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Van de redactie
Nog niet zolang geleden werd in de medische
wereld onderscheidt gemaakt tussen serum hepatitis
en hepatitis infectiosa, waarbij respectievelijk hepatitis B en hepatitis A werden bedoeld. Niemand kon
toen vermoeden dan anno 1996 het alfabet zou zijn
uitgebreid tot zelfs hepatitis G.

Behalve de ontdekking van nieuwe hepatitiden, is
de kennis over de eerder bekende varianten toegenomen. Bovendien, waar een maatschappij verandert,
kan een epidemiologie veranderen.
Met dit themanummer over hepatitiden proberen
we een up-to-date overzicht te geven van de belangrijkste ontwikkelingen.

ARTIKELEN

Hepatitis C-virus
C.L. van der Poe/ 11

Na meer dan 15 jaar van onzekerheid over de oorzaak van de parenterale vorm van hepatitis non-A,
non-B (geen-A en geen-B hepatitis), werd het hepatitis
C virus (HCV) in 1988 gedoneerd uit infectieus chimpansee plasma. Een diagnostische test werd ontwikkeld, en HCV bleek vervolgens als oorzaak van meer
dan 90% van de gevallen van parenterale hepatitis
non-A, non-B te kunnen worden aangemerkt. Sinds
april 1991 worden alle bloeddonaties systematisch op
anti-HCV getest.

Virologie
Hepatitis Cis een RNA virus, met een lipide envelop. Dit laatste is van belang voor chemische virusinactivering van plasma produkten bereid uit donorbloed. Het HCV genoom bestaat uit ongeveer 9000
nucleotiden. Van belang is een 5' gebied van 300
nucleotiden vanwege de grote homologie (92%) tussen
de verschillende HCV typen.' Dit gedeelte van het
genoom wordt dan ook als regel gebruikt voor moleculair biologische diagnostiek met behulp van Polymerase Chain Reaction (PCR). De Core regio en de NS3 regio
(3e non-structureel gebied) zijn van belang voor de
serologische diagnostiek. Recombinant eiwitten gecodeerd door deze regio's worden gebruikt voor het aantonen van specifieke anti-HCV antistoffen. In het tweede envelope regio (E2) bevindt zich een hypervariabel
gebied, dat waarschijnlijk verantwoordelijk is voor virale ontsnapping aan het immuunsysteem van de gastheer. HCV veroorzaakt in 80% van de gevallen een per-

1)

Rode Kruis Bloedbank Utrecht. Dr. C.L. van der Poel, arts/ epidemioloog

sisterende infectie. Tijdens de HCV infectie worden
anti-HCV antistoffen van verschillende specificiteiten
aangetoond. Deze antistoffen leiden klaarblijkelijk
maar bij 20% van de personen tot klaring van het
virus. Het mechanisme van de persistentie is nog niet
opgehelderd. HCV wordt thans geclassificeerd als een
apart genus bij de Flaviviridae, en er bestaan minstens
6 genotypen, afhankelijk van het voorgestelde classificatie systeem. 2 Onderscheid tussen de verschillende
genotypen is van belang, gezien het verband tussen de
ernst van de hepatitis en de respons op antivirale therapie met Interferon. Met name sub-type lb, is geassocieerd met ernstiger vormen van chronisch leverlijden, en een slechtere respons op Interferon. Genotypering kan ook van belang zijn om meer gedetailleerde
gegevens te verkrijgen bij transmissie studies.

Notuurlijk verloop en klinische verschijnselen
Acute hepatitis C heeft een incubatietijd van 6 tot
8 weken, en leidt alleen in een minderheid van de
gevallen (10%) tot symptomen, de meeste gevallen verlopen subklinisch. De belangrijkste consequenties van
HCV besmetting houden verband met de persisterende infectie, die in 80% van de gevallen optreedt en
leidt tot een chronische hepatitis, die gepaard kan
gaan met chirrhose en uiteindelijk leidt tot leverfalen.3 Patiënten met chronische hepatitis C hebben in
20-30% van de gevallen cirrhose in transversale studies. Daarnaast is er een sterke associatie met hepatocellulair carcinoom (HCC ) gevonden, hoewel de incidentie van HCC bij HCV besmette personen moeilijk is
vast te stellen. Met technieken zoals echografie en CT
scans worden HCC localisaties tegenwoordig waar179
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schijnlijk eerder opgespoord. Retrospectieve analyse
van 21 met HCV besmette ontvangers van bloedtransfusies in Japan liet zien, dat progressie van chronische
hepatitis C, tot cirrhrose en HCC optrad met een interval van respectievelijk 10, 19 en 29 jaar na de transfusie. Bepaalde vormen van auto-immuun hepatitis type
2 (anti-LKM-1 positief) zijn eveneens geassocieerd met
HCV infectie, evenals mixed cryoglobulinaernie type II.

Diagnose
Diagnostiek van HCV infectie berust op het aantonen van specifieke antistoffen, of van het aantonen
van viraal nucleïnezuur met behulp van PCR, deze
laatste techniek is echter nog niet op grote schaal toepasbaar.' Tegenwoordig worden 3e generatie anti-HCV
Ezyrne Irnrnuno Assays (ELISA's) gebruikt met antigenen van het Core eiwit en verschillende eiwitten uit
de non-structurele gebieden. Het screenen van bloeddonors met deze 3e generatie ELISA testen voor antiHCV is praktisch 100% effectief in het voorkomen van
overdracht van HCV naar ontvangers van bloedprodukten. Echter in sommige situaties zijn antistoftesten niet voldoende om HCV infectie aan te tonen. Ten
eerste kan het na een primaire infectie 6 maanden of
langer duren voordat anti-HCV antistoffen aantoonbaar worden, de gemiddelde periode tussen infectie
en detectie van antistoffen bedraagt 12 weken. Verder
kunnen patiënten met een immuun stoornis (niertransplantatie patiënten, HIV-positieve personen) met
HCV zijn besmet zonder aantoonbare antistoffen. In
dergelijke gevallen is een HCV PCR nodig om de infectie aan te tonen. Hoewel de specificiteit van de 3e
generatie anti-HCV ELISA screeninsgtesten erg hoog is
(99,7%), worden fout-positieve resultaten gezien de
grote aantallen bepalingen (een miljoen per jaar) en
de lage prevalentie (4 per 100.000 donors) relatiefvaak
gezien onder bloeddonors. Een positief resultaat in de
anti-HCV ELISA moet daarom altijd door aanvullend
onderzoek worden bevestigt. Hiervoor worden als
regel een Recombinant Irnrnunoblot Assay (RIBA)
gebruikt, waarbij de anti-HCV antistoffen tegen de verschillende HCV eiwitten apart kunnen worden herkend. RIBA resultaten worden geïnterpreteerd als
'negatief, 'positief of 'dubieus' (eng: indeterminate).
Bij een negatief RIBA resultaat, is er geen sprake van
HCV infectie. Bij een positief resultaat is de kans op
daadwerkelijke HCV virernie 80%, en bij een dubieus
resultaat is die kans enkele procenten. Een dubieus of
positief RIBA resultaat moet dan ook worden aangevuld met een HCV PCR bepaling.
Voor die gevallen waarbij de RIBA positief is, maar
met behulp van PCR geen HCV virernie kan worden
aangetoond bestaan de volgende verklaringen:
180
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klaring van het virus uit de circulatie na genezen
infectie;
onderdrukking van de virus replikatie door behandeling met Interferon;
virernie beneden de PCR detectie grens;
een mogelijk fout-positieve anti-HCV reactiviteit in
de RIBA.
Aan- of afwezigheid van HCV in het serurn gemeten met PCR, correleert beter met de aan- of afwezigheid van ontstekingsverschijnselen in de lever bij
biopsie, dan het resultaat van antistoftesten. Bij
patiënten die behandeld zijn met anti-virale middelen
zoals Interferon kan de virernie weer terugkomen na
een PCR negatieve periode. Een dubieus RIBA resultaat
kan een enkele keer passen bij een vroege HCV infectie
(PCR positief), bij een geklaarde infectie (PCR negatief),
maar als regel betreft het aspecifieke reacties die niet
samenhangen met een HCV besmetting (PCR negatief). De bestaande anti-HCV antistof testen zoals RIBA
en ELISA detecteren voornamelijk IgG antistoffen, IgManti-HCV antistoftesten zijn gevalideerd, maar leveren
geen bijdrage in de diagnostiek van HCV infectie.
Gezien de matige resultaten van twee proficiency studies voor HCV PCR bij Europese virologische laboratoria, verdient het aanbeveling om de bepaling te beperken tot enkele gespecialiseerde centra.' Naast de zogenaamde 'in-house' HCV PCR bepalingen bestaan er ook
commerciële tests. Hierbij ligt de laatste tijd de nadruk
op kwantitatieve bepalingen van het HCV RNA. Een
kwantitatieve HCV RNA bepaling is alleen zinvol bij
het monitoren van anti-virale therapie.
Samenvattend: In eerste instantie anti-HCV ELISA,
bij positief reactiviteit bevestiging met RIBA, bij positieve of dubieus RIBA resultaat een HCV PCR. In die
gevallen waarbij men fout-negatieve resultaten in de
antistoftesten kan verwachten: bv. prikaccident met
bewezen HCV PCR positieve persoon (tot 3 tot 6 maanden na besmetting), immuun-gecompromitteerde
patiënten, dialyse patiënten, HIV geïnfecteerden, verdient het aanbeveling om meteen een HCV PCR te verrichten.

