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G E S I G N A L E E R D

Deze rubriek belicht binnen- en buitenlandse signalen op 
infectieziektegebied. De berichten zijn afkomstig uit 3 bron-
nen: het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering 
(LCR), Inf@ct en het signaleringsoverleg. Het LCR brengt 
risico’s voor reizigers in kaart en adviseert hen over preven-
tieve maatregelen. Inf@ct is de elektronische berichtenser-
vice van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding 
(LCI) van het RIVM-CIb. In het signaleringsoverleg wordt 
wekelijks op het CIb gesproken over toename van bestaan-
de of opkomst van nieuwe infectieziekten. Hieronder volgt 
een overzicht van de signalen tot en met 18 maart 2010. 

Binnenland

Stand van zaken Q-koorts in 2010
Tot 31 maart zijn er 265 meldingen van Q-koorts ontvan-
gen, waarvan 173 bevestigde meldingen, 13 waarschijnlijke 
en 79 meldingen waarvan de status (waarschijnlijk of beves-
tigd) nog niet bekend is. Van deze 265 in 2010 gemelde pa-
tiënten hadden tenminste 80 patiënten een 1e ziektedag in 
2010. Omdat van 78 recente meldingen de eerste ziektedag 
nog niet bekend is, zal het totale aantal meldingen met een 
eerste ziektedag in de periode tot 31 maart 2010 waarschijn-
lijk hoger uitvallen. Twaalf patiënten met een eerste ziek-
tedag in 2010 zijn in het ziekenhuis opgenomen (geweest). 
(Bron: RIVM-Cib)

Onverwachte toename hivpositieven in Arnhem
Bij de soapoli van Hulpverlening Gelderland Midden (Arn-
hem/Ede) is een toename van het aantal hivpositieven gesig-
naleerd. In 2009 werden er bij deze soapoli 19 nieuwe hiv- 
infecties gemeld, terwijl dit in voorgaande jaren (2004 t/m 
2008) jaarlijks 3 tot 7 nieuwe patiënten betrof. Ook werden 
er bij twee andere GGD’en in de regio nog 2 hivpositieven 
uit Arnhem gevonden en zouden er bij het hivbehandelcen-
trum van het ziekenhuis in Arnhem meer gevallen zijn ge-
meld. In de groep van de 19 nieuwe gemelde patiënten met 
een hivinfectie in 2009 waren 16 homoseksuele mannen,  
2 heteroseksuele mannen en 1 heteroseksuele vrouw. On-
derzoek door de GGD heeft uitgewezen dat er niet één dui-
delijke bron of seksueel netwerk kon worden aangewezen 
als mogelijke oorzaak van deze toename. 
(Bron: Hulpverlening Gelderland Midden) 

Hepatitis A in Nederland met mogelijke relatie 
voedsel
Hoewel in Nederland in de aangifte geen toename is te zien 
van hepatitis A, is uit genotypering gebleken dat 14 recente 
patiënten hepatitis A-stammen hebben met dezelfde se-
quenties als die in voor- en najaar 2009 in Australië zijn ge-
vonden bij een uitbraak die vermoedelijk veroorzaakt werd 
door zongedroogde tomaten. In Nederland gaat het nu om 
11 primaire en 3 secundaire gevallen. De eerste ziektedagen 
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van deze patiënten waren in de periode 31 december tot en 
met 10 februari jl. De bron bij de Nederlandse patiënten 
is nog onbekend; voedsel is de vermoedelijke bron, waar-
bij onder andere gekeken wordt naar de rol van gedroogde 
tomaten. Intensieve bemonstering van diverse voedselpro-
ducten door de VWA heeft tot nu toe niet geleid tot de iden-
tificatie van een met hepatitis A besmet product. 
Het Engelse Health Protection Agency meldde dat bij een 
volwassen vrouw uit Groot-Brittannië met hepatitis A een 
identieke stam is aangetoond als in de Nederlandse uit-
braak. De patiënte reisde tussen 2 november en 11 decem-
ber regelmatig naar Nederland en heeft tijdens haar verblijf 
in Amsterdam onder andere zongedroogde tomaten in  
salades gegeten.
(Bron: RIVM-Cib)

