze zoönose. Er 
werd een sterke conetatie gevonden tussen 
Bartonella-PCR-positiviteit en Bartonelia henselae
antistoftiter. Vergelijking van huidtest-resultaten met 
die van de Bartonella-PCR-assay suggereren een lage 
gevoeligheid van de huidtest. 

Kenmerken van kattekrabziekte 

Kattekrabziekte is een benigne, bacteriële Jymfa
denitis die vooral bij kinderen en jonge volwassenen 
voorkomt. De meeste gevallen worden gemeld in 
herfst en winter1• Soms komt de infectie bij meerdere 
leden van een gezin voor, maar zelden bij de ouders2• 

De meeste patiënten hebben een traumatisch contact 
gehad met een (vaak jonge) kat1• De ziekte begint 
meestal drie tot vijf dagen nadat de patiënt gekrabd 
of gebeten is, met één of meerdere rode papels op de 
huid. De papels nemen toe tot vesikels en na onge
veer twee weken ontstaan vervolgens één of meer
dere lymfeklierzwellingen in een gebied dat 
lymfvocht afvoert van de inoculatieplaats. De Jymfa
denitis, die tussentijds kan abscederen, houdt twee tot 
vier maanden (of langer) aan en verdwijnt dan spon-

The etiology of cat scratch disease (CSD), a 
bacterial lym.phatknitis, still remains unclear. To 
tietermine the role of Bartonelia (formerly 
Rochali17Ulea) species and Afipia felis, the two 
candidates for being the clUlSative agent of CSD, 
two PCR-hybridi:zation assays to detect DNAfrom 
these organisms were developed. These assays 
were applied on 89 pus aspirates from skintest 
positive CSD patients (group 1) and on 137 pus 
and lymph node specimens from patients, 
suspeered to suffer from CSD, based on clinical 
manifestations (group 2). Bartonelia DNA was 
detected in 96% of the samples from group 1 
patients, and in 60% of the samples from group 2 
patients. Afelis DNA could not be detected in any 
of the clinical samples. These results show that in 
the Netherlands most cases of CSD are caused by 
Bartonelia species and that Afelis does not play a 
significant role in this zoonosis. A strong 
correlation between Bartonelia PCR positivity and 
Bartonelia henselae antibody titer was found. The 
majority of samples from skintest negative group 2 
patients were positive in the Banonella PCR, 
suggesting a low sensitivity ofthe CSD skintest. 

taan. In ongeveer de helft van de gevallen gaat 
kattekrabziekte gepaard met constitutionele symp
tomen als koorts, hoofdpijn en algemene malaise. 
Incidenteel zijn ernstiger complicaties beschreven, 
met name encephalitis en neuroretinitis3• 

In de afgelopen jaren zijn aanwijzingen verkregen dat 
kattekrabziekte zich bij immuun-gecompromitteerde 
patienten, vooral HIV -geinfecteerden, als een ernsti
ge gedissemineerde infectie kan voordoen4.5.6.7.s. Bij
zondere manifestaties van kattekrabziekte in HIV
geïnfecteerden zijn door het kattekrab-agens geïn
duceerde proliferatics van bloedvaatjes in huid en 
lever, benoemd als bacillaire angiomatose en peliosis 
hepatis, waarbij de huidlaesies macroscopisch soms 
sterk lijken op Kaposi- sarcoom. 

1 Unit Molcculaire Microbiologie. Ri~tuut voor Volkssezoodheid ea Milicubypene (RNM). Bihbovea 
2 Labonlorium voor BaacrioJoaie ea Alltimiaobiele Middelen. RIVM 
3 Labonlorium voor ViroJoaïe. RIVM 
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Diagnose 

De diagnose kattekrabziekte als oorzaak voor een 
lymfklierzwelling in de immuuncompetente patiënt 
kan gesteld worden wanneer aan drie van de 
volgende vier criteria is voldaan9: 

1. contact met een kat, met aanwezigheid van een 
krab of beet, enlof aanwezigheid van een karak
teristieke primaire laesie van de huid, het oog of 
slijmvlies10; 

2. regionale lymfadenapathie met negatieve labora
toriumresultaten wat betreft andere oorzaken van 
lymfadenopathie; 

3. een positieve reactie in de huidtest met •katte
krab-antigeen'; 

4. karakteristieke (maar niet specifieke) histopatho
logische veranderingen in een biopt van de pri
maire laesie of van de aangedane lymfklier, zoals 
granulomata met invasie van lymfocyten en 
epitheliale cellen en eventueel vervloeiing van 
granulomata met centrale necrose en infiltratie 
met neuttofleien 11 • 

Zoals aangegeven speelt de huidtest een belangrijke 
rol bij het stellen van de diagnose. Een vertraagd type 
overgevoeligheidsreactie na intracutane injectie van 
het • kattekrab-antigeen' wordt beschouwd als bewijs 
voor doorgemaakte of actuele kattekrabziekte. Het 
huidtest-antigeen bestaat uit een suspensie van gein
activeerde (geautoclaveerde) pus, afkomstig van 
patiënten met kattekrabziekte12 en kan verlcregen 
worden bij het RIVM. In Nederland worden onge
veer 1000 huidtest-antigeen-ampullen per jaar 
verstrekt, dus wij schatten dat er ca. 2000 nieuwe 
gevallen van kattekrabziekte in Nederland zijn. 
Er zijn geen standaardcriteria voor het stellen van de 
diagnose •gedissemineerde kattekrabziekte'in de 
immuungecompromitteerde patiënt. De typische 
histopathologie van viscerale en cutane laesies kan 
een klinisch vermoeden bevestigen13•14• 

De behandeling van kattekrabziekte in de immuun
competente patiënt is symptomatisch: aspiratie van 
pus uit abscederende lymfeklieren is soms nood
zakelijk en kan het genezingsproces versnellen. 
Antibiotica lijken geen effect te hebben op het 
natuurlijk beloop1·1S. Kattekrabziekte in de immuun
gecompromitteerde patiënt daarentegen lijkt wel 
gevoelig voor antibiotica zoals erythromycine en 
tetracyclines. 

De verwekker 

In 1931 erkenden Debré et al. •La maladie des griffes 
de chat'als een separate ziekte, die vermoedelijk ver-
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oorzaakt wordt door een specifiek infectieus agens16• 

In 1946 werd door Hanger en Rose de boven 
beschreven huidtest met •kattekrab-antigeen' 
ontwikkeld. 
Sinds de eerste herkenning zijn vele verschillende 
micro-organismen gezien of geJsoleerd en voor
gesteld als de verwekker van kattekrabziekte. Er was 
echter steeds sprake van eenmalige bevindingen17• In 
1983 kwam een dooibraak, toen Wear microscopisch 
bacteriën aantoonde in lymfeklieren van patiënten die 
aan de criteria van kattekrabziekte voldeden10• De 
bacteriën werden beschreven als pleomorfe, gram
negatieve, niet-zuurvaste staafjes. 
In 1988 beschreven English et al. de isolatie en 
kweek van de •kattekrab-bacterie'uit lymfeklierweef
sels van 10 patiënten met kattekrabziekte18• Vervol
gens beschreven Brenoer et al. in 1991 de karak
terisatie van de bacterie, op grond van fenatypische 
en DNA kenmerken19. Op basis van 16S ribasomaal 
RNA (rRNA) sequentie-analyse werd de bacterie 
ondergebracht in de alfa-2 subgroep van de klasse 
Proteobacteria en Afipia genus novum, Afipia felis 
species novum genoemd. Medio 1992 slaagden 
Birkness et al. erin om middels een weefselkweek
protocol 14 nieuwe A. felis-stammen te isoleren uit 
lymfklierweefsel van patiënten met kattekrabziekte20• 

Zij stelden vast dat infectie met A. felis slechts een 
geringe humorale immuunrespons tot gevolg had: 
reconvalescentie-sera van de patiënten met katte
krabziekte reageerden niet of slechts in geringe mate 
met A. felis. 
LeBoit et al. toonden aan dat pleomorfe bacillen in 
angiomateuze laesies reageerden met immuunperoxi
dase gelabelde konijnen-antisera tegen A. felis2 1• 

Schlossberg et al. beschreven een HIV -geïnfecteerde 
patiënt met een systemische bacteriële infectie en 
angiomateuze huidlaesies, bij wie kweek van lymf
klier-, )oogvocht- en Jeverabscesmonsters groei ople
verde van bacteriën met dezelfde kenmerken als die 
vanA.felis1• 

In 1991 werd door Relman et al. aangetoond dat de 
laesies van bacillaire angiomatose DNA bevatten van 
een nieuw bacterie-type, dat zeer nauw verwant is 
aan Rochalimaea quintana (de verwekker van 
loopgravenkoorts)22• De bacterie is in mindere mate 
verwant aan Bartonelia bacilliformis, de verwekker 
van venuga penuma23. Venuga peruana is een 
infectieziekte die alleen in Zuid-Amerika voorkomt 
en die gepaard gaat met huidlaesies die sterk lijken 
op die van bacillaire angiomatose. Zowel Rocha
limaea als Bartonelia species (en Riclcensiae) 
behoren tot de alfa-2 subgroep van Proteobacteria, 
waarin ook het nieuwe Afipia genus was onder
gebracht. De geanalyseerde sequentie van het nieuwe 
Rochalimaea species, die voor 16S rRNA codeert, 

171 



INFECTIEZIEKTEN-BULLETIN 199S JAARGANG 6 NUMMER 8 

verschilde echter aanzienlijk van die van A. felis24• 

Datzelfde nieuwe Rochalimaea species bleek ook 
betrokken te zijn bij andere manifestaties van syste
mische infectie in immuungecompromitteerde (i.e. 
vooral HIV-geïnfecteerde) patiênten zoals peliosis 
hepatis, koorts en bacteraemie14.22.2S. De bacterie, die 
in eerste instantie al geïsoleerd en gekweekt was door 
Slater et al.25, werd door Regnery et al. uit bloed van 
een HIV -geïnfecteerde patiênt met bacillaire 
angiomatose geïsoleerd, in kweek gebracht, gekarak
teriseerd, en benoemd als Rochalimaea henselae 
species novum26. De bevinding van Relman et al. 
werd bevestigd door Tappero et al., die DNA van 
Rochalimaea detecteerden in biopten van huidlaesies 
van 22 patiênten met bacillaire angiomatose en 
bacillaire peliosis hepatis27. Diezelfde onderzoekers 
toonden middels een case-control studie aan dat 
bacillaire angiomatose en peliosis bepatis nauw 
geassocieerd zijn met traumatische blootstelling aan 
katten. De associatie is echter minder sterk (circa 
60%) dan de associatie die vastgesteld is voor 
klassieke kattekrabziekte in de immuuncompetente 
gastheer (circa 90 %!). 
De eerste aanwijzing dat R. henselae ook betrokken 
is bij kattekrabziekte in de immuuncompetente 
patiè!nt werd medio 1992 aangedragen door Regnery 
et al. 28. Deze onderzoekers ontwikkelden immuun
fluorescentie-assays voor de detectie van antilicha
men tegen respectievelijk R. henselae en A. felis. In 
36 van 41 reconvalescentie-sera van immuuncom
petente patiënten met kattekrabziekte vonden zij 
hoge antistofriters tegen R. henselae, terwiJl 10 van 
die 41 sera meetbare, doch relatief lage, antistofriters 
tegen A. felis hadden. Er werden geen kruisreacties 
waargenomen tussen antilichamen tegen beide bacte
riên. Recent zijn Dolan et al. erin geslaagd R. 
henseiae te kweken uit lymfeklieren van twee 
immuuncompetente patiënten met kattekrabziekte29• 

In 1994 is door Brenner et al. een voorstel gedaan (en 
geaccepteerd) om alle Rochalimaea species onder te 
brengen onder bet genus Bartonelia31J. De nieuwe 
benamingen voor R. henselae en R. quintana werden 
daarmee respectievelijk Bartonelia henselae en 
Bartonelia quintana. 