Transominasen
Bij de evaluatie van hepatitis C wordt vaak een
transarninase bepaling verricht, de waarde hiervan is
beperkt. Chronische hepatitis non-A, non-B werd in de
tachtiger jaren reeds beschreven met slechts licht
gestegen, of fluctuerende, alanine arninotransferase
(ALT) waarden. Sinds de komst van de HCV diagnostiek
blijkt 60% van de HCV besmette personen normale
ALT waarden te hebben, niettemin heeft het meerendeel (80%) bij leverbiopsie een chronische hepatitis, al
dan niet gepaard met cirrhrose.
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Epidemiologie en transmissie
HCV komt frequenter voor in Japan, het Zuiden
van de VS, het Middellandse Zee gebied, Afrika en het
Midden-Oosten. In die landen is 0,5-1,5 van de bloeddonors anti-HCV positief. Bloeddonors zijn een geselecteerde groep, de prevalentie onder de algemene
bevolking is dan als regel veel hoger, maar helaas
slecht gedocumenteerd. In Nederland, Noord- en Midden-Europa, het Noorden van de VS en Canada is de
prevalentie onder bloeddonors lager en in de orde van
0,01 tot 0,05 procent." De voornaamste transmissie
route is parenteraal en de meeste HCV besmette personen hebben ofwel ooit intraveneus drugs gespoten of
hebben voor 1991 bloedprodukten ontvangen, toen
nog niet werd getest op anti-HCV. Met name ook personen, die niet tot evidente risico-groepen lijken te behoren, maar in het verleden slechts een enkele keer
drugs hebben gespoten, zijn vaak met HCV besmet.
Het testen van bloeddonors op anti-HCV, met name na
de komst van modernere 2e en 3e generatie antistoftesten heeft HCV besmetting door bloedtransfusie vrijwel geëlimineerd. De eerste generatie anti-HCV test
(1991 - 1992) had echter slechts een sensitiviteit van
60-80%. Vóór de introductie van bloeddonor screening
op anti-HCV en het beschikbaar komen van stringentere virus-inactivatie methoden voor plasma produkten zijn naar schatting 90-100% van de hemofilie
patiënten in het verleden besmet geraakt met HCV.
Plasma produkten die thans met hitte of met chemische inactivatie zijn behandeld worden als veilig voor
HCV beschouwd.
Andere bewezen parenterale risicofactoren voor
HCV zijn: tatoeëring en prikaccidenten bij werkers in
de gezondheidszorg. Een prikaccident met bloed van
een HCV besmette persoon leidt tot transmissie in
ongeveer 3-10% van de gevallen. Verder zijn hemodialyse patiënten in het recente verleden beschreven als
een risicogroep voor HCV, niet alleen door het toedienen van bloedtransfusies maar waarschijnlijk ook
door de dialyse procedures zelf. De transmissie door
bloedtransfusie is thans vrijwel uitgesloten. Maatregelen ter preventie van HCV transmissie op hemodialyse
afdelingen lijken zinvol.
Lange tijd heeft onduidelijkheid bestaan over de
zogenaamde sporadische HCV infectie, een groep
waarbij geen duidelijke parenterale risico's konden
worden vastgesteld. Verborgen parenterale transmissie door gebruik van niet goed gesteriliseerde naalden
en spuiten vóór de zeventiger jaren, en folkloristische
geneeskunde in ontwikkelingslanden, hebben een
belangrijke rol bij de verspreiding van HCV gespeeld.
Het is de verklaring voor geografische clusters met
hoge prevalentie in Japan en Italië. Een recente case-

control studie in Italië liet zien dat (poly-) klinische
ingrepen en injecties van vóór 1970 een belangrijke
risico factor zijn en een meer dan 10-20 voudig hoger
HCV risico hadden dan dezelfde ingrepen, indien verricht na 1970.
Transmissie van moeder naar kind treedt in ongeveer 5-10% van de gevallen op, en vooral bij moeders
die tevens met HN besmet zijn.
Seksuele transmissie van HCV is praktisch afwezig.
Studies waarbij beide partners besmet bleken met
HCV zijn uitsluitend afkomstig uit gebieden met een
zeer hoge prevalentie: tot 10% van de normale bevolking. Echter in landen met lage HCV prevalentie
waaronder Nederland, lieten 3 studies met in totaal
meer dan 1.000 'person-years' van sexueel contact met
een partner met HCV viremie (PCR positief), geen
transmissie zien.' Dit grote systematische verschil in
bevindingen kan alleen worden verklaard door 'confounding' faktoren in de hoog-endemische gebieden.
Onderzoek naar de mogelijk invloed van HCV genotypen en de hoogte van de virustiters bood geen aanknopingspunten. In gebieden met hoge prevalentie zijn
gedeelde externe risico factoren zoals ingrepen, injecties en tandheelkunde onder matige hygiene, en
mogelijk eveneens gedeelde scheermessen bij kappers
in het verleden waarschijnlijk de oorzaak van de
gedeelde
infectie van beide partners met HCV
geweest.

Preventie
Een experimenteel recombinant HCV envelop vaccin is in ontwikkeling en werd bestudeerd in chimpansees. Enig beschermend effect tegen een challenge
met vrij lage dosis HCV werd waargenomen, maar bij
een aantal proefdieren trad toch besmetting op. Aangezien HCV ondanks de natuurlijke immuunrespons
bij de mens en chimpansee als regel persisteert, en
herinfectie in de aanwezigheid van antistoffen bij beiden is beschreven, bestaat er twijfel of actieve immunisatie het beoogde effect zal sorteren.•
Passieve vaccinatie met anti-HCV Immunoglobuline is niet voorhanden.
In het algemeen is het beleid bij prikaccidenten
gericht op het testen van de persoon met wiens bloed
men zich heeft verwond, en bij gebleken HCV positiviteit (PCR !) vervolgonderzoek bij de medewerker te
entameren, bijvoorbeeld 3 maanden na het accident.
Van belang is ook om een 'nul'-monster af te nemen.
Indien sprake is geweest van HCV transmissie kan
door de hepatoloog eventueel vroegbehandeling met
anti-virale middelen worden overwogen. Omtrent het
effect van vroegbehandeling bestaan nog onvoldoende
gegevens, maar men vermoedt dat de prognose beter
t81
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is naarmate HCV infectie in een eerder stadium wordt
behandeld.
Voor horizontale transmissie van HCV is het delen
van naalden, scheermesjes en tandenborstels (bloedbloed contact) gevaarlijker dan het delen van het bed.
Adviezen voor preventie dienen dan ook conform deze
epidemiologische bevindingen te geschieden. Voor de
preventie van HCV bij een duurzame relatie is condoomgebruik, tenzij sprake is van andere risico's zoals
HIV, niet zinvol .
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Een thuisblijver met hepatitis E
M.E. Hillebrand-Haverkort 1i, H.L. Zaaijer2i, J.H. ten Veen 1J

Inleiding

Interne Genees-kunde. Mw. M.E. Hillebrand-Haverkort, assistent

oraal wordt overgebracht. De bron is meestal met feces
verontreinigd water.' Epidemieën komen dan ook
vooral voor in derdewereldlanden en vluchtelingenkampen (figuur 1). Aanvankelijk werd gedacht dat
hepatitis E niet in Europa voorkwam, behalve bij reizigers naar endemische gebieden. 2 In 1993 werd echter
in de Lancet melding gemaakt van het bestaan van
een Nederlandse hepatitis E-patiënt, die geen endemi-

geneeskundige, dr. J.H. ten Veen, internist.

sche gebieden had bezocht,3

AZVU, Amsterdam. Afd. Klinische Microbiologie en Ziekenhuis-

In februari 1994 werd in het Prinsengracht Ziekenhuis een infectie met HEV gevonden bij een patiënte

Het hepatitis E-virus (HEV) is een klein (32-34 nm),
enkelstrengs RNA-virus zonder enveloppe, dat fecaal-

1)

2)

OLVG (lokatie Prinsengracht Ziekenhuis), Amsterdam. Md.

hygiëne. Dr. H.L. Zaaijer, arts.
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Figuur 1: Vóórkomen van hepatitis E-epidemieën, zoals gemeld in de literatuur Afrika: Algerije, Botswana, Ethiopië, Ghana,
Ivoorkust, Ubië, Soedan, Somalië, Tsjaad, Tune-sië. Azië : Bangladesh, Birma, Borneo, China (Xinjiang-gebied), India,
Mongolië, Nepal, Pakistan, Thailand.- Noord-Amerika: Mexico. Voormalige Sovjetunie: Khirgizië, Oezbekistan.

die nooit in de tropen was geweest en het jaar vóór
opname Nederland niet verlaten had.

Ziektegeschiedenis
Patiënt A, een 45-jarige vrouw, werd opgenomen in
verband met sinds 2 weken bestaande misselijkheid,
hoofdpijn, spierpijn, nachtelijk transpireren, koorts
en een, haar sinds 1 dag opgevallen, gele verkleuring
van de huid. De urine was bruin verkleurd, de ontlasting stopverfkleurig. De voorgeschiedenis vermeldde
een pyelonefritis in 1974, nierstenen in 1987, een chronische astmatische bronchitis en longemfYseem. In
verband met haar longklachten gebruikte patiënte op
advies van de longarts salbutamol, salmeterol, beclometason en prednison 1 dd 7,5 mg. Bij lichamelijk
onderzoek werd een icterische vrouw gezien; de rectaal gemeten temperatuur bedroeg 37,2°C. De lever
was 2 cm onder de rechter ribbenboog palpabel, had
een scherpe rand en een glad oppervlak. Laboratoriumonderzoek toonde de volgende waarden: bezinking 27 mm in het 1e uur, Hb 8,7 mmol/1 (normaal:
7,4-9,6), trombocyten 265 x 10 9 /1 (130-350 x 10 9 /1). leukocyten 9,1 x 10 9 /1 (4,0-9,0 x 10 9 /1), creatinine SS Tmol/1
(60-100), kalium 3,2 mmolfl (3,S-4,9), bilirubine totaal
2SS Tmol/1(<12-), gammaglutamyltranspeptidase 141

U/1 (<25), aspartaat-aminotransferase (ASAT) 1140 U/1 (<22), alanine-aminotransferase (ALAT) 1670 U/1 (<22)
(piekwaarde), lactaatdehydrogenase (LDH) 694 (<320-)

en albumine 30,7 gfl (33,6-44,7). Serologisch onderzoek toonde afwezigheid van merkers voor recente
infectie met hepatitis A-, B- en C-virus, Epstein-Barrvirus (EBV) en cytomegalovirus (CMV). Er werden sterk
positieve IgG- en IgM-antistoftiters gevonden tegen
HEV, met ELISA's die gebruik maken van verschillende HEV-antigenen. Ook aanvullende HEV-peptideELISA's en een anti-HEV-immunoblot reageerden positief. Het beloop van de antistoftiters suggereerde een
acute HEV-infectie (figuur 2). Een jaar vóór opname
was patiënte voor het laatst in het buitenland geweest
(Praag).
Twee weken na opname klaagde patiënte over pijn
in de kniegewrichten. Bij onderzoek werd beiderzijds
lateraal boven de patella drukpijn gevonden zonder
aanwezigheid van hydrops of uiterlijke kenmerken
van artritis. De klachten werden bestreden met indometacine, na een week was patiënte klachtenvrij. Drie
weken na opname volgde ontslag. Patiënte heeft zich
nog enkele maanden moe gevoeld maar is volledig
hersteld.
Ziektebeloop