Legionellacluster gerelateerd aan sauna in Zuid-
Nederland
Er is een cluster van legionellose gerelateerd aan een well-
nesscentrum in het zuiden van het land. Het gaat om 3 
patiënten uit verschillende regio’s in Nederland die het 
centrum bezochten in respectievelijk september 2009, de-
cember 2009 en februari 2010. Bemonstering van het cen-
trum door BEL in januari 2010 toonde Legionella pneumo-
phila serogroep 1 aan en er werden maatregelen getroffen. 
Ondanks deze maatregelen volgde in februari opnieuw een 
patiënt die gerelateerd is aan de sauna. Recente herbemon-
stering en technisch onderzoek van het betreffende well-
nesscentrum lieten zien dat door een technisch probleem 
een (kleine) besmettingshaard kon blijven bestaan. Nood-
zakelijke aanpassingen in het centrum zijn uitgevoerd.
(Bron: RIVM-OSIRIS, GGD)

Buitenland

Chikungunya in Indonesië
In de provincie Lampung in Indonesië is een uitbraak van 
chikungunya gaande. Deze uitbraak, waar meer dan 12.000 
patiënten bij betrokken zijn, begon eind vorig jaar en is vol-
gens de lokale autoriteiten de grootste uitbraak sinds 10 jaar. 
De Aedes aegypti-mug, die dit virus overbrengt, gedijt goed 
in de peulen van de cacaoplant die in dat gebied geteeld 
wordt en is hierdoor moeilijk te bestrijden. 
(Bron: Promed)

Toename van denguevirus serotype 3 in het westen 
van Afrika
In het westen van Afrika lijkt sprake van een toename van 
denguevirus serotype 3. Deze bevinding is gebaseerd op se-
rologische en virologische data verkregen van Europese reizi-

gers uit deze regio. In 2006 werd voor het eerst een Europese 
reiziger gediagnosticeerd met serotype 3 die in Kameroen 
was geweest. In het westen van Afrika circuleerde voorheen 
vooral serotype 2 en in mindere mate serotypen 1 en 4.
(Bron: Eurosurveillance)

Cholera-uitbraak in Cambodja
In verschillende provincies van Cambodja is een uitbraak 
van cholera gaande. Vanaf eind november tot 10 februari 
2010 werden 128 gevallen gemeld van Vibrio cholerae O1-se-
rotype Ogawa. Voor zover bekend is er 1 patiënt overleden.
(Bron: WHO)

Hantavirus in Baden-Württemberg, Duitsland
Sinds het begin van dit jaar is er in de deelstaat Baden-Würt-
temberg een ongebruikelijk hoog aantal hantavirusinfec-
ties. In het district Stuttgart (in de deelstaat Baden-Würt-
temberg) werden 85 patiënten met een hantavirusinfectie 
gemeld. In 2007 werden er ook veel hantavirusinfecties 
gemeld, maar toen waren het 41 gevallen over dezelfde pe-
riode. Het aantal hantavirusinfecties zou sinds december 
2009 aan het stijgen zijn en de verwachting is dat het de 
komende maanden nog verder toe zal nemen. Deze stijging 
wordt toegeschreven aan een bijzonder hoog aantal rosse 
woelmuizen, die het belangrijkste reservoir voor hantavirus 
zijn. Ook in Rusland is sprake van een toename van hemor-
ragische koorts met nefritis (HFRS) als gevolg van besmet-
tingen met hantavirus. Tussen november 2009 en januari 
2010 zijn 60 patiënten met HFRS gediagnosticeerd in de 
regio Chelyabinsk. Dit is 3 keer de normale incidentie in 
die regio. 
(Bron: Promed)