De verwekker in Nederland 

Om te onderzoeken of Bartonelia species ook in een 
groep van Nederlandse huidtest-positieve patiënten 
met kattekrabziekte voorkomen, hebben wij op basis 
van de door Relman beschreven PCR31 een PCR
hybridisatie-assay ontwikkeld en hiermee klinische 
monsters van deze patiënten getest32. Hierbij werd 
gebruik gemaakt van pusmonsters die verzameld 
waren gedurende de jaren 1984 tot 1992. Omdat A. 
felis een duidelijke tweede kandidaat is als 
veroorzaker van kattekrabziekte, hebben wij ook een 
PCR-hybridisatie-assay ontwikkeld voor specifieke 
detectie van A. felis-DNA32. 
In het hier beschreven onderzoek werden in eerste 
instantie 89 monsters van huidtest-positieve patiè!nten 
getest in zowel de Bartonella- als de A. felis-PCR
assay. Van deze 89 monsters bleken er 85 positief in 
de Bartonella-PCR-assay (96% ), terwijl geen enkel 
monster positief was in de A. felis- PCR-assay (tabel 
1). Verder bleek na PCR analyse van twee 
verschillende batches van het huidtest-antigeen dat 
dit diagnostisch antigeen Bartonella-DNA bevatte en 
geen DNA van A. felis. Hierdoor zullen huidreacties 
tegen A. felis met het huidtest antigeen dat in 
Nederland gebruikt wordt niet gedetecteerd worden. 
Om te bepalen of ook Bartonella-DNA gedetecteerd 
kon worden in monsters van patiënten die niet 
geselecteerd waren op grond van een positieve huid
test, werd een tweede set met lymfeklierbiopten en 
pusmonsters afkomstig van 137 patiënten verdacht 
van kattekrabziekte, verzameld en getest in zowel de 
Bartonella- als de A. felis-PCR-assay. In 82 van deze 
137 monsters (60%) kon Bartonella-DNA worden 
aangetoond en opnieuw bevatte geen enkel monster 
A. felis-DNA (tabel}). 
Om te onderzoeken of B. henselae het enige bacte
riële species was in de positieve pusmonsters of dat 
er sprake was van een menginfectie, werden 6 
Bartonena-positieve monsters onderzocht met behulp 
van een PCR op bet gen dat codeert voor 16S rRNA 
en DNA sequentie analyse. Hiermee konden de 6 
monsters in twee groepen ingedeeld worden: 4 
monsters bleken een Bartonella- 16S rRNA-gen te 

Tabell. Detektie van Bartonelia DNA d.m.v. PeR-hybridisatie in pus en lymfklierbiopten 
van huidtest-positieve (bewezen) kattekrab-patienten en van patienten verdacht van 
kattekrabziekte. 

Bewezen kattekrab Verdacht van kattekrab 
Huidtest Positief Positief Negatief Niet uitgevoerd 

Aantal PCR positieven 85/89 
per totaal (%) (96%) 

172 

515 
(100%) 

11/15 
(73%) 

66/117 
(55%) 
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Tabel2. Vergelijking van Bartonel/Q PCR-hybridisatie met B. henselae specifieke IFA 
serologie. 

B.henselae IFA IgG titer 

Aantal PCR negatieven 
Aantal PCR positieven 

<16 

8 
0 

16 64 

1 
3 

bevatten dat volkomen identiek is aan het 16S rRNA
gen van B. henselae, terwijl de 2 andere monsters een 
Bartonella-16S rRNA-gen bevatten dat 98.5% homo
loog is aan het B. henselae-16S rDNA. 
Sera van 31 van de 137 pati!nten werden geana
lyseerd met behulp van een indirecte fluorescentie 
assay (IFA) om anti-B. henselae-antistoffen aan te 
tonen28• Er bleek een duidelijKe correlatie te zijn 
tussen Bartonella-PCR-positiviteit en antistoftiter. 
Achttien van de 21 gevallen met titers ~ (86%) 
waren positief in de Bartonella-PCR-assay, terwijl 9 
van de 10 gevallen met antistofliters ~16 (90%) niet 
reageerden (tabel 2). Drie gevallen hadden een 
positieve B. henselae-serologie en een negatieve 
Bartonella-PCR, terwijl 1 patiënt een negatieve 
serologie en een positieve PCR had. 
Bij 20 van de 137 patiënten in ons onderzoek werd de 
kattekrab-huidtest uitgevoerd. Alle pusmonsters van 
de 5 patiënten met een positieve huidtest bevatten 
Bartonella-DNA. Opvallend was dat monsters van 11 
van de 15 patiënten met een negatieve huidtest ook 
positief waren in de Bartonella-PCR-assay (tabel 1). 

Discussie 

OnafhankeliJK van elkaar hebben verschillende 
onderzoekers met sterke argumenten verschillende 
verwekkers gepostuleerd voor kattekrabziekte in de 
immuuncompetente patiënt en voor gedissemineerde 
kattekrabziekte in de immuungecompromitteerde 
(veelal HIV-geïnfecteerde) patiënt: Afipia felis en 
Bartonelia henselae. Beide micro-organismen zijn 
ingedeeld in de alfa-2 subgroep van de Proteobacteria 
maar verschillen aanzienlijk van elkaar. 'à behoren 
dan ook tot verschillende genera. 
Onze bevindingen met DNA-detectie en -analyse 
technieken geven aan dat B. henselae en mogelijK 
nauwverwante (sub)species, maar niet A. felis, de 
(belangrijkste) verwekkers zijn van kattekrabziekte in 
de immuuncompetente patiënt Dit komt overeen met 
de resultaten van andere onderzoekers. 

Ons onderzoek (zie resultaten in tabel 2) geeft een 
duidelijlce correlatie weer tussen Bartonella-PCR
positiviteit en B-benselae-antistof-titer. Bij de 3 

256 1024 4096 

1 
7 

I 
6 

0 
2 

patiënten met een positieve serologie en een negatieve 
Bartonella-PCR waren de antistoffen waarschijnlijk 
bet resultaat van een eerdere Bartonella-infectie, of 
was de bacterie al gecleared vóór de monstemame. In 
1 geval was de serologie negatief en de Bartonella
PCR positief. Waarschijnlijk was dit monster vroeg in 
de infectie genomen, voordat de patiënt een humorale 
respons had opgebouwd Elf monsters waren positief 
in de Bartonella-PCR bij een negatieve huidtest Deze 
discrepantie kan vCiklaard worden doordat de huidtest 
vroeg in het infectieproces is uitgevoerd, voordat de 
patiënt een cellulaire respons had opgebouwd Echter, 
de meest voor de hand liggende verklaring is dat de 
huidtest minder gevoelig is dan de Bartonella-PCR
assay. 
OokAndersonet al. detecteerden B. benselae-DNA in 
18 van 21 kattekrab-patiënten met B. benselae-antistof
titers 2: 6433• Dezelfde onderzoekers detecteerden ook 
B. henselae-DNA in 2 batches van huidtestantigeen34• 

Detbalve is de Bartonena-specifieke PCR-assay 
inmiddels geïmplementeerd als diagnostische test voor 
kattekrabziekte en wordt deze routinematig verricht op 
het laboratorium voor Virologie van het RIVM. 
Toekomstig onderzoek, voortvloeiend uit de hier 
beschreven bevindingen, zal ongetwijfeld leiden tot 
de defmitieve vaststelling van de etiologie en 
pathogenese van kattekrabziekte in al haar verschil
lende manifestaties, het in beeld brengen van de 
transmissieroutes en reservoirs van Bartonella
species en mogelijk tot het beschikbaar komen van 
nieuwe therapeutische behandelingen. 
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Dreigende epidemie van virale gastro-enteritis onder bejaarde watersnood
evacuées 

S. B11linsma • RJ.M. Vermeitvoort •• M.T.E. Vogels ••• AJ.A. van Griethuysen ••• 

Rotavirus is de meest voorkomende verwekker van 
virale gastra-enteritis bij de mens. Vooral bij kin
deren en ouderen kan het virus vrij ernstige diarree 
veroorzaken met dehydratie als meest gevreesde 
complicatie. In de wintermaanden is vaak 20-50% 
van de onderzochte faecesmonsters van kinderen met 
gastra-enteritis positief voor rotavirus1• In ver
pleeghuizen leiden infecties met rotavirus regelmatig 
tot uitbraken van gastro-enteritis2• Bij ouderen 
kunnen deze infecties echter fataal verlopen. Pre
ventie van verspreiding bij een uitbraak in een oudere 
populatie is daarom essentieel. 
Er wordt een kleine epidemie onder ouderen be
schreven, die na relatief eenvoudige maatregelen tot 
staan kwam. 

Beschrijving 

Tijdens de watersnood in januari 1995 werden de 
bejaarde bewoners van een verzorgingstehuis geëva
cueerd naar een kazerne, waar zij met 6-8 personen op 
een kamer moesten slapen. De indexpatiënt was al 
ziek bij opname in de kazerne, op maandag 30 januari. 
Zij werd dezelfde dag opgenomen in een ziekenhuis. 
Haar klachten bestonden uit waterige diarree zonder 
bloed of slijm. Tevens vertoonde zij klinische ver
schijnselen van uitdroging maar ze bad geen koorts. 
Een tweede patiënt kreeg dezelfde klachten op 
donderdag 2 februari en een derde en vierde patiënt 
werden ziek op vrijdag 3 februari. 
Op 3 februari werd het Streeklaboratorium Nijmegen 
op de hoogte gebracht. Afgesproken werd, dat de 
ziekenhuishygiëniste nog dezelfde dag de situatie zou 

inventariseren. 
De patiënten werden na elkaar ziek, hetgeen pleit 
tegen een voedselinfectie. Aangezien epidemietjes 
van virale gastra-enteritis bij bejaarden geen zeld
zaam verschijnsel zijn, werd ook naar een virale 
verwekker gezocht. In het faecesmonster van ~n van 
twee patiënten met diarree werd nog dezelfde middag 
een positieve uitslag voor rotavirus gevonden. Beide 
monsters waren negatief voor Salmonella, Shigella, 
Yersinia en Campylobacter. Van de andere patiênten 
werd geen faecesmonster ontvangen voor onderzoek. 
Ook werd geen onderzoek verricht bij personen 
zonder klachten. 