De incubatietijd van hepatitis E is iets langer dan
die van hepatitis A en bedraagt 2 tot 9 weken (gemiddeld 6 weken). Hoewel de ziekte op elke leeftijd voor
kan komen treft deze met name mensen in de leeftijd
van 15-40 jaar. Het ziektebeeld is klinisch niet van
hepatitis A te onderscheiden; een chronisch beloop is

jaargang 7 1996 nummer 9

lgG, lgM (S/CO)

ALT(U/L)
2000
malaise
jaundlce

+

c::=-

e

0

lgG anti-HEV

7
6

---B

1500

5
4

1000
3
ALT

2
500

lgM anti-HEV

INFECTIEZIEKTEN BULLETIN

tikels in fecesmonsters van acuut zieke personen, bij
afwezigheid van een positieve serologische respons op
de hepatitisvirussen A-D, EBV, CMV en hepatotrope
arbovirussen of expositie aan hepatotoxische medicijnen. In 1990 doneerden Reyes et al. een deel van het
HEV-genoom. 4 Na de volledige clonering in 1991 kwamen ELISA's en immunoblots beschikbaar, gebaseerd
op recombinante HEV-antigenen, zodat sindsdien
detectie van HEV-antistoffen mogelijk is. 5

Conclusie
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Figuur 2: Beloop van ALAT en HEV-antilichamen
tot nu toe niet beschreven. Tijdens de zwangerschap,
met name in het derde trimester, kent deze infectie
een hoge mortaliteit (20-39%), dit in tegenstelling tot
de andere virale hepatitiden, die zich in die situatie
gedragen zoals in de overige populatie.
Het is mogelijk dat de ziekte in bepaalde gevallen
subklinisch verloopt. Uit onderzoek onder 1275 nietbetaalde Nederlandse bloeddonoren, bleek dat bij 5
donoren anti-HEV-IgG aanwezig was. Eén van deze
donoren, een 28-jarige vrouw, was positief voor antiHEV-IgG én -IgM. Een 21 maanden eerder verkregen
bloedmonster was voor beide negatief, een 3 maanden
láter verkregen monster was nog positief voor IgG
maar negatiefvoor IgM. De vrouw maakte geen ziekte
door en was nooit in de tropen geweest. 3
Het is nog onduidelijk of een positieve anti-HEVIge-antistoftiter beschermt tegen reinfectie.

Bij verdenking op een virale hepatitis bij een
patiënt zonder antistoffen tegen hepatitis A-, B- en Cvirus, EBV en CMV, is het zinvol antistoffen tegen hepatitis E-virus te laten bepalen, óók bij patiënten die niet
in het buitenland zijn geweest. Toekomstig onderzoek
zal moeten uitwijzen wat de prevalentie van hepatitis
E is en hoe vaak deze infectie subklinisch verloopt.
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KORT NIEUWS

Hepatitis D
Ph.H. Rothbarth 1)

Het hepatitis deltavirus (HDV) is een onvolledig
virus: het kan cellen niet zelfstandig infecteren, maar
doet dit met behulp van een ander virus, in dit geval
het hepatitis B virus. Het deltavirus bestaat uit een

RNA genoom dat verpakt zit in het HBs-antigeen. Zonder co-infectie met hepatitis B kan het deltavirus dus
niet infecteren. Evenmin kunnen personen met een
immunteit tegen hepatitis B virus worden geïnfec-

1)

teerd. Infecties met HDV kunnen zowel simultaan met
een primaire infectie met hepatitis B-virus plaatsvinden (co-infectie) als later gesuperponeerd op een chro-

Academisch Ziekenhuis Rotterdam. Dr. Ph.H. Rothbarth, viroloog.
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nische hepatitis B (superinfectie).'
In beide gevallen wordt een ernstiger hepatitis
gezien dan bij een infectie met hepatitis B virus alleen.
De kans op een fulminante hepatitis is ongeveer tien
keer groter. Een dergelijke hepatitis heeft een mortaliteit van 70-80% en is een direkte indicatie voor levertransplantatie. Bij de co-infectie is de kans op een chronische hepatitis 2-7%, dus even groot als bij hepatitis B.
Chronische infectie met HDV na een superinfectie
vindt echter plaats in 70-90% 2·' (zie figuur 1). Chronische infecties waarbij HDV is betrokken leiden in een
hoog percentage tot levercirrhose, terwijl ook ontwikkeling van hepatocellulair carcinoom is beschreven.
De incubatieperiode is 3 tot 7 weken. ln de acute
fase is het delta-antigeen 2-3 weken aantoonbaar evenals het HDV-RNA, waarna anti-delta antilichamen in
het bloed verschijnen. In het geval van een acute coinfectie met hepatitis B verdwijnen alle parameters
(dus ook anti-HDV) binnen enkele maanden. In het
geval van een superinfectie wordt in de acute fase een
tijdelijke verlaging van de HBsAg-titer gezien, na een
clearing van het HDV verdwijnen de antilichamen in
de IgG-k1asse echter niet.
In het geval van een chronische infectie met HDV
worden gedurende jaren zowel RNA, antigeen als hoge
antilichaamtiters gevonden.
Epidemiologisch kunnen voor HDV infecties drie
verschillende patronen worden onderscheiden: endemisch, epidemisch en high-risk. •
HDV komt endemisch voor in Zuid-Italië en Griekenland. Hier wordt bij dragers van hepatitis B-virus
25% anti-HDV gevonden. Mogelijk speelt verticale
transmissie hierbij een rol. In Zuid-Amerika zijn in
gebieden met slechte hygiënische omstandigheden
epidemieën beschreven met hoge mortaliteit, maar de
transmissie is hierbij nog steeds onduidelijk. Infecties

Figuur 1

met deltavirus worden in de geïndustrialiseerde westerse wereld vooral bij gebruikers van intraveneuze
drugs gevonden. Onderzoek bij homosexuele mannen
met wisselende contacten laat een verwaarloosbare
prevalentie zien, hetgeen suggereert dat de transmissie in dit deel van de wereld vooral parenteraal is.
Voor de situatie in Nederland moet dus worden geconcludeerd dat infecties met HDV geen belangrijke
bedreiging vormen voor de volksgezondheid, buiten
concentratie van intraveneuze druggebruikers (bv
penitentiaire inrichtingen!).
Vooral bij ernstig verlopende acute hepatitiden of
plotselinge verergeringen van een chronische hepatitis moet bij patiënten afkomstig uit een risicogroep
worden gedacht aan een infectie met HDV.
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Hepatitis B vaccinatie
j.E. van Steenbergen 1!

Van 21 tot 25 april 1996 vond in Rome het negende
driejaarlijkse symposium plaats over virale hepatitis
en leverziekten. Naar aanleiding hiervan worden enkele onduidelijkheden in het Nederlandse beleid aan·
gaande hepatitis B vaccinatie besproken. Voorstellen
voor vereenvoudiging van het beleid zullen voorgelegd
1)

Landelijke Coordinatiestructuur Infectieziektenbestrijding (LCI),
Rijswijk. J.E. van Steenbergen, arts.

moeten worden aan het Landelijk Overleg Infectieziektenbestrijding dat uniforme richtlijnen voor het HBVvaccinatiebeleid van GGD's in Nederland vaststelt.

Beschermingsduur.
Hoe meer jaren er verstrijken sedert de introductie
van de HBV-vaccins des te langer blijkt ook de beschermingsduur na een succesvolle volledige vaccinatie.' In
een onder auspiciën van de WHO-Europa uitgegeven
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consensus van de Viral Hepatitis Prevention Board'
wordt geadviseerd om bij gezonde kinderen en volwassenen na een succesvolle volledige vaccinatieserie een
booster achterwege te laten en alleen in bijzondere
situaties (zoals bij immuungestoorden) periodiek een
booster toe te dienen. In Rome bleek uit de presentaties van alle langlopende preventieprogramma's 3•4 ·'
dat de antiHBs-titersin de loop van de jaren bij gevaccineerden wel steeds lager worden en zelfs verdwijnen
maar dat vrijwel alle onderzochte personen op een
nieuwe dosis HBsAg met een (anamnestische) boosterreactie reageren. Er zijn bij gevaccineerden meerdere
gevallen bekend van aantoonbare seraconversies
m.b.t. antiHBc als bewijs van een doorgemaakte HBVinfectie, maar er zijn geen gevallen bekend van klinische hepatitis of HBV-dragerschap bij personen die
ooit een titer van boven de 10 miUfml hadden. Het Bcel geheugen is bij seronegatief geworden gevaccineerden blijvend aantoonbaar.•
In Nederland is in het landelijke protocol opgenomen dat er na een volledige serie minstens tien jaar
bescherming bestaat. 7' 8 Het is aan het landelijke overleg
om te beoordelen of de GGD's in Nederland ook over
kunnen gaan op het door de VHPB voorgestelde schema.
Low- en non-responders.
In 1995 heeft de Viral Hepatitis Prevention Board
een consensus uitspraak gedaan over het beleid bij
low- en nonresponders, dat wil zeggen bij mensen die
minstens vier weken na de laatste van een volledige
serie HBV-vaccinaties een antiHBs-titer hebben die
lager is dan 10 miUfml." Een revaccinatieserie van drie
doses wordt geadviseerd (maand 7,8,9 of7,8,13). Vijftig
procent van de zo behandelde personen reageert alsnog met een titer> 10 miUfml.
In Nederland is door het Landelijk Overleg Infectieziekten hierover nooit een formele uitspraak gedaan.
In de praktijk is iedereen het eens over het feit dat een
titer > 100 miUfml als volledig beschermend geldt en
dat bij zeer lage titers (<10 miUfml) een volledige serie
van drie vaccinaties moet volgen. De verschillen treden op in het gebied tussen 10 en 100 miUfml. De twee
meest gebruikte schemata (A en B) staan weergegeven
in tabel1.
Tabel 1. Meest gebruikte vaccinatieschema's op geleide
van de anti-HBs-titer vier weken na de derde vaccinatie
schema A
anti-HBs
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schemaB
aantal
revaccinaties