Vroeg begin meningitisseizoen in sub-Sahara Afrika
In de meningitisbelt in sub-Sahara Afrika (van Senegal tot 
Ethiopië) is sprake van een ongebruikelijk vroeg begin van 
de stijging van het aantal meningitispatiënten. In deze regio 
komt jaarlijks meningitis voor gedurende het droge seizoen. 
Het aantal patiënten met meningitis dat tot nu toe gemeld 
is in Burkina Faso ligt 25 % hoger dan in dezelfde periode 
vorig jaar. Ook vorig jaar was er sprake van een vroeg begin 
van de epidemie. Uiteindelijk waren er in 2009, verspreid 
over 14 landen, 78.416 gevallen. Hiervan overleden 4.053 
patiënten. Dit was het hoogste aantal infecties sinds de me-
ningitisepidemie van 1996. Voorheen was er elke 8 à 10 jaar 
een grote uitbraak van meningitis in deze regio. De afgelo-
pen jaren lijkt dit echter frequenter voor te komen. Er zijn 
studies gaande in hoeverre klimaat- en omgevingsfactoren 
hierbij een rol spelen.
(Bron: Promed)
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Toename mazelen in de Filippijnen
In de Filippijnen neemt het aantal gevallen van mazelen toe. 
Tussen 1 januari en 27 februari 2010 zijn 742 patiënten met 
een bevestigde mazeleninfectie gemeld. Van 164 patiënten 
worden de laboratorium resultaten nog afgewacht. Vijf kin-
deren zijn overleden; 4 waren jonger dan 1 jaar en 1 kind 
was 2 jaar oud. Van de bevestigde patiënten is 68% niet ge-
vaccineerd.
(Bron: WHO)

Mazelen in Spanje
In 2 regio’s in Spanje is mazelen vastgesteld. Het gaat om 
3 clusters waarbij in alle gevallen een link is met Bulgarije 
waar op dit moment een omvangrijke mazelenepidemie 
gaande is. Het eerste cluster betreft 3 ongevaccineerde kin-
deren van Bulgaarse afkomst, waarvan een kind tijdens de 
incubatieperiode in Bulgarije was. Het tweede cluster omvat 
een éénjarig kind uit de Romagemeenschap en een Spaanse 
vrouw die een epidemiologische link heeft met het kind. 
Het derde cluster omvat een éénjarig kind van Bulgaarse 
herkomst dat contact heeft gehad met mensen die klinische 
verschijnselen hadden die passen bij mazelen en recent in 

Bulgarije waren geweest. Verdere verspreiding vond plaats 
naar nog 2 andere kinderen die samenleefden met de peuter. 
Activiteiten als contactopsporing, vaccinatie en voorlichting 
zijn van start gegaan.
(Bron: ECDC)
 
Aviaire influenza onder pluimvee in Roemenië
In Roemenie is in het dorp Letea, in de Donaudelta, aviaire 
influenza (H5N1) vastgesteld onder thuisgehouden kippen. 
Letea is een afgelegen dorp dat alleen per boot bereikt kan 
worden. De huishoudcontacten hebben geen klinische ver-
schijnselen die passen bij een respiratoire infectie; ook zijn 
er in de afgelopen 3 weken geen influenza-achtige ziekte-
beelden vastgesteld in het dorp. Het is voor de eerste maal 
dit jaar dat aviaire influenza H5N1 is vastgesteld in Europa. 
(Bron: ECDC)

N.C.J. Brienen
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U I T  H E T  V E L D

Een casus van Marburg hemorragische koorts 
een terugblik door GGD Brabant-Zuidoost

Een 41-jarige Nederlandse vrouw bezocht tijdens een georganiseerde 
reis van 5 tot 28 juni 2008 diverse nationale parken in Oeganda. Op 19 

juni was zij met haar partner, twee reisgidsen en een vrouwelijke reis-
genoot in de Pythongrot in het Maramagambo forest. Na thuiskomst en 
hervatten van haar werk wordt deze, voorheen gezonde vrouw, op zater-
dag 5 juli 2008 via de huisartsenpost na een periode van 2 dagen koorts 
en misselijkheid opgenomen op de afdeling interne geneeskunde van het 
Elkerliek ziekenhuis te Helmond. Omdat haar toestand snel verslechtert 
wordt zij op maandag 7 juli 2008 overgeplaatst naar het Leids Universi-
tair Medisch Centrum (LUMC). De overplaatsing geschiedt onder zeer 
strikte hygiënische omstandigheden omdat men vermoedt dat ze virale 
hemorragische koorts heeft. Haar toestand verslechtert verder en op 11 
juli overlijdt zij. Zeer waarschijnlijk is de patiënte tijdens haar bezoek 
aan de Pythongrot door contact met een vleermuis (Rousettus Aegypticus) 
besmet geraakt met het Marburgvirus. (1)