Beleid 

Gezien de verdenking op een rotavirus-infectie was 
het beleid erop gericht verspreiding van de infectie 
door verzorgenden, die zelf ook geïnfecteerd kunnen 
raken, te voorkomen. De verspreidingsroute van 
rotavirus is faeco-oraal via handen of geconta
mineerd voedsel. Hygiênische maatregelen zijn in 
principe voldoende om de verspreiding tegen te gaan. 
Aangezien rotavirus-infecties een lage infectieuze 
dosis kennen (ca. 10 virusdeeltjes kunnen al een 
infectie veroorzaken) en er tijdens een periode van 
diarree veel virusdeeltjes worden uitgescheiden, is 
besmetting via de omgeving mogelijk. De volgende 
maatregelen werden afgesproken: 

Medewerkers verzorging: 
• Plastic schort dragen bij de verzorging van 

patiênten met diarree; 

• ziekenhuishyaieniste, Clllisius Wilhelmina Zäenhuis. Nijmeaen - w, Limos-k.u:eme, Nijme,en -· Slreeklabonlorium Nijneaen 
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• Handen desinfecteren met handalcohol tussen de 
verzorging van twee personen en voor het eten, 
drinken of roken. 

Bewoners: 
• Na toiletgebruik de handen wassen. 

Medewerkers schoonmaakbedrijf: 
• leder uur de toiletten schoonmaken en 

desinfecteren met chloor, inclusief de deurklinken 
en de lichtknopjes. 

Omdat cohortverpleging van de zieke bewoners om 
organisatorische redenen niet mogelijk was, werden ze 
op zaterdag 4 februari overgeplaatst naar een 
verpleeghuis. Dankzij de gedisciplineerde organisatie 
in de kazerne, werden alle maatregelen onmiddellijk 
en onder toezicht in werking gesteld. Na instelling van 
het beleid traden er geen nieuwe ziektegevallen op. 

De conclusie is dat bij een beginnende epidemie van 
rotavirus-infecties bij bejaarden, een effectief beleid 
bestaat uit het isoleren van patiënten en het acuut 
instellen van hygiënische instructies van verzorgers 
en bewoners met toezicht op de uitvoering. 
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Een hepatitis A-epidemie op een basisschool in Almere 

N. Graaft', M. Hosseinnia ** 

Inleiding 

Net als in andere westerse landen is in Nederland de 
incidentie van hepatitis A afgenomen als gevolg van 
verbetering van persoonlijke hygiëne, riolering en 
drinkwater. Een minder gewenst effect hiervan, is de 
verschuiving van hepatitis A naar latere leeftijd. 
Bovendien zijn meer kinderen en jongeren nog vatbaar, 
waardoor in deze groep epidemietjes kunnen ontstaan. 
Hepatitis A-transmissie vindt voornamelijk plaats via 
de enterale of faeco-orale weg. De incubatieperiode 
bedraagt ongeveer 15 tot 50 dagen. Hierna kunnen de 
specifieke symptomen van acute virale hepatitis 
optreden. Deze fase kan ruim 2 weken duren. De fase 
van herstel varieert van 2 tot 12 weken en kan met 
name bij volwassenen langdurig zijn. De prognose 
van hepatitis A is gunstig. 
In de provincie Flevoland mtstaan in de herfst regel
matig kleine epidemietjes, waarvan de bron vaak een 
vakantieganger naar bet Middellandse Zee-gebied blijkt 
te zijn of iemand die zijn moederland heeft bezocht De 
GGD Flevoland werd in het najaar van 1994 gecon
fronteerd met een dergelijke epidemische verlleffing. 

• sociaal verpleeglamdige GGD Flevoland, •• II'IS infecticzielaen GGD Flevoland 
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De epidemie 

In november 1994 ontving de GGD Flevoland via 
twee huisartsen 3 meldingen van hepatitis A die 
zowel klinisch als serologisch was vastgesteld. Bij 
inventarisatie bleek dat het in alle gevallen kinderen 
betrof van een zelfde school, verdeeld over drie 
verschillende groepen. Vier weken ervoor had een 
ander kind geelzucht gehad. Dit kind had de ziekte 
zeer waarschijnlijk opgelopen tijdens een vakantie in 
Zuid-Europa. 
De behandelend huisarts had verzuimd de ziekte bij 
de GGD aan te geven. Het betreffende gezin had 
weinig preventieve maatregelen genomen en op 
school was niets gedaan, omdat men niet op de 
hoogte was. Hierdoor kon het indexgeval gemak
keiijle andere kinderen besmetten. De kinderen ble
ken zowel op school als priv~ intensief met elkaar om 
te gaan. Hierdoor beperkte de ziekte zich niet tot één 
groep op school en kon de ziekte zich gemakkeiijle in 
de buurt verspreiden. Ook drie ouders bleken in de 
loop der tijd besmet te zijn; dit werd zowel sero
logisch als klinisch vastgesteld. 



Tijdens een inspectieronde die de sociaal-verpleeg
kundige door de school maakte, kwam naar voren dat 
er in de lokalen gebruik werd gemaakt van een 
gemeenschappelijke stoffen handdoek en een ge
meenschappelijke drinkbeker. Het niet consequent 
opvolgen van hygi!nische maatregelen op school (en 
in de gezinnen) was mede een oorzaak waardoor de 
epidemie zich maar langzaam liet bedwingen. Uit
eindelijk zouden er in de periode november 1994 I 
maart 1995 in totaal 16 gevallen van hepatitis A 
worden aangegeven. Aangenomen mag worden dat het 
aantal besmettingen veel hoger is, aangezien het in alle 
gevallen gezinnen betrof met jonge kinderen; juist bij 
hen verloopt de infectie vaak asymptomatisch. 

De acties van de GGD 

Door de sociaal verpleegkundige en de arts infectie
ziekten werden de volgende maatregelen genomen: 
• Er werd bron- en contactopsporing verricht bij de 

klinisch en serologisch vastgestelde pati!nten; 
• Bij de zieke kinderen werden huisbezoeken 

afgelegd en kregen de betrokken gezinnen voor
lichting over hygiëne m.b.L hepatitis A; 

• Gezinscontacten werden geïmmuniseerd met 
gammaglobuline, indien dat nog zinvol was. 
(Gammaglobuline kan tot maximaal 2 weken na 
ontstaan van het indexgeval worden gegeven.); 

• Mede gezien de spreiding over de gehele school 
is besloten de leerkrachten (op kosten van de 
gemeente) en het schoonmaakpersoneel (op kos
ten van de werkgever) te immuniseren met 
gammaglobuline; 

• Aan de leerkrachten werd voorlichting gegeven 
over te nemen hygiënische maatregelen en met de 
schoonmaakdienst van de school werd een 
schoonmaakprotocol afgesproken; 

• Met de huisartsen van het gezondheidscentrum in 
de wijk werden in goed overleg afspraken 
gemaakt over de melding van nieuwe gevallen en 
bet immuniseren van gezinscontacten; 

• Voor de ouders werd een informatieavond geor
ganiseerd over de ziekte hepatitis A, de be
smettingsroute en de preventieve maatregelen; 

• De sociaal verpleegkundige van de GGD heeft 
geinspecteerd of de geadviseerde bygi!nische 
maatregelen op school voldoende werden nage
komen,waama actie kon worden genomen; 

• Ten slotte is (in samenwerking met de afdeling 
Jeugd van de GGD) een hele groep leerlingen 
geïmmuniseerd overeenkomstig het landelijk 
infectieziekte-protocol omdat er sprake was van 
drie besmettingen in één groep. Ook dit gebeurde 
op kosten van de gemeente. 

INFECTJEZIEKTEN·BULLETIN 1995 JAAROANO 6 NUMMER 8 

In maart 1995 kon worden vastgesteld dat er geen 
sprake meer was van een epidemie. 

Conclusie en aanbevelingen 

Het niet tijdig melden van een geval van hepatitis A, 
waardoor dus actie vanuit de GGD achterwege blijft 
of pas laat op gang komt, kan verstrekkende 
gevolgen hebben. 
Door niet consequent de voorschriften op het gebied 
van bet bygi!niscb handelen op te volgen, kunnen 
steeds weer nieuwe besmettingen ontstaan. Na het 
overleg met de huisartsen en een intensieve hygi!ne
begeleiding op school bleek de epidemie opeens vrij 
snel onder controle te zijn. 

Het verdient aanbeveling om vanuit de GGD samen
werking met de huisartsen te stimuleren. Als er 
sneller aangifte wordt gedaan kan actie worden 
ondernomen om verdere verspreiding te voorkomen. 
Aangezien scholen een belangrijke rol kunnen spelen 
bij bet voorkómen van een epidemie, dient de 
schoolarts direct betrokken te worden. Deze kent de 
school en de kinderen/ouders goed. Ook moeten de 
leerkrachten op de hoogte zijn van de te nemen 
preventieve maatregelen ingeval van een infectie
ziekte. 

Preventieve maatregelen zijn: 
• Een infectieziekte moet worden gemeld bij de 

GGD. 
• Als een kind hepatitis A heeft, moet het thuis 

blijven. 
• Extra hygiëne met betrekking tot handen wassen 

en toilet gebruik. 
• Drinkbekers niet bij dezelfde wasbak als waar de 

banden worden gewassen. 
• Alert zijn op het gebruik van materialen en 

voorwerpen die gezamenlijk door de kinderen 
gebruikt worden, zoals plakkertjes plakken met 
speeksel of bet delen van drinkbekers. 

Technische hygi!nezorg op school en het begeleiden 
van leerkrachten op dit gebied zijn onmisbaar. Uit 
oogpunt van preventie moet de GGD juist hier de 
contacten met scholen intensiveren. 
Tenslotte blijft het van belang datGGD'enaandacht 
besteden aan bet risico op hepatitis A in landen rond 
de Middellandse Zee. Preventieve maatregelen voor 
een verblijf in het buitenland zijn niet alleen bij 
volwassenen maar ook bij kinderen van belang, in 
verband met bet mogelijk •meenemen' van een 
infectie naar Nederland. 
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GHI 4-weken overzicht 

Aantal aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode 19 junl-16 jull1995 (week 25- 28) in Nederland 
NL611ber of notified cases of infec:lious dseases tor 1he perioei of 19 June • 16 July 1995 (week 25 - 28) in 1he Netherlands 

i 

I I 
I ~ i I 

E 

I i I I i I i I i I ~ ! (!) 