anti-HBs

aantal
revaccinaties

< 10 mlU/ml

3x

< 25 mlU/ml

3x

10-50 m!Ufml
50-100 miU/ml

2x
1x

25-50 miU/ml
50-100 miU/ml

2x
1x
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De consensus van de VHPB impliceert dat iedereen
met een postvaccinatie controletiter boven de
10miUfml als volledig beschermd mag gelden. De tijd
lijkt rijp dat ook de GGD's in Nederland op dit beleid
overgaan, het LOl zal hiertoe het initiatief moeten
nemen.
Wanneer een gevaccineerde, ook na herhaald vaccineren onder de gewenste 10 miUfml blijft is een verwijzing naar een gespecialiseerde hepatoloog zinvol.
De gevaccineerde kan via de hepatoloog wellicht aangemeld worden voor deelname in een vaccintrial
(waar bijvoorbeeld met andere adjuvantia wordt
gewerkt), opdat het maximale in het werk wordt
gesteld om zijn bescherming op peil te brengen.
Mensen die geen zin in hebben in een bezoek aan
de hepatoloog kunnen gerustgesteld worden. De noorespanders maken zich begrijpelijk ongerust over de
bij hen te verwachten reactie na natuurlijke besmetting: zullen zij dan ook niet responderen en bijvoorbeeld een verhoogde kans op dragerschap hebben?
Hoewel er weinig data beschikbaar zijn ziet het er
naar uit dat de kans op ziekte na een natuurlijke
besmetting bij non- en lowresponders niet groter is
dan bij ongevaccineerden. Door de 'mislukte' vaccinatie blijkt een meerderheid toch beschermd tegen ziekte en dragerschap.
Verkort vaccinatieschema.
In de praktijk duurt het door beide HBV-vaccinfabrikanten aanbevolen schema (maand 0,1 en 6) voor
veel reizgers te lang om voor vertrek een volledige
bescherming op te bouwen. Reizigers die kort voor vertrek bij de vaccinerende instelling komen behoeven
een snellere bescherming tegen hepatitis B. Tot op
heden is de enige mogelijke methode om deze mensen
actief te immuniseren met passieve immunisatie
(antiHBV-immunoglobuline) voor de directe bescherming. Een versneld vaccinatieschema dat sneller tot
volledige bescherming leidt zou zeer wenselijk zijn.
Snelle schema's geven allen uiteindelijk in hoge percentages seraconversies maar helaas pas na verloop
van eenzelfde aantal maanden als het conventionele
schema.'" Ook de in Rome gepresenteerde bevindingen
bij snelle schema's vertonen eenzelfde beeld: wel hoge
titers bij een voldoende groot percentage gevaccineerden maar niet allen binnen korte tijd. Zolang we de
serologische meetlat hanteren als maat voor bescherming bieden deze nieuwe schema's niet het gevraagde
voordeel voor de laat gekomen reiziger. Het is niet
onwaarschijnlijk dat de laat gekomen reiziger toch

weldegelijk beschermd is maar niemand zal daar nu
zijn hand voor in het vuur durven steken.
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Nieuwe vaccins
Het meest nieuw zijn de DNA-vaccins. Men is in
staat plasmide DNA te formeren dat codeert voor
HbsAg. Op goudbolletjes in de huid ingebracht of op
traditionele wijze ingespoten
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Hepatitis A in Rotterdam 1993-1996
A. Bosman 1!

Naast hepatitis A-meldingen van huisartsen en specialisten ontvangt de GGD Rotterdam e.o. ook structureel positieve uitslagen van virologisch onderzoek
naar hepatitis A virus (HAV)-infecties vanuit de laboratoria. Uit vergelijking tussen de Rotterdamse huisartspeilstations enerzijds en de aangifte vanuit laboratoria, eerste- en tweede lijn blijkt de onderrapportage
van hepatitis A in Rotterdam circa 15%. Dit is laag in
vergelijking met de onderrapportage van een ziekte
als scabies (80% in 1995). In de periode van 1993 tot en
met de eerste helft van 1996 is er geen maand voorbijgegaan zonder hepatitis A meldingen; HAV-infecties
zijn dus het gehele jaar door endemisch in Rotterdam.

De rol van import
Slechts 30% van alle patiënten bezocht het buitenland in de twee maanden voorafgaande aan de ziekte.
Dit wijst erop dat de voornaamste transmissie binnen
Rotterdam plaatsvindt. De jaarlijkse 'injectie' van
geïmporteerd hepatitis A virus in de populatie van
Rotterdam zorgt voor het onderhoud van de endemische situatie. Van de patiënten die geïnfekteerd raakten in het buitenland bezochten de meesten Turkije
en Marokko. De incidentie van HAV-infecties in deze
twee bevolkingsgroepen is dan ook het hoogst (11
respektievelijk 19 per 10.000 versus 1,2 per 10.000 voor
autochtone Nederlanders).

Transmissie op school en binnen het
gezin
De meerderheid van de meldingen betreft patiënten jonger dan 17 jaar. Hoewel de grootste groep
patiënten deelneemt aan het basisonderwijs, kan
slechts in 5% van de meldingen de school als (waarschijnlijke) bron worden aangewezen. Bij eveneens 5%
van de patiënten werd een (waarschijnlijke) bron in de
familie aangetroffen (zie tabell).
In 54% werd geen bron voor de HAV-infectie gevonden. Aannemelijk is dat transmissie binnen de familie, kinderopvang en de lagere groepen van het basisonderwijs een belangrijke rol speelt. Het feit dat een
HAV-infectie bij kinderen tot en met 5 jaar in circa
90% asymptomatisch verloopt is een mogelijke verklaring waarom bij meer dan de helft van de patiënten
geen bron kan worden gevonden.

1)
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GGD Rotterdam. A. Bosman, artsjepidemioloog.

In 1995 werden bij de GGD Rotterdam 2 docenten
van voortgezet onderwijs, 3 onderwijzers van basisscholen en één crecheleidster met hepatitis A gemeld.
Op de drie betreffende basisscholen en op de
betreffende creche waren meerdere leerlingen met
een HAV-infectie gemeld. Transmissie van leerling
naar leerkracht was in deze gevallen aannemelijk.
In 1995 heeft de GGD Rotterdam op 3 basisscholen,
twee instellingen voor geestelijke gehandicapten en
één medisch kinderdagverblijf op grote schaal immunoglobuline toegediend aan leerlingen/pupillen ivm
HAV-meldingen. In totaal ging het om circa 800 contacten aan wie immunoglobuline is toegediend. Daarnaast is in 1995 aan circa 300 huisgenoten van HAVpatiënten door de GGD immunoglobuline toegediend.

Geografie
Aan de hand van de distributie van HAV-infecties
in de periode 1993-1995 naar postcodegebied in Rotterdam is te zien dat veel zogenaamde achterstandswijken, waaronder Spangen, Crooswijk, Feijenoord,
Bloemhof en Katendrecht, als HAV-probleemgebied
gekenmerkt kunnen worden. In de internationale literatuur wordt hepatitis A al een 'marker voor binnenstadsdeprivatie' genoemd.

Preventie
Preventie van virus-import speelt een belangrijke rol
in de bestrijding van hepatitis A in Rotterdam. Jaarlijks
bezoeken tussen de 15.000 en 20.000 reizigers het
tropenspreekuur voor vaccinaties voorafgaande aan een
reis naar het buitenland. Geen van de in het buitenland
geïnfekteerde patiënten had echter voor de reis hepatitis-A profYlaxe ontvangen. Gezien de aanzienlijke
import vanuit Turkije en Marokko is het noodzakelijk

Tabel 1. hepatitis A 1993-1996; mogelijke bronnen
mogelijke bron

aantal

onbekend
buitenland
schoolfKDVfcreche
homosexuele contacten (sinds 1995)

54,0%
30,0%
5,0%
2,5%

familie/gezin

3,5%
5,0%

totaal

100,0%

ivdu (kleine epidemie in 1993 en 1994)
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om extra aandacht te richten op het bereiken van die
groep reizigers, vooral in de achterstandsgebieden.
Daarnaast is secundaire preventie eveneens van
groot belang. Hiertoe behoort het toedienen van gammaglobuline aan nauwe contacten van een HAVpatient. Dit dient binnen twee weken na de eerste
ziektedag plaats te vinden. Ruim 25% van alle HAVrneldingen wordt helaas later dan 14 dagen na het
begin van de geelzucht gemeld, zodat profYlaxe bij
risico-contacten niet meer zinvol is. Het stimuleren
van een snelle melding van (vermoedelijke) hepatitis A
is eveneens nodig.
Tenslotte kan specifiek beleid gericht op risicogroepen een bijdrage leveren. Evenals in Amsterdam is in
Rotterdam een toename van HAV gesignaleerd onder
hornosexuele mannen. In 1995 werden 9 mannen met
hornosexuele contacten gemeld met een HAV-infectie
(ten opzichte van 1 in 1994). In de eerste helft van 1996
waren dit er reeds 15. Navraag naar gebruikte sexuele

technieken leverde geen gemeenschappelijke factoren
op. Saunabezoek was wel een gemeenschappelijke factor. In de meeste gevallen betrof dit sauna's met specifieke gelegenheid voor sexueel contact tussen mannen.

Conclusie
HAV is endemisch in Rotterdam met transmissie
gedurende het gehele jaar, vooral in de achterstandswijken. Import vanuit het buitenland speelt een grote
rol in het 'onderhoud' van de endemische situatie.
Primaire preventie, vooral gericht op de Turkse en
Marokkaanse bevolkingsgroepen, vereist versterking.
Snellere melding van (vermoede) HAV-infecties moet
worden gestimuleerd. Tenslotte is vaccinaanbod aan
hornosexuele mannen een praktisch antwoord op de
snelle verspreiding van de epidemie naar deze nieuwe
risicogroep.

REFERAAT

Het hepatitis-G virus
L.G. Wiessing 1!, T.G. Kimman 2!,

J. W.

Dorigo-Zetsma 3!, M.l. Esveld 1!