Marburg hemorragische koorts

Marburg hemorragische koorts (MHK) is een ernstige vi-
rale zoönose met een hoge case fatality rate (80%). De ziekte 
wordt veroorzaakt door een virus uit de familie van de Filo-
viridae. Het virus is voor het eerst geïsoleerd in 1967 bij een 
epidemie die gelijktijdig in Marburg (Duitsland), waaraan 
het virus zijn naam ontleent, Frankfurt en Belgrado optrad.
(2) In de westerse wereld is het een uiterst zeldzame im-
portziekte. Deze casus vormt het eerste geregistreerde geval 

in Nederland. De ziekte manifesteert zich aanvankelijk met 
acute koorts, spierpijn, rillingen en hoofdpijn, gevolgd door 
maculopapulaire rash op de romp, gastro-intestinale ver-
schijnselen en snelle progressie van klachten met uiteinde-
lijk meervoudig orgaanfalen. Besmetting vindt plaats door 
direct contact met besmette lichaamsvloeistoffen, mens-
op-mensoverdracht is eveneens mogelijk. Het therapeutisch 
arsenaal is zeer beperkt en een vaccin bestaat slechts in ex-
perimentele vorm. Naast isolatie van de patiënt en strikte 
hygiënemaatregelen vormen snelle identificatie van contac-
ten gevolgd door risicoanalyse en monitoring de belangrijk-
ste maatregelen om transmissie te voorkomen.

Beleid en contactonderzoek
 
Op 7 juli 2008, de avond van dag 2 na opname, meldt de in-
ternist van het Elkerliek ziekenhuis de patiënte met verden-
king op MHK aan de dienstdoend arts infectieziektebestrij-
ding. Deze neemt direct contact op met de microbioloog 
van het streeklaboratorium voor Pathologie, Anatomie en 
Medische Microbiologie (PAMM) te Veldhoven. De pa-
tiënte wordt diezelfde avond overgeplaatst naar het LUMC. 
De internist van het LUMC meldt de verdenking virale 
hemorragische koorts bij het RIVM/Centrum Infectie-
ziektenbestrijding (CIb). Het CIb formeert aansluitend een 
responsteam waarin het LUMC, het Elkerliek ziekenhuis, 
streeklab PAMM, ErasmusMC, UMC St. Radboud en de 
GGD zijn vertegenwoordigd. Vleermuis (Rousettus Aegypticus) Bron: Wikipedia
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Op 10 juli wordt door het Bernhard-Nocht-Institut (Ham-
burg) het Marburgvirus aangetoond. Er volgt een interna-
tional warning via de WHO op aangeven van het CIb. De 
contacten en de mensen die tijdens de bewuste reis de 
Pythongrot hebben bezocht moeten zo snel mogelijk op-
gespoord worden. Zowel de beschermde contacten als de 
onbeschermde contacten, in totaal 130 personen, worden 
gedurende 21 dagen na de laatst mogelijke expositie aan de 
patiënte (of haar lichaamsmateriaal) gemonitord. Tempera-
tuurverhoging is daarbij de belangrijkste parameter. De hy-
giënisten en bedrijfsartsen van de betreffende ziekenhuizen 
nemen deze taak op zich voor hun medewerkers. (3) GGD 
Brabant-Zuidoost en GGD Hollands Midden monitoren 
de reisgenoten, familie, kennissen, vrienden en ziekenhuis-
bezoekers en een laboratorium medewerker. De contacten 
moeten dagelijks tweemaal rectaal temperatuur meten en 
er wordt gevraagd naar symptomen als hoofdpijn, diarree, 
keelklachten, malaise. Alle contacten wordt met klem ver-
zocht het land niet te verlaten, overige beperkingen worden 
niet geadviseerd. (4) De huisartsen in de regio Zuidoost-
Brabant worden door de GGD op de hoogte gesteld van de 
casus. Het CIb staat de landelijke pers te woord, de GGD 
beantwoordt de vragen van het publiek en de regionale pers.