~A 
febria typholdea - - - - - 1 - - 1 - - - - -
lassakaorta ea vormen 
van Afrik. vir.haemontl 
koorts - - - - - - - - - - - - - -
pest/plaque - - - - - - - - - - - - - -
poliomyelitis ant.acuta - - - - - - - - - - - - - -
rabies - - - - - - - - - - - - - -

GroepB 
anthrax - - - - - - - - - - - - - -
botulisme - - - - - - - - - - - - - -
brucelloses - - - - - - - - - - - - - -
cholera - - - - - - - - 1 - - 1 - -
diphterie - - - - - - - - - - - - - -
dysenterie bacillans - - - 1 - 1 1 8 6 - 3 3 - 6 
febris racurrens - - - - - - - - - - - - - -
gele koortslyellow fever - - - - - - - - - - - - - -
hepatitis A - - - - 1 2 3 16 34 2 2 1 3 13 
hepatitis B - 1 - - 1 3 1 5 8 - 3 - 1 5 
legionella pneumonie - 1 - 1 - - 1 1 - - 1 1 - -
lepra - - - - - - - - - - 1 - - 1 
leptospiroses - - - - - - - - - - 1 - - -
malaria 2 - 1 - - - - 11 14 - 1 1 - 8 
meningitis oer ..... - 1 3 1 - 1 1 2 4 1 2 2 - 1 
meningokokken sepsis - - - - - - 1 2 2 - 4 2 1 -
morbilli - - - - - - - - - - 1 - - -
omlthosis/Psittacosis - - - 1 - - - - 3 - - - - -
paratyfusB - - - - - - - - - - - - - -
pertussis - 6 - - - 1 1 3 1 1 2 3 1 1 
atypische pertussis - - - - - - - - 1 - - - - -
0-koortsiQ-fever - - - - - 6 - - 1 1 - - - -
rubella - - - - - - - - - 1 - - - -
IC8bies - - - - 1 8 1 22 30 1 4 10 - 19 
tetanus - - - 1 - - - 1 - - - - - -
trlchlnosis - - - - - - - - - - - - - -
tlblrculosis 4 - - 3 2 17 15 65 44 1 18 6 4 49 
tularamia - - - - - - - - - - - - - -
tyfUB8X811Ihen181i:us - - - - - - - - - - - - - -
voedselvergiftiging! 

-infectie.'foodbom- 2 1 - - - 1 5 - 2 - - 6 5 -
infec:tionsl-poisoning) 

QroepC 
gonorrhoea 1 - - 4 - 4 1 37 49 - 3 3 - 28 
ayfdis. primJaac. - - - - - 1 - 6 3 - - 2 - 4 
syfilis congenitta - - - - - - - - - - - - - -
perotitis epidemica - - - - - 2 - - 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 
17-20 21-24 
kitaal totaal 

Groep A 
febris typhoidea 5 4 
lassakoorts ea vormen van - -

Afrik.vir.haemorrh.koorts 
pestlplague - -
poliomyelitis ar'Lacuta - -
rabies - -
GroepB 
anthrax - -
botulisme - -
brucelloses - -
cholera 2 -
diphterie - -
dysenterie baclllaris 26 24 
febris recurrens - -
gele koort&'yellow fever - -
hepatitis A 38 32 
hepatitisB 16 19 
legionella pneumonie 2 2 
lepra - -
leptospiroses - 1 
malaria 20 17 
meningitis cer.epidemica 19 18 
meningokokken sepsis 16 18 
mortlil !i 9 3 
omlthosislpsittacis 7 8 
peratyfusB - -
pertussis 11 10 
atypische pertussis 1 -
o-«oortssi--ever 2 1 
nbella 4 2 
IC8bies 82 49 
tetanus - -
trlc:hinosis - -
tlberculosis 147 86 
tularemia - -
tyfus exanthematic:us - -
voedllelverglftlglnf1-lnfectie 

foodbom inlec:tlonsl-poisoning 67 6 

GroepC 
gonorhoea 106 n 
8yfilia primJaec. 14 16 
ayfilis congenita - -
perolitia epidemica 6 -

cumulatief totaal ... 
tlmweek28 

25-28 
tiltUl 1895 1994 

2 27 22 
. - -
. - -
- - -. - -

- - -. - -
- 2 3 
2 7 -. - -

23 144 104 . - -. - -
61 457 445 
22 139 102 
6 23 23 

1 15 -
1 7 3 

30 136 111 
18 131 111 
11 128 139 
1 183 238 
4 40 31 
- - 4 

18 109 176 
1 6 16 
8 18 11 
1 12 5 

n 609 560 
2 3 1 . - -

175 925 1010 

- - -. - -
17 228 607 

102 723 737 
12 101 70 

- - 1 
5 23 16 
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Overzicht van bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg aangegeven 
gevallen van infectieziekten over de periode 19 juni • 16 juli 1995 
(week 25- 28) 

In de afgelopen ~wekenperiode werden 2 patiënten 
aangegeven wegens buiktyfus. Beiden liepen de 
besmetting in Aziê op. 
Cholera, veroorzaakt door Vibrio cholerae, biotype 
El Tor, seratype 01 Ogawa, werd vastgesteld bij 2 
personen. Zij zijn waarschijnliJK besmet tijdens een 
vakantie in Indonesië. 
Wegens bacillaire dysenterie werden 23 patiënten 
aangegeven. De infecties werden veroorzaakt door 
S.sonnei (13), S.flexneri (4) en S.dysenteriae (2), in 4 
gevallen was het Shigella type onbekend. Achttien 
patiënten liepen de besmetting in het buitenland op, 
te weten: Azië (7), Afrika (1), Zuid-Amerika (1), 
Janden rondom de Middellandse Zee (8). In I geval is 
het land van besmetting onbekend. 
Van hepatitis A werden 61 gevallen gemeld. In 10 
gevallen werd de besmetting mogelijk in het buiten
land opgelopen, te weten: Europa (7), Zuid-Amerika 
(2) en Azië (I) 
Van hepatitis B werden 22 gevallen gemeld. Zes 
patiënten zijn mogelijk besmet via sexueel contact, 4 
patiënten door intraveneus druggebruik, 1 patiënt in 
de uitoefening van zijn beroep door bloedcontact en 
van 11 patiënten is de bron van besmetting onbekend. 
Er werden 6 gevallen van legionellapneumonie 
gemeld. Twee patiënten hebben de besmetting ver
moedelijk in Spanje opgelopen, één patiënt in Frank
rijk, één in Hongarije, één in Turkije en van één 
patiënt is de bron van besmetting onbekend. 
Twee patiënten zijn aan de gevolgen van de infectie 
overleden. 
Bij 1 patiënt werd lepra geconstateerd. Hij werd ver
moedelijk in Suriname besmet 
Leptospiroses werd bij 1 patiënte gediagnostiseerd. 
Zij is aan de gevolgen van de ziekte overleden. De 
bron van besmetting is onbekend gebleven. 
Er werden 30 gevallen van malaria aangegeven. De 
patiënten hebben de besmetting in de volgende 
gebieden opgedaan: Oost-Afrika (4 P.falciparum, 1 
P.vivax en 1 plasmodium type onbekend), West
Afrika (7 P .falciparum, 4 P.ovale en 1 plasmodium 
type onbekend), Centraal-Afrika (2 P .falciparum), 
Aziê (8 P.vivax) en Zuid-Amerika (1 P.vivax en 1 
plasmodium type onbekend). 
Het aantal aangegeven patiënten met meningo
eoccosis bedraagt 29, waarvan 11 met een sepsis. 
Wegens mazelen werd 1 patiënt aangegeven. Deze was 
om levensbeschouwelijke ~nen niet gevaccineerd. 
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Vier patiënten werden aangegeven wegens omi
tbose/psittacose. In 2 gevallen is contact met vogels 
vastgesteld. 
Één persoon werd aangegeven met atypische 
pertussis. Deze patiënt was vanwege de leeftijd nog 
niet gevaccineerd. 
Er werden 18 personen met pertussis gemeld, 
waarvan er 4 niet of onvolledig gevaccineerd waren. 
De reden van het niet vaccineren betrof in drie 
gevallen de leeftijd. In één geval was er een 
medische reden. 
Q-koorts werd geconstateerd bij 8 personen. De bron 
van besmetting is in 7 gevallen vermoedelijk een 
boerderij in Frankrijk. In één geval is de bron van 
besmetting onbekend. 
Er werd I patiënte met rubella aangegeven. Zij viel 
vanwege haar leeftijd buiten het vaccinatie
programma. 
Wegens scabies werden 77 personen aangegeven. In 
7 gevallen betrof het asielzoekers en bij de overige 
ging het om solitaire en gezinsbesmettingen. 
Van tetanus werden 2 gevallen gemeld. Één patiënt 
werd besmet via verwondingen die hij had opgelopen 
bij een fietsongeval. Hij was niet gevaccineerd. De 
ander liep de besmetting eveneens via een ongeval 
op. Deze patiënt was als kind wel gevaccineerd, maar 
de vaccinatie is later nooit herhaald. 
Van tuberculose werden 175 gevallen gemeld, 
waarvan 83 geconstateerd bij Nederlanders en 89 bij 
buitenlanders. In 3 gevallen was de nationaliteit 
onbekend. 
Wegens voedselvergiftigingi-infectie werden 17 
patiënten aangegeven. Twee patiënten zijn werkzaam 
in de verzorgende sector, één patiënt werkt in de 
horeca en een andere in de voedselverwerkende 
industrie. Vier gezinsinfecties deden zich voor met in 
totaal 12 personen. Van de 40 personen die tijdens 
een groepsreis deelnamen aan een buffet in een hotel 
in Cuba werden ca. 6 personen ziek. Er werd echter 
slechts 1 patiënt aangegeven. 
Van gonorroe werden 102 gevallen gemeld, waarvan 
79 geconstateerd bij mannen en 23 bij vrouwen. 
Primaire en secundaire sy61is werd vastgesteld bij 6 
mannen en 6 vrouwen. 
Met parotitis epidemica werden 5 patiënten 
aangegeven. 
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Notified cases of infectious diseases registered at the Inspeetora te for Health 
Care, 19 June -16 July 1995 (week 25-28). Summary ofthe main points 