In de zomer van 1995 werd op een congres in Australië een nieuw hepatitis-virus beschreven verwantschap had met het hepatitis C-virus (HCV), het hepatitis G-virus (HGV).' Onderzoekers hebben ooit 'hepatitis
F' geclaimd, maar hier is nooit meer over bekend
geworden.
Al in 1967 werd melding gemaakt van transmissie
van humane virale hepatitis bij apen, waarbij serum
werd gebruikt van een 34 jaar oude chirurg, G.B., die
acute hepatitis had ontwikkeld. 2 Later bleek deze hepatitis niet toegeschreven te kunnen worden aan de bekende hepatitis virussen (HAV t/m HEV). Recent werden uit
een aap die was geïnfecteerd met het 'GB-agens', twee
nieuwe virussen geïdentificeerd (GBV-A en GBV-B). Naar
aanleiding daarvan werd in het serum van een West-

1)

Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE), RIVM, Bilthoven. Ir. L.G. Wiessing, epidemioloog, mw. drs. M.l. Esveld, epidemioloog.

2)

Laboratorium voor Infectieziekten Onderzoek (LIO), RNM, Bilthoven, Dr. I.G. Kimmim,

3) Laboratorium voor Infectieziekten Diagnostiek en Screening
(LIS), RNM, Bilthoven, Mw. drs. Dorigo-Zetsma, medisch microbioloog.

Afrikaanse patiënt een derde verwant virus gevonden:
GBV-C. Het GBV-C bleek uiteindelijk een nieuwe species
en is waarschijnlijk identiek aan het humane HGV.' ..
In januari 1996 werd in Science het hele HGVgenoorn gepresenteerd, was al een PCR-test ontwikkeld en werd nog summiere informatie gegeven over
prevalenties in risicogroepen uit verschillende landen
en over epidemiologie en natuurlijk beloop.' Het
onderzoek is gezamenlijk uitgevoerd door Genelabs,
CDC en NIH.
Hoe vind je een nieuw virus? Serurn van patiënt
PNF2161 die leed aan non-A, non-B virale hepatitis, was
eerst consistent negatief in een eerste generatie HCV
ELISA. De patiënt was later echter wel positief in een
tweede generatie HCV irnrnunoassay en een HCV-specifieke PCR. Van RNA uit het serurn van deze patient is
een cornplernentair-DNA expressie-'library' gebouwd,
die immunologisch getest werd tegen het serurn van
de patiënt. Van reagerende aminozuursequenties werden de bijbehorende cDNA-sequenties bepaald. Deze
bleken zowel HCV-sequenties te omvatten als niet-HCVsequenties. Van de niet-HGY-sequenties werden PCR
primers gemaakt. Met behulp van deze unieke sequenties en moderne PCR-technieken werden overlappende
cDNA clonen geconstrueerd, waarmee de volledige
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Tabel1. Aantal HGV-RNA-positieve personen in verschillende geteste groepen in Nederland (CLB Amsterdam)'
Groep
'Plattelands'donoren
'Stads' donoren
Non A-B-hepatitis patiënten
Hemofiliepatiënten
Levertransplantatie patiënten

Aantal geteste personen

Aantal HGV-RNA-positief(%)

697

1 (0.1%)
10 (1.5%)
3 (7.1%)
20 (20.2%)
17 (43.6)

650
42
99
39

nucleotide-volgorde van het genoom kon worden
bepaald; in totaal 9392 nucleotiden lang.'
Het HGV is net als HCV een RNA-virus uit de familie Flaviviridae. Het virus heeft biologisch gezien de
lever nodig maar lijkt nauwelijks tot (acute) leverontsteking (hepatitis) te leiden. Het virus kan tot tenminste 9 jaar persisteren. Meer dan 50% (90-100%?) van de
geinfeeteerden ontwikkeld een dragersschap. HGV is
tot nog toe gevonden bij transfusie-patiënten, intraveneuze druggebruikers en eenmaal bij een getatoeëerde patiënt, hetgeen op voornamelijk parenterale overdracht wijst.'·'·• Het is onduidelijk of seksuele transmissie kan plaatsvinden, vertikale overdracht is wel
mogelijk. 7 Het komt vaak voor als dubbelinfectie met
HBV of HCV, met prevalenties van 7 tot 24% onder
HCV-positieven:
HGV is gevoelig voor interferon, maar bij alle
patiënten die met alfa interferon werden behandeld
voor een chronische HBVofHCV infectie, en retrospectief gecoïnfecteerd bleken met HGV, vond relapse
plaats na beëindiging van de therapie.'
In de V.S. is onder aktieve bloeddonoren een prevalentie van 2% gevonden.' In Nederland zijn door het
Centraal Laboratorium voor de Bloedtransfusie (CLB)
RNA·PCR's ontwikkeld waarmee ruim 1300 bloeddonoren zijn getest. Gemiddeld was hiervan 1% positiefvoor
HGV, waarbij de prevalentie in 'stadsdonoren' opvallend hoger was dan in 'plattelandsdonoren'. Onder
polytransfuseés (levertransplantatie-patiënten, hemofiliepatiënten) kwam chronische dragerschap zeer frequent voor (zie tabel 1).' Uit de landelijke HW-surveillance onder druggebruikers van het RNM zijn bloedmonsters en vragenlijstgegevens beschikbaar waarmee
de prevalentie van HGV en specifieke risicofactoren in
deze groep verder bestudeerd zouden kunnen worden.
Momenteel wordt gewerkt aan ELISA's voor antistof-detectie om meer over het virus te weten te komen
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en om eventueel in de toekomst tegen lage kosten op
HGV te kunnen screenen.
Het aantonen van virusreplicatie in leverweefsel,
transmissiestudies en de immuunrespons in de loop
van een infectie kunnen meer licht werpen op de
pathogenese van HGV. Epidemiologisch onderzoek
zou antwoord kunnen geven op relevante vragen voor
de volksgezondheid, zoals: hoe komen we aan HGV,
wat is het belang van co-infectie met HCV voor behandeling of transmissie? Hoe is het natuurlijk beloop en
de associatie met ziekte? Hoe vaak is er sprake van het
ontwikkelen van een chronische hepatitis (eventueel
na de acute fase) en leiden chronische infecties tot
levercirrose of -carcinoom? Kunnen eenvoudige en
gevoelige serologische tests worden ontwikkeld?
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EU-ACTIVITEITEN

Lyme borreliose onderzoek in Europees perspectief

Het accent van de Concerted Action ligt op het genereren van netwerken tussen de Europese onderzoeksgroepen. Er is geen geld beschikbaar voor onderzoek
pur sang. Zeven algemene bijeenkomsten en vier workshops leidden naast intensieve discussies ook tot een
vruchtbare uitwisseling van technologie en personeel.
De Concerted Action is opgesplitst in 10 werkgroepen,
aan drie ervan neemt het RNM deel:
Tick diagnosis: Standaardisatie van de immunofluorescentie (IFA) test en de polymerase ketting reaktie
(PCR) test voor detectie van Borrelia burgdorferi sensu
lato in teken.
Human and animal diagnosis: Standaardisering van
de serodiagnostiek in Europa.
Spiroehete identification: Klassificeren van Borrelia
isolaten uit heel Europa aan de hand van reactiviteit
met monodonale antistoffen en typering van DNA.
Met deze drie werkgroepen zijn tot nu toe al een aan-

de laboratoria zien. Dit onderzoek krijgt een vervolg
met een 'quality assurance scheme' voor laboratoriumdiagnostiek van teken. Uit het serastandaardisatie
onderzoek waaraan 10 landen hebben deelgenomen
bleek dat de test resultaten onderling moeilijk te vergelijken waren. Afwijkingen werden met name gevonden
in de sensitiviteit van de serodiagnostiek per laboratorium. Deze uitkomst resulteerde in voorbereidingen voor
een tweede ringonderzoek met als tweeledig doel:
1 Standaardisatie van immunoblot zoals die wordt uitgevoerd door referentie laboratoria in acht landen
uit de Europese gemeenschap.
2 Opzetten van een Europees 'quality assurance scheme' voor serodiagnostiek waarbij 38 laboratoria uit
26 landen, waaronder Rusland en Oost-Europa, worden betrokken.
Van 113 Europese Borrelia isolaten is het species
bepaald, het merendeel behoorde tot Borrelia garinii of
Borrelia afzelii. Deze species komen ook in Nederland
veel voor. Samenwerking tussen het RNM, Institut Pasteur en het University College Dublin resulteerde in de
ontwikkeling en validatie van een snelle test voor het
identificeren van Borrelia species in teken. Momenteel
wordt de waarde van deze test voor de diagnostiek van
Nederlandse patiënten met Lyme borreliose onderzocht.
In de loop der jaren bleek de Concerted Action ook
een aantrekkelijke platform voor discussie en samenwerking met andere West-Europese onderzoekers en
onderzoekers uit Oost-Europa en Rusland (PECO Scheme), de World Health Organization en de Centers for
Disease Control (Atlanta, Georgia). Deze laatste twee
organisaties zijn zeer geïnteresseerd in het serastandaardisatie onderzoek.
Deze Concerted Action loopt eind 1996 af, en inmiddels is een aanvraag voor een volgende Concerted Action
ingediend bij het BIOMED II programma, waarbij het
accent van Lyme borreliose verschuift van naar door
teken overgedragen ziekten (Tick-borne diseases) zoals
Ehrlichiose en Babesiose. De brede Europese interesse
voor deze infectieziekten zal hiermee een netwerk krijgen dat het onderzoek op dit gebied verder kan stimuleren en bespoedigen. Op het World Wide Web zal binnenkort een home page van deze Concerted Action verschijnen met daarin all gegevens over het Lyme borreliose
project.

tal concrete resultaten geboekt. Het vergelijkend onderzoek naar de besmettingsgraad van teken liet inconsistentie van de resultaten uit beide testen van deelnemen-