Communicatie

Dagelijks worden telefonische conferenties belegd met het 
responsteam onder voorzitterschap van het CIb, waarbij de 
situatie nauwlettend wordt doorgenomen en het beleid af-
gestemd. Alle betrokkenen ervaren deze manier van com-
municeren, mede dankzij de voortreffelijke leiding, als 
doeltreffend en zeer plezierig. Contacten met de pers en 
andere instanties worden telkens naar verantwoordelijkheid 
en inhoud voorbereid.

Twee contacten blijken al voor het instellen van de maatre-
gelen in het buitenland te verblijven, een persoon in de VS 
en een tweede in Italië. Beide landen zijn via het CIb geïn-
formeerd en verzocht de monitoring op zich te nemen via 
hun gezondheidsautoriteit. Een derde persoon, een Poolse 
man, keert ondanks negatief advies onzerzijds na enige da-
gen terug naar zijn ouders in Polen. De autoriteiten daar 
worden ook direct op de hoogte gesteld. Een persoon blijkt 
het dagelijkse contact met ons vanuit Marokko te voeren via 
zijn GSM, wat ons aanvankelijk niet was opgevallen. Een 
van de contacten, een Nederlandse gids, verblijft ten tijde 
van de monitoring in Oeganda, met hem blijft de GGD 
eveneens telefonisch in verbinding. 
De GGD Brabant-Zuidoost heeft de contacten dagelijks 
door dezelfde artsen telefonisch laten controleren, met 
daarbij uiteraard aandacht voor vragen en eventuele onrust 
tengevolge van de monitoring. Beide artsen zijn voor de 

contacten 24 uur per dag bereikbaar gedurende de gehele 
monitoringsfase. Er wordt regelmatig gesproken met de fa-
milie, de bedrijfsarts en de leidinggevende van de index-
patiënt. De artsen worden ‘vrij geroosterd’ voor de afhan-
deling van deze casus, de overige collegae nemen in goed 
overleg een deel van hun taken over.

Knelpunten

De verblijfplaats van de contacten is door telefonische mo-
nitoring niet met zekerheid vast te stellen. Het verrichten 
van huisbezoek kan hierover meer zekerheid verschaffen.
De contacten worden aan de hand van vroege aspecifieke 
symptomen gemonitord. Het is de vraag of de contacten 
altijd volgens afspraak temperatuur gemeten hebben. De 
betrouwbaarheid van dagelijkse (rectale) temperatuurcon-
trole is afhankelijk van de nauwgezetheid van het contact. 
Temperatuurfluctuaties kunnen optreden door iets simpels 
als het gebruik van paracetamol. Medicatiegebruik is bij elk 
telefonisch onderhoud nagevraagd.
Indien symptomen optreden verdacht voor vroege uiting 
van VHK, zoals temperatuurstijging, is het de vraag wie de 
betreffende persoon onderzoekt en waar, dit om onnodige 
expositie te voorkomen. Op dit probleem kan men antici-
peren en tevoren werkafspraken maken. In deze casus zou 
bijvoorbeeld onderzoek in het Elkerliek ziekenhuis kunnen 
plaatsvinden door de behandelend internist van de index. 
Bij de Poolse kamergenoot is dit ook gebeurd.
De ambulancedienst van de GGD Brabant-Zuidoost eist 
lijsten met namen van contacten in verband met het veron-
derstelde besmettingsrisico voor hun medewerkers op het 
moment dat zij ingeschakeld worden bij het vervoer van een 
Marburgcontact of anderszins. De afdeling infectieziek-
tebestrijding is niet aan deze wens tegemoet gekomen en 
heeft dit besluit uitvoerig toegelicht. Privacyoverwegingen 
spelen hierbij een belangrijke rol en er is afgesproken dat in 
geval van vervoer de ambulancedienst geïnformeerd wordt.
In een vroeg stadium, anderhalve dag na het formuleren van 
de nog niet bevestigde diagnose VHK, wordt, met toestem-
ming van de familie van de patiënte, ook de burgemeester 
van de woonplaats van de patiënte geïnformeerd. Het feit 
dat 2 contacten tijdens de monitoringfase het land verlaten 
brengt het vraagstuk ‘drang of dwang’ aan de orde. Indien 
tot dwangmaatregelen besloten zou worden is de vraag wie 
voor de uitvoering moet zorgen en wie de verantwoorde-
lijkheid voor de eventueel daaruit voortvloeiende kosten 
draagt. 
Adequate interventie vereist dat de logistiek binnen de GGD 
op orde is. Er moet in de bovengeschetste situatie voldoende 
menskracht zijn en taken moeten herschikt worden. Tech-
nische zaken zoals registratiesoftware, communicatiemid-
delen en contactlijsten moeten up to date zijn.
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Deze casus toont opnieuw het enorme belang van voorbe-
reiding op grotere incidenten en outbreaks. 