During the past four-weekly period 2 patients have 
been notified with typhoid fever. Both patients bad 
acquired the infection in Asia. 
Cholera, caused by Vibrio cholerae, biotype El Tor, 
serotype 01 Ogawa, was diagnosed in two patients. 
Probably both had acquired the infection in 
lndonesia. 
For bacillary dysentery 23 cases have been notified, 
caused by S.sonnei (13), S.flexneri (4), S.dysenteriae 
(2), while in 4 cases no Shigella group was 
mentioned. Eighteen patients bad acquired the 
infection abroad. 
Hepatitis A bas been diagnosed in 61 patients. Ten 
of them had acquired the infection abroad. 
For hepatitis B 22 cases have been notified. Six 
patients have probably been infected by sexual route 
and 4 by intravenous use of drugs. One patient 
probably got infected by direct blood contact during 
worlc and in 11 cases the cause of the infection could 
not be established. 
For legionellapneumonia 6 patients have been 
reported. Two patients probably got infected in 
Spain, one in France, one in Hungary and one in 
Turlcey. In one case the souree of infection is 
unknown. 
Leptospiroses was found in one patient. The souree 
of infection is unknown. 
For malaria 30 cases have been reported. The 
patients had acquired the infection in the following 
malarious areas: East Africa (4 Pl.falciparum, 1 
Pl.vivax and 1 Plasmodium type unknown), West 
Africa (7 Pl.falciparum, 4 Pl.ovale and 1 Plasmodium 
type unknown), Central Africa (2 Pl.falciparum), 
Asia (8 Pl.vivax) and South Alnerica (1 Pl.vivax and 
1 Plasmodium type unknown). 
Twenty-nine patients were notified for 
meningococcosis, 11 of them with septicaemia. 
For measles 1 patient bas been reported. He bad oot 
been immunized. 
For omithosis 4 patients have been reported. Two 
patients bad contact with birds. 
One patient bas been notified with atypical 
pertussis. He bad oot been immunized. 
Pertussis bas been diagnosed in 18 patients, 4 of 
them bad oot been immunized. 
Eight persons were reported for Q-fever. Seven of 
them probably got infected in France. 
For tetanus two patients were notified. They bad not 
been immunized. 

Tuberculosis was diagnosed in 175 patients, 
including 89 persons of foreign origin. 
Seventeen patients were reported for suffering from 
foodbome infections. Two patients are food
handlers and two others are health care worlcers. Four 
family-outbreaks were reported invalving 12 persons. 
Out of a group of 40 persons, 6 persons became i11 
after partaking of a dinoer in a hotel in Cuba. 
For gonorrhoea 102 cases have been reported; 79 
diagnosed in men and 23 in women. 
Primary and secondary syphUis bas been diagnosed 
in 6 rnales and 6 females. 
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Overzicht registratie Laboratorium Surveillance Infectieziekten 

Bacteriêle ziekteverwekkers, week 25-28, 1995 
Bacterial pathogens, weeles 25-28, 1995 

Selmonel'-
S.Agona 

S. Bovismortliflcans 

s. Emeritidis 
S. Ha:lar 
S.lnfantis 

S. Llvingstone 

S. Panama 

S. Paratyphi A 
S. ParatyphiEl 

S. Typhi 

S. Typhimurium 

S. Virchow 

Overige Salmonella 

Shlgella 

Shigella boydil 
Shigella dysenteriae 

Shigella flexneri 
Shigella sonnel 

Shigella spp2 

Yerslnla 

Yersinia enterocolitica 

Y ersinia frederiksenii 

Yersinia spp2 

Llsterla 
Usteria monocytogenes 
Usteria spp2 

Legionella 

legionella pneumophilae 

legionella spp2 

Bonletelia 
Bordetella pertussis 

Bordetella parapertussis 
Bordetella spp2 

Heemophllua lnftuenz8e 

Streptoc:occua ~ ... 
normalllar 1ter1e1 compartiment 

niet sterlel compa111ment 

Bron: Infectieziekten Surveillance Centrum. 
Dit overzicti bestaat uit: 

week 
17-20 

liltaal 

139 

6 
12 
45 

0 
2 

1 

4 

0 

0 
1 

41 

9 
18 (11)1 

22 
2 

0 
10 

10 

0 

8 

7 

0 

1 

1 
1 

0 

3 

3 

0 

2 

1 

0 

1 

5 

-427 

32 
395 

week ... cumulatief totaal 
tlmweek28 

21-24 ~28 

totaal totul 1995 

205 222 989 

1 2 10 

9 4 34 
94 119 420 

7 0 23 
2 1 17 

0 0 2 

3 0 11 

0 1 4 

0 0 0 

6 1 15 

56 64 300 
2 7 34 

25 (16)1 23 (16)1 119 

20 35 137 

4 1 11 
1 1 3 
6 8 47 
9 25 75 

0 0 1 

15 6 70 
14 6 67 
0 0 0 
1 0 3 

1 4 15 
0 4 14 
1 0 1 

0 2 8 
0 2 8 
0 0 0 

4 1 15 
3 1 13 
0 0 0 
1 2 

3 5 29 

408 383 2866 
29 31 238 

379 352 2630 

1994 

1185 

23 
25 

546 
44 
16 

12 

5 

5 
4 

8 

312 

53 
132 

84 
3 
5 

32 

43 

1 

79 

75 

0 
4 

7 
4 
3 

10 
10 

0 

17 

17 
0 

0 

223 

6843 
141 

523 

1. Salmonella. ingeSiul.rd voor typering naar het laboratorium voor Bacteriologie van het RIVM door de streeklaborator Dit betreft In principe alleen 
de eerste isolaties bij de mens. 

2. Shigella, Yerslnia, Legionella en Bordetella volgens melding van Streeldaboraloria aan het Infectieziekten Surveillance Centrum (LSI) van hel RIVM 
3. Aantal meldingen van ~lus influenzae (uit liquor, bloed, synoviavochl en beenmergpurctaat) en StiiiÇincocc:IIS pyogenesdoorde 

Streeklaboratoria aan helinfectieziekten SlJVeillance Centrum van het RIVM 

1 Aantallei'Oiypen I species 
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Registratie virologische laboratoria 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 25-28, 1995 
Positive results from laboratones lor virology, weeks 25-28, 1995 

week week 
17-20 21-24 
totaal totaal 

Aclenovlrus 47 58 
Bofvirus 1 1 

Chlamydia pslttaci 14 10 

Chlamydia trachomatis 215 194 

Coronavirus - -
Coxiella bumetii 3 3 

Enterovirus 33 34 

Hepatitis A-virus 19 32 

Hepatitis B-virus 45 46 

Influenza A-virus 52 13 

Influenza B-virus 32 8 

Influenza C-Virus - 2 

Mazelenvirus 11 -
Mycopt. pneumonlae 54 38 

Parainfluenza 36 48 

Parvovirus 12 8 

Rhinovlrus 5 9 

AS-virus 6 1 

Rotavirus 198 126 

R.conorii 1 1 

Rubellavirus 3 -
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week cumulatief totaal 

25-28 tlmweek28 

totaal 
1995 1994 

67 441 605 

1 9 7 

14 80 78 

223 1396 1338 

- 5 6 

9 22 28 

95 295 509 

21 208 172 

61 316 444 

7 209 134 

2 153 15 

2 9 5 

4 37 31 

51 355 223 

61 216 174 

5 60 110 

11 74 62 

2 567 1089 

69 1037 982 

- 6 7 

- 9 13 

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

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

183 



INFECTIEZIEKTEN-BULLETIN 1995 JAAROANO 6 NUMMER 8 

Toelichting virologische weekstaten 

De eerste vier weken van de zomer 1995 verliepen 
virologisch gezien klassiek. Het rotavirus was sterk 
op de terugtocht, de 'zomervirussen' enterovirus en 
para-influenzavirus 3 (niet type 1 en 2) ontwaakten 
uit hun winterslaap. De enterovirussen zijn hun 
gebruikelijke opmars half juni begonnen en werden 
in de weken 25-28 driemaal vaker gerapporteerd dan 
gemiddeld in de vier maanden daarvoor. Hun inci
denties liggen daarmee op ongeveer hetzelfde niveau 
als in de overeenkomstige periode van 1994. Vooral 
de coxsackievirussen B2 en A16 treden deze zomer 
op de voorgrond. 
In tegenstelling wat hun naam en plaats van 
vermenigvuldiging zou kunnen doen vermoeden, is 
nooit duidelijk een causale rol van enterovirussen bij 
gastra-enteritis aangetoond. Circa 90% van de entro
virusinfecties verloopt overigens symptoomloos of 
veroorzaakt alleen een korte periode van lichte 
koorts ('summer minor illnesses'). 

Aankondiging 

Practica levensmiddelenmicrobiologie 

Binnenkort worden in Wageningen weer practica 
levensmiddelenmicrobiologie gegeven. Voor mensen 
met weinig of geen microbiologische ervaring is er 
een basispracticum. Hierin wordt aandacht besteed 
aan basistechnieken van het microbiologisch onder
zoek van levensmiddelen. 
Het practicum vindt plaats van 30 oktober t/m 3 
november 1995 en de kosten bedragen fl1500,- excl. 
B1W. 
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Vooral bij kinderen ontwikkelt zich soms een fe
briele keelontsteking met blaasjes in de mond 
(herpangina, vooral bij coxsackie A-virusinfecties) of 
exantheem op de huid. Coxsackie A16-virusinfecties 
gaan dikwijls gepaard met blaasjesvormige uitslag op 
handpalm, voetzool en mond ('hand, foot, and mouth 
discase', niet te verwarren met de mond- en klauw
zeer-ziekte bij het rund). Coxsackie B-virusinfecties 
leiden vaak tot febriele myalgie (ziekte van 
Bomholm) en tot myopericarditis. 

Een bekende complicatie van enterovirusinfecties is 
aseptische meningitis. Deze ziekte komt veel vaker 
voor dan bacterii!le meningitis maar geneest bijna 
altijd volledig. Dit geldt trouwens voor vrijwel alle 
symptomen van enterovirusinfecties, uitgezonderd 
uiteraard polio, en mogelijk myocarditis, waarbij 
vooral coxsackie B-virussen een rol zouden kunnen 
spelen. 

In het keuzepracticum kunnen mensen met ervaring, 
naast enkele vaste onderwerpen, drie proeven naar 
eigen keuze uitvoeren. Hiervoor is een lijst met 
onderwerpen beschikbaar. 
Het keuzepracticum vindt plaats van 13 t/m 17 
november 1995 en kost fl1700,- excl. B1W. 