S. Rijpkema, Laboratorium voor Infectieziekten Onderzoek,
RIVM, Bilthoven

Sinds 1993 neemt Nederland met 9 andere Europese
landen deel aan de 'European Union Concerted Action
on Lyme borreliosis'. Dit is een samenwerkingsverband
tussen in het totaal 15 (academische) centra waaronder
het RNM. Het project wordt gefinancierd door het BIOMED I programma van de Europese gemeenschap, voornaamste doel is het identificeren van risico gebieden
voor Lyme borreliose en het aandragen van interventie
strategieën.
Om dit doel te bereiken zijn vier onderzoekslijnen
vastgesteld:
1 Identificeren van faktoren die bijdragen aan het ontstaan van Ixodes ricinus teken populaties met een
hoge graad van Borrelia burgdorferi sensu lato infectie.
2 Standaardisering van de serodiagnostiek en de kli
nische beschrijving van Lyme borreliose. Inventarisering van de verspreiding van de verschillende species van Borrelia burgdorferi sensu lato in Europa.
3 Vaststellen van het risico op Lyme borreliose na
blootstelling aan geïnfecteerde teken en de relatie
tussen gedrag (werk of recreatie) en ziekte.
4 Het ontwerpen van een mathematisch model dat de
relatie van bovengenoemde componenten en Lyme
borreliose beschrijft, en daarnaast mogelijke interventie strategieën suggereerd.
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Hepatitis A
J.E. van Steenbergen

Uit de hoeveelheid vragen van GGD's aan het secretariaat van de LCI lijkt het dat er, na de gebruikelijke
piek in incidentie van hepatitis A in de maanden na
de zomervakantie van 1995, in de eerste helft van
1996 een blijvende overdracht van hepatitis A plaats
vond. Een dergelijk signaal is moeilijk te verifieren
met het huidige surveillancesysteem. Niettemin is het
belangrijk een eventuele verandering in epidemiologisch patroon vroeg op te sporen.
Eerder geconstateerde veranderingen in de epidemiologie van hepatitis A betroffen de rol van sexuele
overdracht van hepatitis A bij mannen die sauna's en
darkrooms bezoeken '·' en de seizoenspiek na de
zomer tot in december door overdracht in Nederland
van elders gedurende de vakantie in endemische
gebieden opgelopen hepatitis A (zie figuur 1).

verblijven en daarvandaan weer naar andere gezinnen). Het is de onaangename paradox van toegenome
hygiëne dat bij blijvende introductie de kans op grotere epidemieën toeneemt.
Uit de aangiftecijfers bij de IGZ blijkt dat in de laatste twintig jaar de absolute aantallen aangiften zijn
gedaald, maar dat het aantal meldingen in de jongere
leeftijdsgroep de tweede tien jaar iets meer is dan in
de eerste tien jaar (zie figuur 2). Omdat in deze leeftijdsgroep het percentage asymptomatisch verlopende
gevallen het grootst is, kan dit gezien worden als een
teken dat er inderdaad meer transmissie is. Het aangiftepercentage van hepatitis A is echter laag en
mogelijk in de loop der jaren ook aan veranderingen
onderhevig geweest.

Nu de nieuwe verheffing weer voor de deur staat
geven wij een kort overzicht van wat bekend is over de
verspreiding van hepatitis A in Nederland onder jeugdigen. Omdat hepatitis A in Nederland steeds minder
voorkomt is de seroprevalentie van HAV-antistoffen,
met name onder jeugdigen, laag. Het percentage vatbaren in de Nederlandse populatie neemt derhalve
toe. Hierdoor wordt, na introductie uit het buitenland, de kans op verdere verspreiding van mens op
mens in Nederland groter (via scholen naar ouders,
van ouders naar kinderen op andere scholen of dag-

Naast de individuele aangiften worden door de
voor de bestrijding verantwoordelijke instanties informeel en vrijwillig ook epidemieën aan de Inspectie
gemeld. Tot 1986 waren dit de GGD's van de grote steden en de Regionale Inspecteurs voor de Volksgezondheid, daarna uitsluitend GGD's. Het criterium wanneer een cluster van ziekegevallen een epidemie is ligt
hierbij niet vast, de omvang van de epidemieën wordt
niet structureel opgenomen en het systeem van melden is onvolledig. Tot 1993 stelde de Inspectie een
jaarlijks overzicht van deze epidemieën op. Uit deze
jaaroverzichten blijkt dat het aantal meldingen van

Figuur 1: Absoluut aantal aangiften bij de GG&GD Amsterdam van hepatitis A bij kinderen tot 15 jaar, jan 94 maart96.

Figuur 2: Absoluut aantal aangiften van hepatitis A bij
IGZ gedurende 20 jaar (1975-1994) naar leeftijd, in 5-jaarsklassen (bron IGZ)
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Figuur 3: Absoluut aantal bij de IGZ gemelde epidemieën
van hepatitis A, op basisscholen, instellingen van kinderverzorging en overigen (bron IGZ 1996).

epidemieën in de afgelopen twintig jaar loopt van
zeven in de eerste twee vijfjaarsperioden, naar meer
dan dertig in de daaropvolgende periode (zie figuur 3).
De laatste periode in de figuur beslaat slechts drie
jaar. In deze drie jaar werden 25 epidemieën gemeld
(hetgeen overeen zou komen met veertig meldingen
in een vijfjaarsperiode). Het aandeel van scholen bij
deze meldingen van epidemieën van hepatitis A
bedraagt meer dan 80%.

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). In 1996 werden in week 1-34 minder gevallen aangegeven dan
gemiddeld in dezelfde periode in de voorgaande vijf
jaren. Aangiftecijfers hanteren de datum van aangifte
en niet de eerste ziektedag. De IGZ-cijfers kunnen dit
signaal derhalve bevestigen noch ontkrachten. Inhoudelijke argumenten maken een dergelijke verandering
echter wel waarschijnlijk. Nader onderzoek is gerechtvaardigd omdat bij een dergelijke werkelijke verandering in epidemiologie valt te overwegen om de bestrijding van epidemieën via scholen, dan zou dat een
reden kunnen zijn om te overwegen de bestrijding van
epidemieën op scholen niet meer met passieve immunisatie te couperen maar om in een vroeg stadium aan
te vangen met actieve immunisatie van de mogelijk
blootgestelden. In het buitenland is gunstige ervaring
opgedaan met deze aanpak.<· 5 ·'
Voor het komende seizoen is het beschreven signaal een aansporing om te zorgen dat behandelaars zo
snel mogelijk na het stellen van de diagnose hepatitis
A, en zelfs reeds bij het vermoeden van hepatitis A bij
een schoolgaand kind of een kind op een kinderdagverblijf, de GGD inschakelen en dat de GGD vervolgens
snel actie onderneemt. Mits vroeg toegediend, is passieve immunisatie uitstekend in staat verdere verspreiding op een school te voorkomen.
Landelijke Coordinatiestructuur Infectieziektenbestrijding
(LC/), Rijswijk. j.E. van Steenbergen, arts.

Omdat vanaf 1986 er een verandering van de
structuur van de organisatie van de infectieziektenbestrijding is opgetreden (van Regionale Inspectie
naar GGD's ) zou een deel van de de verhoging in het
aantal meldingen daarmee verklaard kunnen worden. GGD's zijn door de interne banden met de afdelingen Jeugdgezondheidszorg dichter bij scholen
gepositioneerd dan destijds de Regionale Inspecties.
Op basis van de toename van het reizen en het toegenomen percentage vatbaren is een werkelijke stijging
van het aantal epidemieën echter zeker niet uit te
sluiten.
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De indruk van de GG&GD Rotterdam (elders gepubliceerd in dit nummer) dat in 1996 het epidemisch
patroon verandert van een piek in het najaar naar een
zich voortslepende verspreiding over het gehele jaar is
niet terug te vinden in de aangiftecijfers van de
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IGZ 4 - weken overzicht
Aantal aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode 15 juli - I I augustus 1996 (week 29 - 32) in Nederland
Number of notified coses of infeaious diseases for the period of 15 july- /I August 1996 (week 29- 32) in the Netherlands
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Groep B

leptospiroses ............... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - ....
malaria .................... - .... - .... - .... - . . . . I .... 4 .... - . . . . I 3 ... 9 ....
meningitis cer.epidemica ...... - .... I .... - .... I .... - .... I .... - .... - .... 4 ....
meningokokken sepsis ........ I •.•• I •••. I ..•• 3 .... - .... 2 .... - .... 2 .... 4 ....
morbil Ii .................... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... 5 ....
ornithosis/Psittacosis ......... - .... - .... - .... - .... - .... I .... - .... - .... - ....
paratyfus B ................. - .... - .... - .... - .... - .... - . . . . I .... - . . . . I ....
pertussis ................... - .... 2 . . . . I •••• 3 .... - .... 30 ... 6 .... 5 .... 22 ...
atypische pertussis ........... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... I 0 ...
Q-koorts/Q-fever............ - .... - .... - .... - .... - .... I .... - .... - .... - ....
rubella .................... - .... - .... - .... I .... - .... - .... I .... - .... 2 ....
scabies .................... - .... I .... - .... 2 .... 5 .... 14 ... - .... 3 .... 68 ...
tetanus .................... - .... - .... - .... - .... - .... 1 .... - .... - .... - ....
trichinosis .................. - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - ....
tuberculosis ................ - .... I .... - .... I .... 2 .... I .... 5 .... 2 .... 8 ....
tularemia .................. - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - ....
tyfus exanthematicus ......... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - ....
voedselvergiftiging/ ........... - .... - .... - .... 5 .... - .... 4 .... 5 .... 22 ... 12 ...
-infectie/foodborninfections/-poisoning)
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Aangegeven gevallen van infectieziekten in Nederland per 4 weken, 1996
Notified cases of infections diseases in the Netherlands per 4 weeks, 1996

week
21-24
totaal

week
25-28
totaal

week
29-32
totaal

cumulatief totaal
t/m week 32
1996

cumulatief totaal
tlm week 32
1995

Groep A

febris typhoidea ................. 4 ...............
lassakoorts ea vormen
van Afrik. vir. haemorrh.
koorts ........................ - ................
pest/plaque ..................... - ................
poliomyelitis ant.acuta ............ - ................
rabies ......................... - ................

I ............... 2 ............... 18 .............. 29 ........ .

- ................
- ................
- ................
- ................

- ................
- ................
- ................
- ................

- ................
- ................
- ................
- ................

- ..........
- ..........
- ..........
- ..... · · ...

.
.
.
.