Tot slot

Hoewel het hier om een uitzonderlijke casus gaat, is herha-
ling van een gelijksoortige situatie als gevolg van de enorme 
mobiliteit van de mens niet denkbeeldig. Deze casus toont 
de noodzaak van preparedness opnieuw aan. Het is voor de 
GGD mede aanleiding geweest om de voorbereiding op uit-
braken hoger op de agenda te plaatsen en speciaal daarvoor 

een functionaris aan te stellen. De centrale aansturing en 
coördinatie door het CIb bij dit incident is van grote beteke-
nis gebleken. De GGD Brabant-Zuidoost ziet terug op een 
geslaagde samenwerking met de diverse ketenpartners. 

H.P.J. Daemen, D. van Oudheusden, R. ter Schegget, 

GGD	Brabant-Zuidoost,	P.B.G. ten Ham,	GGD	Hollands	

Midden.

E-mail:	r.daemen@ggdbzo.nl
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Na succes ‘China aan de Maas’ volgt nu ‘China aan de Noordzee’
Hepatitis B-campagne voor Chinezen in Rotterdam

Het animo binnen de Chinese gemeenschap om zich te laten testen 
op hepatitis B is groot. Dat blijkt uit de resultaten van de hepatitis 

B-campagne gericht op Chinese Rotterdammers, China aan de Maas. Dit 
succes is deels toe te schrijven aan het laagdrempelige aanbod van gratis 
hepatitis B-testen op locatie en aan de goede samenwerking tussen de 
Chinese gemeenschap, GGD Rotterdam, het Erasmus MC en het Natio-
naal Hepatitis Centrum.

Hepatitis B is wereldwijd een groot gezondheidsprobleem: 
er zijn meer dan 2 miljard mensen in aanraking geweest met 
het hepatitis B-virus, waarvan circa 400 miljoen mensen 
chronisch drager zijn geworden. In Zuidoost-Azië is onge-
veer 8 tot 10 % van de bevolking drager van het hepatitis 
B-virus. In China zijn 170 miljoen mensen besmet. De kans 
dat Chinese Nederlanders een chronische hepatitis B-infec-
tie hebben is daarom groot. In het werkgebied van GGD 
Rotterdam-Rijnmond wonen volgens officiële cijfers 8.000 
(CBS 2008) mensen met een Chinese achtergrond. Door 
het grote aantal Chinezen zonder woon- of verblijfstatus in 
deze regio, wordt echter verondersteld dat er 16.000 Chine-
zen in groot Rotterdam wonen. 

Opzet campagne

Een hepatitiscampagne onder Chinezen was niet alleen een 
wens van de GGD. Het initiatief werd vanaf het begin gedra-
gen door het Erasmus MC, het Nationaal Hepatitis Centrum, 
de deelgemeente Feijenoord en de Stichting Welzijnsbeharti-
ging Chinezen in Rotterdam, Wah Fook Wui. Het was de 
eerste keer dat lokale gezondheidsinstellingen, overheden en 
vertegenwoordigers van de Chinese gemeenschap in Rot-
terdam, nauw samenwerkten in een gezondheidscampagne. 
Het draagvlak binnen de Chinese gemeenschap hiervoor was 
groot. Het doel van de campagne was om de Chinese ge-
meenschap bewust te maken (van de risico’s) van hepatitis B 
en om ten minste 500 mensen hierop te screenen. Er werden 
met korting hepatitis B-vaccinaties aangeboden aan deelne-
mers die nog vatbaar voor hepatitis B waren. Daarnaast was 
het versterken van de samenwerking tussen de betrokken 
instanties ook een doel van de campagne. Er is onderzoek 
gedaan naar de kennis over hepatitis B, naar de behoefte om 
getest en gevaccineerd te worden en naar het bereik van de 
campagne. Uitgebreide resultaten van dit onderzoek zullen 
op een later tijdstip worden gepubliceerd.