Inlichtingen en opgave bij: Stichting EFFI 
Postbus 553 
6700 AN Wageningen 
Tel: 08370-22114 
Fax: 08370-21817 



RIVM reports 

RIVM reports is a quanerly bulletin of the National 
Instinne of Public Health and environmental pro
teetion (RIVM). The section below contains biblio
graphic descriptions and abstracts of recent research 
reports of the lnstirute, conceming lnfectious 
Diseases. 
Copies of the reports can be ordered at Bureau 
Rapporten Beheer RIVM (Postbus 1, 3720 BA 
Bll.1HOVEN, tel: (+31) 30 743156, fax: (+31) 30 
284388). Please quote the author's name, tide and 
report number. A price (in Dutch guilders, excl. 
V A n is specified for each report and a bill will be 
enclosed 

Leeuwen WJ van; Schot CS; Rost JA; Neeling AJ 
de; Klingeren B van 
Surveillance van meticillineresistente Staphylo· 
c:occus aureus in Nederland in 1992 tot 1994. 
[Surveillance of methicillin resistant Staphylococcus 
aureus in the Netherlands in 1992 to 1994.] 
Report number 359002004. In Dutch, 20 pp. Fl. 20,-

The surveillance srudy of methicillin-resistant Sta
phylococcus aureus (MRSA) in Dutch hospitals was 
started in 1989. During the 6 years period no clear 
changes in numbers of MRSA were observed (mean 
200/year). The incidence of MRSA in Dutch 
hospitals is still low ( < 1% ). Several times a spread 
of MRSA occurred within a hospita! but in most 
cases the epidemie was limited to only a few persons. 
In 1992 - 1994 about 30% of the MRSA was isolated 
from patients who had been admitted from foreign 
hospitals; 20% of all MRSA-isolates were related to 
one of these ''imported" MRSA and from 40% of the 
MRSA no foreign souree could be detected. Phage 
typing is a powerful tooi for typing MRSA. Most of 
the strains (96%) were typable; 45% belonged to one 
of the 5 epidemie types found in the Netherlands. 
During the last 6 years no clear changes in antibiotic 
resistance was found Most of the isolates were multi 
resistant; 80% was sensitive to cotrimoxazole. There 
was an increase of resistance against fusidic acid (0% 
in 1989; 11% in 1994) and 8% ofthe isolates showed 
a decreased susceptibility to mupirocin. 
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Severijnen AJ; Verbrugh HA; Mintjes-de Groot AJ; 
V andenbroucke-Grauls CMJE; Klokman-Houweling 
R; Gruteke P; Schelleleens JFP; Pelt W van 
Project Surveillance Ziekenhuisinfecties regio 
Utrecht; een studie naar de haalbaarheid van 
surveillance van ziekenhuisinfecties In een 
netwerk van registrerende ziekenhuizen. 
[Project Surveillance Hospita! Acquired lnfections 
Utrecht Region; a feasibility srudy for surveillance of 
hospita! acquired infectionsin sentinel hospitals.] 
Report number 212200001. In Dutch, 58 pp. Fl. 30,-

The Project Surveillance Hospita! Acquired lnfec
tions Utrecht region (PSZU) bas been initiated to 
srudy the feasibility of multicenter surveillance of 
hospita! acquired infections (HAl) in sentinel hos
pitals. Aim of this networlc of sentinel hospitals is to 
stimulate tracing and control of HAl in participating 
hospitals. Comparison of the hospitals' own outcome 
to the aggregated results points to conditions in the 
individual hospita! to be improved. The pilot srudy 
especially focussed on logistic aspects: the stan
dardisation of HAl surveillance in different hospitals 
and the usefulness of data on hospita! admissions 
from a national data source. In 8 hospitals in the 
Utrecht region a standardised surveillance of HAl 
was developed. Infection control practitioners (ICP) 
traeed HAl by active surveillance during 9-16 
months in the period of March 1992 - June 1993 on 
gynaecological and orthopaedical patients. Data on 
HAl patients were put on diskette and mailed on a 
monthly base to the Center of Infections Disease 
Epidemiology of the RIVM. Denominator data on all 
gynaecological and orthopaedical hospita! admis
sions (with and without HAl) were obtained from the 
Dutch Information System on Hospita! Care and Day 
Nursing, Utrecht Both data sets were merged by 
patient admission number and analysed at the Center 
of lnfections Disease Epidemiology. Results were 
reported back to the participating hospitals. Stan
dardised surveillance of HAl in a group of sentinel 
hospitals worleed out well: HAl patient were properly 
identified by the ICP, the HAl data were collected 
sufficiendy accurate to be linked correcdy to the 
hospita! admission data. The ICP traeed 526 HAl in 
8922 patients. The incidence of alle types of HAl 
was 5.9 per 100 admissions or 6.3 per 1000 patient 
days. The incidence of surgical wound infections and 
urinary tract infections was significantly higher in 
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gynaecological patients as compared to onhopaedical 
patients. HAI patients were older and had a Jonger 
hospita! stay than patients without a HAI. The HAI 
inddence considerably differed between hospitals: 
e.g. in gynaecological patients, the HAI inddence 
varled from 1.0 to 23.3 per 100 admissions. Hospitals 
also appeared to differ in other aspects as patient age, 
repertoire of surgical procedures and protoeals for 
antibictic prophylaxis; these differences influenced 
the inddence of HAI. Difference in the distribution 
of age between hospitals and departments were 
accounted for. Same bottlenecks came up: In all 
hospitals the same HAI ioclusion criteria were used. 
However, as hospitals differed in the set of infor
mation collected on a possible HAI patient, the 
change to be identified as a HAI patient was not the 
same for all hospitals. The denominator data base 
from the national hospita! admission registration did 
not fully match the patients under surveillance by the 
ICP: 8% of the admissed patients were not seen by 
the ICP. This may give rise to underestimation of the 
HAI inddence. On the other hand, 5% of the patients 
seen by the ICP was absent in the denominator data. 
This was panly due to the fact that some patients 
were still hospitalised when the registration was 
fmished. The denominator data became available 
only 3-12 months after the patient left the hospita!. 
The reporting delay in incidence figures will hamper 
the timely adaptation of policy for tracing and control 
of HAl in individual hospitals. It is concluded that it 
is feasible to perfarm standardised surveillance of 
HAI in a group of collaborating hospitals and to 
aggregate and analyse the surveillance data in on 
hospita! admissions from the national data souree 
were useful. These results indicate that a national 
network of sentinel hospitals for the surveillance of 
HAI is workable and productive. 

Conyn-van Spaendonck MAE; EijndJwven MJA van; 
Kessel RPM van; Melker HE de; Meijer JG; 
Suijkerbuijk A WM; Zwan CW van der 
Pilot-onderzoek voor het PIENTER-Project: 
Logistieke evaluatie (evaluatierapportage deel I). 
[Pilot-study of the PIENTER-project: evaluation of 
the feasibility (pan 1).] 
Repon number 213675001. In Dutch, 86 pp. Fl. 30,-

lntroduction. 1be occurrence of infectieus discases is 
monitored on the basis of surveillance data from 
morbidity and mortality registers and data from 
laboratories. Important additional information can be 
derived from serosurveillance: the study of the 
prevalenee of specific antibodies in the population. 
Particu1arly for the control of the immunity for dis
cases against which people are vaccinated following 
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the National Immunization Programme serasur
veillance or immunosurveillance is necessary. There
fore, the RIVM bas taken the initialive to establish a 
serum bank of a random sample of the Dutch 
population and the so-called PIENTER-project bas 
been staned. In 1994 a pilot study was carried out. 
Aim. The pilot study had a twofold aim: fmtly, the 
assessment of the feasibility of the design and the 
developmcnt of an ascenained protocol for the fmal 
nation-wide data collection, secondly the judgement 
of the possibility to obtain a representative data set 
(by means of an comprehensive non-response 
investigation, which is described in pan n of this 
repon series). Design. A cross-sectional population
based study was done in the province of Utrecht 
Methods. An age-stratified random sample of 510 
inhabitants (0-80 years of age) was taken from the 
population registers of four munidpalities. The 
intended parlidpants who were approached by mail, 
were expected to fill in a questionnaire and to visit a 
clinic to allow blood to be taken. The evaluation of 
the logistics was based on the experience during the 
pilot, panly written down in registrations and per
sonal loghooks of the study team, panly derived from 
a written questionnaire tilled in by the concemed 
collaborators. Furthermore, the non-response study 
bas affered leads for optimalization of the acquisition 
of parlidpants. Findings and recommendations Data 
collection in the general population can be done in 
cooperation with Public Health Services with a cen
tral coordination. The cooperation between the many 
panners, both within the RIVM and outside, was 
good and justice was done to the contribution of 
every partner. However, more attention should be 
payed to the protocol and the procedure for approval 
of the specific serological studies befare the sera can 
be given out to the laboratories. In these protoeals the 
assignment of tasks and responsibilities of the 
Department of Infectieus Discases Epidemiology and 
of the participating laboratories should be well 
described. From the results of the pilot it was 
concluded that the protocol met the conditions: no 
serious logistical bottlenecks were encountered. 
Nevenheless, some adaptations in the execution are 
proposed because of the expansion to a nation-wide 
data collection in 1995 and later. Parlicularly 
invesbnents should be done in automating the pro
cessing of sera and the administration of the serum 
bank. lmprovement of the efficiency and limitation 
of possible sourees of errors are an imponant 
argument for this automation. Moreover, a more 
direct approach of the intended parlidpants by way 
of reminding them by telephone, befare the clinic 
takes place, is recommended. 



Geubbels EU'E; Wit MAS de; Melker HE de; 
Suijkerbuijk AWM: Conyn-van Spaendonck MAE 
Pilot-onderzoek voor het PIENTER-project: Non
responsonderzoek (evaluatierapportage deel m. 
[Non-response study as part of the pilot of the 
PIENTER-project (part ll).] 
Report number 213675002. In Dutch. 56 pp. Fl. 30,-