Groep B

anthrax ........................ - ................ - ................ - ................ - ................ - .......... .
botulisme ...................... - ................ - ................ - ................ - ................ - .......... .
brucelloses ..................... - ................ - ................ - ................ I ............... 2 ......... .
cholera ........................ - ................ - ................ - ................ I ............... 7 ......... .
diphterie ....................... - ................ - ................ - ................ - ................ - .......... .
dysenteria bacillaris .............. 19 .............. 12 .............. 17 .............. 133 ............. 172 ....... .
febris recurrens ................. - ................ - ................ - ................ - ................ - .......... .
gele koorts/yellow fever ........... - ................ - ................ - ................ - ................ - .......... .
hepatitis A ..................... 32 .............. 42 .............. 43 .............. 411 ............. 49S ....... .
hepatitis B ..................... 18 .............. 17 .............. 18 .............. IS3 ............. 140 ....... .
legionella pneumonie ............. 2 ............... 2 ............... S ............... 19 .............. 26 ........ .
lepra .......................... - ................ - ................ - ................ 3 ............... 16 ........ .
leptospiroses ................... I ............... - ................ - ................ 6 ............... 7 ......... .
malaria ........................ 23 .............. 2 ............... 29 .............. 172 ............. ISS ....... .
meningitis cer.epidemica .......... 16 .............. 26 .............. I 0 .............. 143 ............. 14S ....... .
meningokokken sepsis ............ 21 .............. 22 .............. 21 .............. 179 ............. IS2 ....... .
morbilli ........................ 7 ............... 9 ............... 13 .............. 43 .............. 166 ....... .
ornithosis/Psittacosis ............. S ............... 8 ............... 1 ............... 47 .............. 49 ........ .
paratyfus B ..................... - ................ - ................ 4 ............... S ............... 3 ......... .
pertussis ....................... 43 .............. 61 .............. 94 .............. 338 ............. 122 ....... .
atypische pertussis ............... 3 ............... 4 ............... I 0 .............. 21 .............. 6 ......... .
Q-koorts/Q-fever................ I ............... 3 ............... I ............... 10 .............. 21 ........ .
rubella ........................ 8 ............... 4 ............... 4 ............... 3S .............. IS ........ .
scabies ........................ 192 ............. 66 .............. 103 ............. 821 ............. 68S ....... .
tetanus ........................ - ................ - ................ I ............... 1 ............... 3 ......... .
trichinosis ...................... - ................ - ................ - ................ - ................ - .......... .
tuberculosis .................... 44 .............. 46 .............. 31 *) ••••••••••••• 912 ............. I028 ...... .
tularemia ...................... - ................ - ................ - ................ - ................ - .......... .
tyfus exanthematicus ............. - ................ - ................ - ................ - ................ -.......... .
voedselvergiftiging/ ............... 78 .............. I 0 .............. 94 .............. 4S3 ............. 334 ....... .
-i nfecti e/food borninfections/-poisoning)
Groep C

gonorrhoea ....................
syfilis. prim./sec .................
syfilis congenita .................
parotitis epidemica ...............

87 ..............
20 ..............
- ................
2 ...............

lOl .............
14 ..............
- ................
3 ...............

108 .............
IS ..............
- ................
6 ...............

677 .............
12S .............
- ................
23 ..............

826 .......
I IS .......
-..........
26 ........

.
.
.
.

• aantal gediagnostiseerd in de achtste vierweken van 1996
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Overzicht van bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg
aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode
17 juli t/m I I augustus 1996 (week 29- 32).
In de afgelopen 4-wekenperiode werden 2 patiënten aangegeven in verband met buiktyfus. Beide
patiënten hadden de besmetting in Azië opgedaan, te
weten in Indonesië (1) en Pakistan (1).
Er werden 17 personen met bacillaire dysenterie
aangegeven. De infecties werden veroorzaakt door
S.sonnei (7), S.flexneri (8) en S. dysenteriae (1), terwijl
in 1 geval het shigellatype onbekend was. In 11 gevallen liep men de besmetting in het buitenland op,
namelijk in Afrika (1 ), Azië (7), Noord- en Midden-Amerika (1) en Europa (1). In 1 geval was het land van
besmetting onbekend.
Van hepatitis A werden 43 gevallen gemeld. In 9
gevallen liep men de besmetting in het buitenland op,
te weten in Afrika (4), Azië (2), Zuid-Amerika (1) en
Europa (2).
Van hepatitis B werden 18 gevallen aangegeven.
Zeven personen zijn mogelijk besmet via sexueel contact en 1 door intraveneus druggebruik. Van 10 patiënten is de bron van besmetting onbekend.
Er werden 5 gevallen van legionellapneumonie
gemeld. Vier patiënten liepen de besmetting in het
buitenland op, te weten in Griekenland (1), Spanje (1),
Frankrijk (1) en Italië (1). Eén patiënte is aan de gevolgen van de ziekte overleden.
Er werden 29 personen aangegeven wegens malaria. De patiënten werden in de volgende gebieden geïnfecteerd: West-Afrika (13 P.falciparum en 2 P.ovale),
Centraal-Afrika (1 P.falciparum en 1 Plasmodium
onbekend), Oost-Afrika (4 P.falciparum en 2 P.vivax),
tijdens rondreis door diverse Afrikaanse landen (1
P.falciparum) en Azië (1 P.falciparum, 3 P.vivax en 1
Plasmodium onbekend).
Het aantal aangegeven patiënten met meningococcosis bedraagt 31, waarvan 21 met een sepsis.
Wegens mazelen werden 13 patiënten aangegeven.
Zes patiënten waren niet gevaccineerd. De reden van
het niet vaccinereren was bij 2 patiënten de leeftijd en
bij 1 patiënt de levensbeschouwing. Bij 1 patiënt was
er sprake van een medische reden en bij 2 patiënten is
de reden van het niet vaccineren onbekend.
Er werd 1 geval gemeld van ornithosisfpsittacosis.
De patiënte houdt vogels.
Van paratyfus B werden 4 gevallen gemeld. Eén
patiënt werd in Turkije besmet. De overige 3 patiënten

niet gevaccineerd en 1 patiënt viel vanwege de leeftijd
buiten het vaccinatieprogramma.
Bij 94 personen werd pertussis gediagnostiseerd,
waarvan er 16 niet of onvolledig gevaccineerd waren.
De reden van het niet vaccineren betrof bij 4 patiënten de leeftijd, bij 7 patiënten een godsdienstige overtuiging, bij 2 patiënten een medische reden en bij 1
patiënt de buitenlandse afkomst. Van 2 patiënten is de
reden van het niet vaccineren onbekend.
Qkoorts werd geconstateerd bij 1 vrouw. Zij had de
ziekte vermoedelijk tijdens een reis in Azië opgelopen.
Er werden 4 personen met rubella aangegeven.
Geen van de patiënten was gevaccineerd. De reden
hiervan was bij 2 patiënten de leeftijd en bij de overige
2 patiënten de religieuze overtuiging.
Van scabies werden 103 gevallen gemeld, waarvan
7 onder asielzoekers.
In de overige gevallen ging het om gezins- en solitaire besmettingen.
Bij 1 patiënte werd tetanus gediagnostiseerd. Dit
betrof een oudere vrouw die niet was gevaccineerd. Ze
liep de besmetting op via een beenwond bij een val
buitenshuis.
Het in de achtste vierwekenperiode van 1996 gediagnostiseerde aantal gevallen van tuberculose* dat in
dezelfde periode bij de IGZ werd geregistreerd
bedraagt 31, waarvan 16 bij Nederlanders en 15 bij
buitenlanders.
Wegens voedselvergiftiging/-infectie werden 94
patiënten aangegeven. Zes gezinsinfecties deden zich
voor met in totaal 20 personen. Vier personen werden
ziek na een gezamenlijke maaltijd in een Grieks restaurant. Er werden 2 patiënten aangegeven die werkzaam zijn in de levensmiddelensector. Uit een bejaardenoord werden 2 gevallen van infectie met campylobacter jejuni gemeld. Na een diner ter gelegenheid
van een 25-jarig huwelijksfeest waaraan 37 personen
deelnamen werden 22 personen ziek als gevolg van
besmetting met S. enteritidis. Na een bezoek aan een
pizzeria door een reisgezelschap uit Engeland werden
21 van de 48 deelnemers ziek. Na een afscheidsreceptie op een bedrijf, waar hapjes werden geserveerd, werden 22 van de 34 gasten ziek: zij waren mogelijk
besmet met een SRSV. Tijdens een groepsreis naar Tsjechie werden meerdere mensen ziek na het eten van

waren niet in het buitenland geweest.
Er werden 10 gevallen van atypische pertussis
gemeld. Vier patiënten waren om religieuze redenen

hetzelfde voedsel. Van deze groep werd 1 persoon aangegeven. Hij bleek te zijn besmet met een S. enteritidis.
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Vän gonorroe werden 108 gevallen gemeld, waarvan 82 geconstateerd bij mannen en 26 bij vrouwen.
Primaire en secundaire syfilis werd vastgesteld bij
9 mannen en 6 vrouwen.
Er werden 6 gevallen van parotitis epidemica
gemeld.

Conform met de KNCV gemaakte afspraken
worden gevallen van tuberculose met ingang
van 1996 geregistreerd op diagnosedatum in
plaats van op datum van binnenkomst van de
aangiften bij de IGZ.

Notified cases of infectious diseases registered at the
lnspectorate for Health Care, IS July - I I August 1996
(week 29 - 32). Summary of the main points
During the past four-weekly period 2 patients have
been notified with typhoid fever. Both patients had
acquired the infection in Asia.
For bacillary dysentery 17 cases have been notified,
caused by S.sonnei (7), S.flexneri (8) and S.dysenteriae
(1), while in 1 case no shigella type was mentioned.
Eleven patients had acquired the infection abroad.
Hepatitis A was diagnosed in 43 patients. Nine of
them had acquired the infection abroad.
For hepatitis B 18 cases have been reported. Seven
patients probably had been infected by sexual route
and 1 by intravenous druguse. In 10 cases the souree
ofthe infection could not be established.
For malaria 29 cases have been reported. The
patients had acquired the infection in the following
malarious areas: West Africa (13 Pl.falciparum and
2 Pl.ovale), Central Africa (1 Pl.falciparum and 1 Plasmodium type unknown), East Africa (4 Pl.falciparum
and 2 Pl.vivax), Africa tour (1 Pl.falciparum) and Asia
(1 Pl.falciparum, 3 Pl.vivax and 1 Plasmodium type
unknown).
Thirty-one patients were notified for meningococcosis, 21 ofthem with septicaemia.
For measles 13 patients have been reported. Six of
them had not been immunized.
One case of ornithosis has been reported. The
patient keeps birds.
Paratyfus B was diagnosed in 4 patients. One of
them contracted the disease abroad.
Ten patients have been reported for atypical pertussis. Four ofthem hadnotbeen immunized.