Eerste resultaten 

Tijdens het Chinese Nieuwjaar 2009 werd de campagne 
feestelijk gestart. GGD Rotterdam-Rijnmond heeft in de 
eerste 2 maanden 13 outreachacties gehouden op 8 ver-
schillende locaties waar veel Chinezen bij elkaar komen. 
Voorbeelden hiervan waren kerken, scholen, buurthuizen 
en de belangenvereniging Wah Fook Wui. In de campagne- 
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periode hebben 1101 Chinezen zich op hepatitis B laten tes-
ten. Daarvan is bijna iedereen (95%) in de eerste 3 maanden 
van de campagne op een outreachlocatie getest. De gemid-
delde leeftijd van de deelnemers was 46 jaar. Er zijn meer 
vrouwen dan mannen getest (67% versus 33%).
Van de 1101 deelnemers was 49% (542) anti-HBc-positief 
en 8,5% (94) HBs-Ag-positief. Van deze dragers is 34% (32) 
naar het Erasmus MC doorverwezen voor nader specia-
listisch onderzoek. Achttien patiënten hebben een behan-
delindicatie waarvan in januari dit jaar 6 personen gestart 
zijn met antivirale behandeling. 

Het aantal vatbare deelnemers wat zich tijdens de campagne 
heeft laten vaccineren bleef wat achter bij de verwachtin-
gen; 29 % (159) van de daarvoor in aanmerking komende 
deelnemers is gestart met een vaccinatieserie. Uit de eer-
ste resultaten van het onderzoek blijkt dat veel deelnemers 
(62%) de prijs van het vaccin te hoog vonden (75 euro voor 
een serie van 3 HBV-vaccinaties). Zij gaven aan dat dit een 
reden zou kunnen zijn om zich niet te laten vaccinaren. An-
dere redenen die werden genoemd waren het slecht of niet 
beheersen van de Nederlandse taal en tijdsgebrek. 

‘China aan de Noordzee’

GGD Den Haag, het Nationaal Hepatitis Centrum en het 
Medisch Centrum Haaglanden hebben het afgelopen jaar 
het initiatief genomen om met de Chinese verenigingen De 

Chinese Brug en Intercultural een vergelijkbare campagne 
in Den Haag te beginnen. Hiervoor kon gebruik worden 
gemaakt van de materialen en expertise die tijdens de Rot-
terdamse campagne zijn ontwikkeld. De campagne is op 13 
februari, met de viering van het Chinese Nieuwjaar offici-
eel van start gegaan. Er is veel belangstelling vanuit de Chi-
nese gemeenschap en tot en met maart 2010 hebben al bijna 
500 Chinezen zich in Den Haag laten testen. 

Het Nationaal Hepatitis Centrum wil de opzet van deze 
campagne ook in andere regio’s stimuleren. Momen-
teel wordt door de GGD Rotterdam-Rijnmond en het  
Nationaal Hepatitis Centrum een draaiboek ontwikkeld 
voor het opzetten van een dergelijke campagne. Ook heeft 
het Nationaal Hepatitis Centrum subsidie aangevraagd bij 
ZonMw om dit project landelijk te kunnen implementeren. 

R. Wolter, GGD	Rotterdam-Rijnmond,	K. Dirksen,	

GGD	Den	Haag	en M. Mostert,	Nationaal	Hepatitis	

Centrum.	E-mail	wolterr@ggd.rotterdam.nl
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Samenwerking VWA en GGD’en bij voedselinfecties

Meldingen van voedselinfecties kunnen in Nederland geregistreerd 
worden bij de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en de GGD. 