Introduction. A pilot sbldy on the feasibility of the 
establishment of a serumbank of a representative 
sample of the Dutch general population was carried 
out. The aims of this so-called 'PIENTER-project' 
were to estimate: 1. age-specific immunity of the 
general population against childhood diseases of the 
Netherlands Immunization Programme, 2. the inci
dence of infectious diseases with a frequent sub
clinical course 3, the prevalenee of serum-deter
minants of other illnesses. This report describes the 
results of the non-response study which was 
performed to obtain insight in the reasans for non
participation and to test the representativity. Design. 
Nonresponse study as part of a cross-sectional 
population survey. Methods. 510 persons in the age
strata (0, 1-4, 5-9 to 75-79 years) were randomly 
selected out of four municipalities in het Province of 
Utrecht. The participants have been asked to fill in a 
questionnaire and to visit a local health service to 
give some blood. The nonparticipants were contacted 
by telephone (or mail). In this nonresponsestudy data 
were obtained on the reasons for nonparticipation, 
willingness to visit additional hours to give blood. 
Information on religion, vaccination history, self
perception on health status, country of nationality 
and level of education were colleeled with a short 
questionnaire. Data obtained from the registries of 
the municipalities were age, sex, nationality and 
marltal stabls. Part of the eligible persons received a 
written reminder. Differences between participants 
and nonparticipants were tested in logistic regression 
analyses. To get information on the immunity of 
nonparticipants and participants, the immunity 
against hepatitis A and measles was weighted by the 
variables in the logistic regression model. Results. 
Four groups of (non)participants were distinguished: 
1. initial participants (n-714, 34%); 2. additional 
participants wbo visited tbe additional bours of the 
local bealth service to give blood (n-113, 6%); 3. 
partial nonparticipants from whom questionnaire data 
were obtained (n-667, 27% ); 4. absolute nonparti
cipants from whom information on data out of the 
registry of the municipality and some times tbe 
reason for nonparticipation were available (n-546, 
27%). 1021 of the 1326 (77%) nonparticipants were 
reached by telcphone; 75% of thcm wcre reached in 
two, 95% in five attempts. lnfonnation was collected 
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on 58.9% of nonparticipants. The reason for non
participation were very diverse. 36% of the reasons 
given were considered impressionable. The logistic 
regression analyses showed that childeren aged 0-4 
years, men, single persons, persons who didn't 
receive a reminder by mail, persons with low edu
cation level, persons with bad perception of health 
status were more frequent nonparticipants. Persons 
who belong to a religion from which it is known that 
vaccination is refused participated less frequent, 
particularly when they bad indeed not participated in 
the Netherlands Immunization Programme. Persons 
aged 5-14 years participated more frequent. The 
estimation of the immunity against hepatitis A and 
measles were not biased by the selection due to 
nonparticipation. Conclusion. It is possible to get 
information on nonparticipants by telephone. The 
non-participants gave usefull information on possible 
adaptions to increase the participation rate in further 
surveys. A telephone reminder tumed out to have a 
possitive influence on the participation rate. Al
though nonresponse selection existed, the estimation 
on the immunity against hepatitis A and measles 
were not biased by this nonparticipation selection. 
The results of the nonresponse study can be used to 
correct the measured seroprevalence of other discases 
by selective nonparticipation. 

Melker HE de: Sllijkerbuijk AWM: Heisterkamp 
SH: Conyn-van Spaendonck MAE 
Pilot-onderzoek voor het PIENTER-project: 
vragenlijstevaluatie ( evaluatierapportage deellll). 
[Pilot-study of the PIENTER-project evaluation of 
the questionnaire (evaluation-report part 111).) 
Report number 213675003. In Dutch, 83 pp. Fl. 30,-

INTRODUCTION In 1994 a pilot-study of the so
called PIENTER-project was carried out. The aim of 
this project is to establish a serum bank of a 
representative sample of the Dutch population. The 
serum bank will be used to estimate age-specific 
immunity of the general population against childhood 
diseases of the Netherlands lmmunisation Pro
gramme, the incidence of infectious discases with a 
frequent subclinical course and the prevalenee of 
serum-derterminants of other illnesses. The ques
tionnaire used in the pilot-study was evaluated in 
order to develop a questionnaire for tbe nation-wide 
data collection. AlM Evaluation of the questionnaire 
used for data collection in a pilot of a cross-sectional 
population-based study in the province of Utrecht. 
METHOOS A sample of four municipalities weigh
ted by the number of inhabitants was taken out of the 
municipalities in the Province of UttechL 510 
persons in the age strata 0, 1-4, 5-9 to 75-79 years 
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were randomly selected from the populations regis
ters of these four municipalities. The participants 
have been asked to give some blood and to fill in a 
questionnaire. They have been requested to bring 
their vaccination certificates of the Dutch immu
nisation programme, of vaccination on the occasion 
travelling to the trapies and of military service. These 
vaccination data were registered on a study farm. The 
apinion of the panicipants on the length and clarity 
of the questionnaire and the frequency of missing 
values for all questions were described. The popu
lation proportions weighted by age for self-reported 
vaccination history and the relation with religion 
were given. Self-reported vaccination history for 
diphteria, pertussis, tetanus, poliomyelitis and 
mumps, measles and rubella was compared with 
information on the vaccination history derived from 
the vaccination certificate of the Dutch immunisation 
programme. The proportions weighted by age for 
self-perception of health status, nationality and level 
of education were compared with the figures of the 
Netherlands Central Bureau of Staristics for the 
Dutch general population. The expected number of 
persons in subgroups for level of education, religion, 
nationality, ethnicity and participation on the Dutch 
immunisation programme in the nation-wide study 
were calculated on the basis of results of the pilot. In 
order to calculate the expected precision of the 
estimates of the seroprcvalence in these subgroups to 
be reached in the nation-wide study, the serological 
results for hepatitis A in the pilot were used. 
RESUL TS AND CONCLUSIONS The results 
confmn a difference in vaccination history and 
attitude of persons who belang to specific religieus 
groups who reject vaccination. These persons repor
ted more frequent that they were oot (completely) 
vaccinated and adhere more aften the apinion that 
vaccination was not necessary. They also reported 
more frequently principal refusal as the reason for 
incomplete vaccination. However, most persons who 
beloog to a religion from which it is known that 
vaccination is refused, reported that vaccination was 
completed. As religion and vaccination history are 
correlated, it is important for the analysis of sera
prevalenee data to collect data on religion. The self
reported vaccination history for diphtheria, pertussis, 
tetanus, poliomyelitis, mumps, measles and rubella 
did not agree with the vaccination certificates of the 
Dutch immunisation programme. Participants fre
quently reported that the questions on vaccination 
history were not clear to them. Thereforc in the 
nation-wide study questions on vaccination history 
will be limited. Information on vaccination history 
registered in the vaccination certificates of the Dutch 
immunisation programme will be collected. In com-

188 

parison with the figures from the Central Bureau of 
Staristics persons without the Dutch nationality were 
underrepresented in the pilot of the Pienter-project. 
The participants of the Pienter-project might have 
been oot representative for the level of education. 
The self-perception of health status were camparabie 
with the Central Bureau of Statistics. The precision 
of seroprcvalence to be expected in the nation-wide 
data collection seems reliable for subgroups of sex, 
level of education and persons who report to have 
participated in the Dutch immunisation programme. 
In contrast no subgroup analysis (unless special 
actions are taken to increase the response) will be 
possible for persons with a non-Dutch nationality or 
ethnicity. For reliable seroprcvalence estimates for 
persons (younger than 40 year) who have oot par
ticipated in the Dutch Immunisation Programme and 
persons who beloog to a religion from which it is 
known that vaccination is refused research bas to be 
carried out in municipalities with a low vaccin 
coverage such that the number of persons in these 
subgroups will increase. 

Zwan CW van der; Kik D: Berbers GAM: 
Plantinga AD; Ruemke HC; Conyn-van Spaendonck 
MAE 
Onderzoek naar de immuunstatus ten opzichte 
van bof, mazelen, rubella, poliomyelitis, difterie 
en tetanus bij immigranten in 's-Hertogenbosch 
van maart 1990 tot maart 1992. 
[Survey of the immunestatus for mumps, measles, 
rubella, poliomyelitis, diphtheria and tetanus at 
immigrants in 's-Hertogenbosch from March 1990 till 
March 1992.] 
Report number 213676002. In Dutch, 17 pp. Fl. 20,-

In the city of 's-Hertogenbosch people applying for a 
residence permit were tested for antibodies against 
mumps, measles, rubella, diphtheria, tetanus and 
poliomyelitis. For the res.idence permit a certificate 
of check on tuberculosis from the local municipal 
health service is also needed. When applying for this 
permit panicipants were asked to enroll in the study. 
This study was initialed to investigate the observation 
that some wamen of etnic origin at child-bearing age 
in Amsterdam had a significant lower percentage of 
antiboclies against rubella than the percentage found 
in Dutch wamen, and henceforth rubella vaccination 
was recommended in women from forcign origin. 
The antibody tests included an Enzyme Linked 
lmmunosorbent Assay (ELISA) for detecting mumps 
and measles antibodies, a Haemagglutination Inhibi
tiontest (HAl) for detecting rubella antibodies, a 
neutralization test for detecting poliomyelitis anti
boclies and a Toxin Binding Inhibition (ToBI) test for 



detecting diphtheria and tetanus. The antibody titres 
for mumps, measles, rubella and poliomyelitis 
proved almost similar to those in the Dutch popu
lation as assessed in other studies. Compared with the 
Dutch population of the same age (25-29 year) the 
immunity against diptheria and tetanus was lower; 
however, compared with tbe Dutch population of age 
35-39, wbo have not been vaccinated according to 
tbe national immunisation programme, tbe immunity 
of immigrants was higher. Low percentage of anti
hodies against rubella were not found. 

Asperen IA van; Rover CM de; Colle C: Schijven 
JF,· Bambang Oetomo S: Schelleleens JFP; 
Leeuwen WJ van: Havelaar AH; Kromhout D; 
Sprenger MJW 
Een zwemwatergerelateerde epidemie van otitis 
extema in de zomer van 1994. 
[A fresh water associated epidemie of otitis externa 
in tbe summer of 1994, in tbe Netberlands.] 
Report number 214666001. In Dutch, 145 pp. Fl. 40,-

In the warm summer of 1994, an outbreak occurred 
of otitis extema in the Acbterlloek, an area in tbe 
eastem part of the Netherlands. Bathing in recrea
tional fresh water lakes containing Pseudomonas 
aeruginosa was suspeeled to have caused tbe out
break. Three studies were started in close colla
boration with the District Health Authority Regio 
Achterlloek and the Provence of Gelderland It was 
investigated whether tbe outbreak was due to bathing 
in recreational fresh waters (1 ), wbether the growth 
of P. aeruginosa was related to water temperature (2) 
and whether the occurrence of P. aeruginosa in the 
lakes was related to water quality and water tem
peratures (3 ). A matebed case-control study was 
carried out to investigate the firSt question. Cases 
were contacted through general practitioners in the 
area Achterlloek, and controls were selected 
randomly from the municipality registries. 98 cases 
with acute otitis extema and 149 controls matebed 
for age, sex and place of residence were included in 
the study. They were interviewed for swimming 
bistory in the previous two weeks, and for possible 
confaunding factors associated with otitis extema. 
Ear swabs of cases and controls were cultured for P. 
aeruginosa and alllakcs in tbe area were investigated 
for P. aeruginosa. To answer tbe second question, tbe 
growtb of P. aeruginosa was stuclied in relation to 
different water temperatures in vitro, and the 
occurrence of P. aeruginosa was studied in relation to 
water quality and water temperatures in eigbt fresh 
water lakes during August and September 1994 to 
answer the third question. 96% of the cases reported 
earacbe, and more tban 50% reported itching and 
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hearing loss. After four weeks of follow-up, 14% of 
the cases still had hearing loss. More than 50% 
consulled a general practitioner more than once. 
Otitis extema was strongly associated with swim
ming in recreational fresh water lakes in the previous 
two weeks (odds ratio 15.5; 95% Cl 4.9-49.2, 
compared to non-swimming). The risk increased with 
tbe number of days of swimming, and subjects with 
recurrent ear discase bad a severely increased risk 
(odds ratio 325; 95% Cl 29-3670, compared to non
swimmers without recurrent ear disease ). From the 
ears of 83.0% of tbe cases and 4.2% of the controls 
P. aeruginosa was cultured. Growth of P. aeruginosa 
in lake water increased at temperatures of 20 degrees 
C. Growth characteristics of isolates from lake water 
and ears were identical. The lakes in tbe area met 
Dutch bathing water standards for faecal pollution, 
but P. aeruginosa was isolated from 31% of the 
investigated samples. The occurrence of P. aeru
ginosa was related to concentrations of faecal 
streptococci, but even with low faecal pollution P. 
aeruginosa was isloated, mainly in warm waters 
(temperatures above 18 degrees C). It is concluded 
that bathing in recreational fresh water lakes 
increased the risk of otitis extema in the warm 
summer of 1994. Persons with recurrent ear disease 
and frequent swimmers were at special risk. All risks 
are relative, no information is obtained on incidence 
and thereby absolute risks. P. aeruginosa was isolated 
from the ears of patients and from all fresh water 
lakes in the area Achterlloek. The occurrence of P. 
aeruginosa was low in waters with low faecal 
pollution and low temperatures (about 18 degrees C). 
Further epidemiological and water survey studies are 
needed before standards for P. aeruginosa can be set. 
Batbers, especially those with recurrent ear diseaese, 
should be informed about the risks of otitis extema 
when water temperatures are increased. 