Pertussis was diagnosed in 94 patients, 16 of them
hadnotbeen immunized.
One case of O:fever was reported. The patient had
acquired the infection in Asia.
Rubella was diagnosed in 4 persons. None of them
had been immunized.
Tuberculosis was diagnosed in 31 patients, including 15 persons offoreign origin.
Ninety-four patients were reported for suffering
from foodbome infections. Six family-outbreaks were
reported invalving 20 persons. A group of four persons took ill after eating tagether in a Greek restaurant. Two patients who were reported are foodhandlers. From a home for the elderly 2 cases of infection
with campylobacter jejuni were notified. After a dinner party at a silver wedding 22 out of the 37 guests
became ill. They had been infected with a S. enteritidis. After eating in a pizza restaurant 21 memhers of
a party of traveilers took ill. After a company reception where snacks had been served 22 out of the 34
guests were taken ill. They had probably been infected
with a small round stuctured virus. Out of a group of
traveilers who became ill after eating the same food
only one patient was officially reported. He had been
infected with a S. enteritidis.
For gonorrhoea 108 cases have been reported; 82
diagnosed in men and 26 in women.
Primary and secondary syphilis was diagnosed in 9
rnales and 6 females.
Mumps was diagnosed in 6 patients.
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Overzicht registratie Laboratorium Surveillance
Infectieziekten
Bacteriële ziekteverwekkers, week 29 - 32, 1996
Boeterial pathogens, weeks 29- 32, 1996
week
21-24
totaal

week
25- ZB
totaal

week
29 32
totaal

cumulatief totaal
t/m week 32
1996

cumulatief totaal
tlm week 32
1995

Salmonella •...........••...• 262 ..•..••..... 217 .••......... 288 •........•.. 1434 ......•.... 1335 ..... .

S. Agona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ............... 0 ............... 2 ............... 4 . . . . . . . . . . . . . . . 12 ........ .
S. Bovismorbificans .............. 7 ............... I ............... 9 ............... 29 .............. 36 ........ .
S. Enteritidis .................... 76 .............. 99 .............. 141 ............. 561 ............. 621 ....... .
S. Hadar ....................... 5 ............... 5 ............... 5 ............... 36 .............. 25 ........ .
S. lnfantis ...................... 2 ............... 6 ............... 8 ............... 28 .............. 19 ........ .
S. Livingstone ................... 0 ............... 0 ............... 0 ............... 4 ............... 5 ......... .
S. Panama ...................... 0 . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . I ............... 7 . . . . . . . . . . . . . . . I 3 ........ .
S. Paratyphi A ..•................ I •...•.......... I .............•. I ..•............ 3 ............... 4 •....•....
S. Paratyphi B ................... 0 ............... 5 ............... 2 ............... 8 ............... I ......... .
S. Typhi. ....................... I ............... 0 ............... I ............... 6 ............... 17 ........ .
S. Typhimurium .................. 143 ............. 81 .............. 84 .............. 584 ............. 387 ....... .
S. Virchow ..................... 0 ............... I ............... I ............... 14 .............. 48 ........ .
Overige Salmonella .............. 26 (16) 1 •••••••••• 17 (10) 1 •••••••••• 33 (22) 1 •••••••••• ISO ............. 147 ....... .
Shigella ••.................. 15 ............• 16 . .........••. 24 • •.•...••.... 141 .........••. 169 ...... .

Shigella
Shigella
Shigella
Shigella
Shigella

boydii. ..................
dysenteriae ..............
flexneri .................
sonnei ..................
spp 2 • • . • • . • . . . . • • • • • • • • •

2 ...........•... I ......•.••..... 0 ............•.. 9 •.••••.••..•.•. I I ........•

0
5
8
0

...............
...............
...............
...............

0 ...............
5 ...............
10 ..............
0 ...............

I ...............
16 ..............
7 ...............
0 ...............

3 ...............
57 ..............
69 ..............
3 ...............

3 .........
58 ........
96 ........
I .........

.
.
.
.

Yersinia ..................•. 9 . ........•.... I I .••••••••.... 5 . ...•......... 64 . .........••. 87 ••......

Yersinia enterocolitica ............ 9 ............... 9 ............... 5 ............... 59 .............. 84 ........ .
Yersinia frederiksenii ............. 0 ............... 0 ............... 0 ............... 0 ............... 0 ......... .
Yersinia spp 2 • . • • . . . . . . . . • • • • • • • • 0 ............... 2 ............... 0 ............... 5 ............... 3 ......... .
Lister-ia ..•..........•.•••... 2 ....••..•..... 4 .•.......•.... 2 ............•. 19 .••.•••.•.... 18 ..•...•.

Listeria monocytogen es ........... 2 ............... 3 ............... 2 ............... 18 .............. 17 ........ .
listeria spp 2 • • • . . • . • . • • • • • • • • • • . 0 ............... I ............... 0 ............... I ............... I ......... .
Legionella •................• 3 .............. 0 . . . . . . . . . . . . . . I .............. 8 .............. 9 ........ .

Legionella pneumophila ........... 3 ............... 0 ............... I ............... 8 ............... 9 ......... .
Legionella spp 2 . • • . • • • . . . . . • . • • • • 0 ............... 0 ............... 0 ............... 0 ............... 0 ......... .
Bor-detella •....•.......•.•.• 8 ..•..•..•.•.•. 9 .....•........ 17 ............. 52 ........•.... 18 ....•...

Bordetella pertussis .............. 8 ............... 9 . . . . . . . . . . . . . . . 17 .............. 49 . . . . . . . . . . . . . . 14 ........ .
Bordetella parapertussis ........... 0 ............... 0 ............... 0 ............... 2 ............... 0 ......... .
Bordetella spp 2 • . . . . . . • • • . • . • . • . . 0 ............... 0 ............... 0 ............... I ............... 4 ......... .
Haemophllus influenzae ....... 4 . ....•........ 4 . ......•.•...• 4 . ••........••. 33 . •.••..••.••. 30 ....... .
Streptococcus pyogenes •• , , ... 428,, .•• , , •.. , , 375, , , , , ... , , , , 261 , , , , , , , . , , , , 3318 .•. . , , . , , , , 3183 , , , , ..

normaliter steriel compartiment .... 36 .............. 42 .............. 33 .............. 350 ............. 269 ....... .
niet steriel compartiment ......... 392 ............. 333 ............. 228 ............. 2968 ............ 2914 ...... .
E.coli .....•............•... 0 . ............. 0 • .•...•••..... 0 . •..•....•••.. - .•..•...•..••. - .••.....•

E.coli 0 I 57 ..................... 0 ............... I ............... 2 ............... 7 ............... Bron: Infectieziekten Surveillance Centrum. Dit overzicht bestaat uit:
1. Salmonella, ingestuurd voor typering naar het laboratorium voor Infectieziekten-diagnostiek en Screening van het RNM door de streeklaboratoria. Dit
betreft in principe alleen de eerste isolaties bij de mens.
2. Shigella, Yersinia, Legionella en Bordetella volgens melding van Streeklaboratoria aan het Infectieziekten Surveillance Centrum (!SC) van het RIVM
3. Aantal meldingen van Haemophilus influenzae (uit liquor, bloed, synoviavocht en beenmergpunctaat), Streptococcus pyogenes en E.coli door de
Streeklaboratoria aan het Infectieziekten Surveillance Centrum van het RNM.
Aantal seratypen J species
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Registratie virologische laboratoria

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 29 - 32, 1996
Positive results from laboratoria for virology, weeks 2 9 - 32, 1996

week

week

week

21-24
totaal

24-28
totaal

29-32
totaal

cumulatief totaal
t/m week 32
1996

cumulatief totaal
tlm week 32
1995

Adenovirus .....................
Bofvirus .......................
Chlamydia psittaci ...............
Chlamydia trachomatis ............

51 ..............
0 ...............
I I ..............
256 .............

59 ..............
I ...............
5 ...............
280 .............

46 ..............
2 ...............
5 ...............
239 .............

448 .............
8 ...............
86 ..............
1906 ............

477 .......
9 .........
93 ........
1619 ......

.
.
.
.

Coxiella burnettii ................
Enterovirus .....................
Hepatitis A-virus ................
Hepatitis B-virus .................
Influenza A-virus ................
Influenza B-virus .................
Influenza C-virus ................

3 ...............
49 ..............
17 ..............
44 ..............
0 ...............
15 ..............
0 ...............

3 ...............
199 .............
20 ..............
34 ..............
7 ...............
6 ...............
I ...............

2 ...............
207 .............
I 0 ..............
48 ..............
I ...............
3 ...............
I ...............

23 ..............
541 .............
193 .............
410 .............
344 .............
149 .............
10 ..............

29 ........
453 .......
230 .......
372 .......
212 .......
156 .......
9 .........

.
.
.
.
.
.
.

Mazelenvirus ....................
Mycopl. pneumoniae .............
Parainfluenza ...................
Parvovirus .....................
Rhinovirus .....................
RS-virus .......................
Rotavirus ......................
R. conorii ......................
Rubellavirus ....................

2 ...............
18 ..............
39 ..............
5 ...............
12 ..............
4 ...............
69 ..............
I ...............
3 ...............

9 ...............
18 ..............
46 ..............
10 ..............
5 ...............
I ...............
14 ..............
I ...............
4 ...............

5 ...............
13 ..............
44 ..............
7 ...............
6 ...............
I ...............
14 ..............
0 ...............
3 ...............

24 ..............
283 .............
268 .............
45 ..............
76 ..............
1129 ............
1331 ............
2 ...............
30 ..............

45 ........
411 .......
257 .......
67 ........
78 ........
567 .......
1073 ......
6 .........
12 ........

.
.
.
.
.
.
.
.
.

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.I. Esveld, RIVM 030- 2743551

199