Schijven JF.; Havelaar AH,· Teunis PFM 
Inleiding tot modellering van virustransport door 
bet grondwater in Nederland. 
[Introduction tot the modeling of virus transport in 
groundwater in tbe Netberlands.] 
Report number 289202005. In Dutcb, 23 pp. Fl. 20,-

Proteetion policy of ground water supplies in the 
Netherlands is currently based on the assumption that 
a travel time of 60 days of tbe ground water to the 
well head is sufficient for reducing pathogenie micro
organisms to levels that do not lead to unacceptable 
public bealth risk (CBW, 1980). In the United States 
the Environmental Proteetion Agency (USEP A) bas 
developed the Ground Water Disinfection Rule 
(GWDR, 1992) that gives guidance for determining 
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whether a ground water system is at risk from virus 
contamination. Proteetion is sufficient if through 
natural disinfection the level of the maximum 
allowable virus concentration of 2 x 10-7 pfp/1 at the 
wellhead is not exceeded. According to the GWR a 
ground water travel time of 9 to 24 months is needed, 
depending on the rate of virus inactivation. This is 
much Jonger than the travel time of 60 days currently 
applied in the Netherlands. Moreover, the travel 
fimes given as natural disinfection citeria in the 
GWDR are possibly underestimated (Yates, 1993).1n 
view of both the limited scientific basis for the travel 
time of 60 days used in the Netherlands and of the 
uncertainties in the disinfection criteria according to 
the GWDR, nuther investigations of the vulnerability 
of Dutch ground water supplies to virus conta
minations is necessary. In this report the following 
investigation is proposed: some phreatic wells 
situated in wban areas will be selected. At these sites 
leaking sewage pipes in the saturated zone that are 
releasing viruses at an initial concentration of 10x4 
pfp!l will be simuiateel With the use of the 
''Landelijk Grondwater Model" (LOM; Kovar et al., 
1992), VIRAL T (Park et al., 1992 en 1994a), 
CANVAS (Park et al., 1994b) and other modeling 
programs virus breakthrough at the well will be 
calculated. The calculations will be based on the 
same viral transport equation (Yates et al., 1991) for 
all modeling programs. In the Netherlands a pro
visional point of view of a maximum allowable 
average virus concentration at the well head of 2 x 
1 0-7 pfp/1 based on rotavirus infection is in 
preparation. Thus, based on an initial virus concen
tration of 10x4 pfp!l at the souree of contamination a 
reduction in virus concentradon of 11 units on log
scale is needed. As a result of these simulations a 
proteetion zone will be delineated that guarantees 
virus reduction through natural disinfection of at least 
11 log. A survey of phreatic wells together with the 
number of potential cources for virus contamination 
(sewage pipes) witbiD the proteetion zone will give 
an impression of the extent of the vulnerability
problem in the Netherlands. These simulations will 
also include a sensitivity analysis for charges in the 
transport parameters and an uncertainty analysis, of 
both the different parameters and the delineation of 
the proteetion zone. For calibration of the roodels 
tracing experiments using bacteriophages as micro
bial markers will be proposed. Data from cases of 
virus breakthrough known from literature will also be 
used for calibration 
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Schets FM; Medema GJ; Boschman GD 
Deleetion of Cryptosporidium oocysts and 
Giardia cysts in water samples with a Decton 
Dickinson F ACSort Oow cytometer. 
Report number 289202004. In English, 24 pp. Fl. 
20,-

Current detection techniques for Cryptosporidium 
oocysts and Giardia cysts in water samples combine 
filtradon of large volumes of water, concentradon by 
centrifugation and flotation and immunofluorescense 
microscopy. The techniques are extremely labour
intensive and inefficient The various steps in the 
sample processing procedures cause large losses of 
(oo)cysts resulting in an average overall recovery of 
about 3% in surface water samples. Microscopie 
interpretation of concentrates is time consuming and 
difficult due to the presence of debris. We used 
fluorescence activated cell-sorting with a flow 
cytometer prior to fluorescence microscopy in order 
to improve our standard method. We therefore 
incorporated the FACSort flow cytometer prior to 
epifluorescence microscopy in our current detection 
metbod to purify Cryptosporidium and Giardia 
(oo)cysts in concentrated river water, sewage water 
and secondary effluent samples. The (oo)cysts were 
stained with FITC-conjugated monoclonal antibodies 
and sorted by the FACSort on the basis of 
fluorescence and forward scatter characteristics on a 
13 mm polycarbonate membrane filter. 28 envi
ronmental samples (including 10 seeded samples) 
were examined with both our standard metbod and 
the metbod with the FACSort flow cytometer. The 
FACSort flow cytometer proved to be user-friendly 
and easy to operate and it improved the performance 
of the standard method. With FACSort 96% of the 
samples were positive for Giardia, the geometrie 
meao was 8.6 cysts per liter. The standard metbod 
detected Giardia cysts in 86% of tbe samples witb a 
geometrie meam of 4.1 cysts per liter. In 22/25 
samples that were examined with both methods 
FACSort detected 14 (range 1.2-84) times as many 
cysts per liter as the standard metboel Differences 
between FACSort and standard are significant 
(P<0.05). FACSort detected Cryptosporidium in 74% 
of the samples, while the standard metbod detected 
oocysts in 64% of the samples. Geometrie means 
were 0.95 and 0.38 oocysts per liter respectively. 
FACSort found 17 (range 1.1-91) times as many 
oocysts per liter in 15/27 samples that were examined 
with botb methods; differences are, bowever, not 
significant. FACSort sorted (oo)cysts onto mem
brane filters and microscopie preparations obtained 
were very clean and easy to interpret, thus giving 
more reliable counts. When sorting was performed 



onto 13 mm diameter membrane filters microscopy 
time could be reduced with approx. 70%. The overall 
recovery of both methods is relatively low. FACSort 
reeavered 5.9% of the Cryptosporidium oocysts and 
17.1% of the Giardia cysts and the standard metbod 
reeavered 2.9% of the oocysts and 15.6% of the 
cysts. The low overall recovery is not due to the 
performance of the FACSort flow cytometer, for this 
instrument reeavered 95% of oocysts present in the 
suspension. But FACSort as well as the standard 
metbod use the same sample processing procedure 
which includes various steps that cause large losses 
of (oo)cysts. Recommendations are made to imprave 
the discrimination of ( oo )cysts from the debris with 
other monoclonal antibodies or fluorochromes, in 
order to overcome the need for microscopie con
fmnation. The recovery of the entire sample pro
cessing procedure may be improved when flow 
cytometry is coupled with calcium carbonate floccu
lation. Sorted samples containing (oo)cysts and 
relatively low levels of debris may be suitable for the 
application of techniques predicting viability which 
is a key characteristic in determining the impact of 
environmental (oo)cysts on human health. Pure 
suspensions of sorted environmental (oo)cysts may 
also be used in species-specific PCR assays. 

Schets FM; Medema GJ 
Evaluatie van de membraanfiltratiemethode op 
mCP-agar voor bepaling van sporen van 
Clostridium perfringens in water. 
[Evaluation of the membrane fiJtration metbod on 
mCP-agar for determination of Clostridium 
perfringens spores in water.] 
Report number 289202007.1n Dutch, 26 pp. Fl. 20,-

Current Dutch and European drinking water 
standards include criteria for spores of sulphite 
reducing ciostridia This bas some inherent disadvan
tages. The reproducibility of the enumeration metbod 
for spores of sulphite reducing ciostridia (SSRC) in 
Sulphite Cycloserine Agar (SCA) is poor. Some 
sulphite reducing ciostridia are able to grow in sedi
ments in drinking water rnains and not all merobers 
of this group are of fecal origin. Enumeration of 
SSRC gives information about the effectiveness of 
water purification processes rather than about fecal 
pollution. Clostridium perfringens, however, is ex
clusively of fecal origin and does not grow in water 
or sediments. Besides from being a process indicator, 
C.perfringens spores could be an index parameter for 
the occurrence of persistent intestinal pathogens like 
viruses and (oo)cysts of protozoa. This report des
cribes the evaluation of a membrane tiltration metbod 
for the detection of C.perfringens spores on mCP-
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agar. The recovery of C.perfringens WR62 spores on 
mCP-agar was 63,6 +- 10,2% compared to sheep 
blood agar; on SCA it was 73,5 +- 4,8%. The 
selectivity of mCP-agar is high; 97,5% of the 
charateristic colanies isolated from sewage samples 
were conflTDled as C.perfringens. The sensitivity, 
however, is low; 8/24 (33,3%) of the non
characteristic colanies were also confli'Illed as 
C.perfringens. This implies the confli'ID8tion of both 
characteristic and non-characteristic colanies on 
mCP-agar. Numbers of SSRC and C.perfringens 
spores were determinated in ten sewage water 
samples of domestic, industrial and slaughter-house 
origin on resp. SCA and mCP-agar. In sewage water 
samples most of the SSRC are C.perfringens spores. 
In 8/10 samples no significant differences between 
SCA and mCP-agar occurred. In these samples the 
average recovery on mCP-agar compared to SCA 
was 103,8 +- 24,5%. In 2/2 slaughter-house samples 
significantly higher numbers SSRC on SCA were 
found. The assumption that most SSRC in sewage 
water are C.perfringens spores may not apply to this 
type of sample. As the isolated SSRC were not 
determined to the species level, we are unable to 
pronounee upon this with certainty. The mCP
method, however, can be used to determine the 
number of C.perfringens spores in sewage water of 
human origin. 
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