Indien een melding binnenkomt bij een GGD zal vervolgonderzoek 
zich richten op het afnemen van een anamnese en het onderzoeken van 
feces van patiënten. Bij de VWA zal, naast het afnemen van de anamnese, 
vooral het mogelijk besmette voedsel worden onderzocht. Om meldgege-
vens van voedselinfecties beter beschikbaar te maken voor onder andere 
microbiologische risicobeoordeling en epidemiologische analyse is sinds 
2005 het project Verbetering Samenwerking VWA en GGD inzake voed-
sel- en zoönotische infecties , kortweg Samenwerking VWA-GGD gestart. 
Hierin wordt door de VWA, de GGD en het RIVM gewerkt aan het op-
timaliseren van de VWA-registratie en het verbeteren van de samenwer-
king tussen de VWA en de GGD’en. Dit bericht bespreekt de aanpak en 
behaalde resultaten aan de hand van de volgende onderwerpen: verbete-
ringen in de VWA-registratie van voedselinfecties, leesrechten voor VWA 
en GGD’en van elkaars voedselinfectieregistraties en het verbeteren van 
de samenwerking tussen VWA- en GGD-medewerkers. 

Verbeteringen in de VWA-registratie van 
voedselinfecties

Consumenten met klachten van mogelijk aan voedselgere-
lateerde gastro-enteritis kunnen de Warenklachtenlijn van 
de VWA bellen. Indien de VWA vermoedt dat er sprake is 
van een strafbaar feit, neemt een controleur voedsel- en/of 
omgevingsmonsters van de vermoedelijke plaats van be-
smetting. In het streven naar betere communicatie en sa-
menwerking tussen de VWA en de GGD en omdat de GGD 
goede ervaringen heeft met Osiris (het landelijke, elektro-

nische infectieziektenmeldsysteem), is besloten om in Os-
iris een speciaal meldformulier voor VWA-voedselinfecties 
aan te maken (zie figuur 1). Tot 2006 werden de meldin-
gen van voedselinfecties uit het meldkamersysteem jaar-
lijks door meerdere VWA-medewerkers ingevoerd in losse, 
sinds 1997 niet meer aangepaste, databestanden. Het in ge-
bruik nemen van Osiris heeft de inhoudelijke kwaliteit van 
de registratie sterk verbeterd. Bovendien hebben de VWA 
en het RIVM nu een actueler beeld van VWA-meldingen 
van voedselinfecties. 

Doordat het RIVM ook inzicht heeft in de voedselinfectie-
meldingen van de GGD’en is het gemakkelijker geworden 
om dubbel geregistreerde incidenten te identificeren, waar-
door een reëler beeld ontstaat van het totale aantal inciden-
ten waarover per jaar gemeld wordt in Nederland. Tevens 
kunnen nu resultaten van fecesonderzoek (GGD) en voed-
selonderzoek (VWA) eenvoudiger worden geïntegreerd. Dit 
komt ten goede aan de kennis over de transmissie van pa-
thogenen in voedsel.

Leesrechten voor VWA en GGD

Door de VWA en GGD leesrechten te geven voor elkaars 
voedselinfectieregistraties, wordt het voor beide partijen 
mogelijk sneller samenhang te zien tussen verschillende 
meldingen en kan op éénduidige wijze over meldingen 

B E R I C H T

figuur 1: Schermafbeelding VWA-Osirisformulier.
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gecommuniceerd worden. De communicatie wordt een-
voudiger, waardoor de samenwerking naar verwachting zal 
verbeteren en het aantal uitbraken en cases dat gezamenlijk 
onderzocht wordt, kan stijgen. Als het nieuwe VWA-meld-
kamersysteem in gebruik wordt genomen kunnen VWA- 
meldingen real-time in Osiris worden opgenomen en is we-
derzijdse leesbevoegdheid mogelijk. 

In figuur 2 is schematisch weergegeven hoe met behulp van 
Osiris is gewerkt aan het verbeteren van (de uitwisseling 
van) gegevens met betrekking tot meldingen van voedselin-
fecties door de jaren heen. 

Verbeteren van de samenwerking tussen VWA- 
en GGD- medewerkers.

Naast het verbeteren van registratiesystemen en het wer-
ken aan de beschikbaarheid van gegevens in deze systemen, 
wordt ook gewerkt aan de samenwerking tussen de mede-
werkers door het:
• organiseren van regionale VWA-GGD-bijeenkomsten. 
• verbeteren van het contact tussen de VWA-Meldkamer 

en GGD’en.
• uitgeven van een nieuwsbrief Voedselinfecties.

Organiseren van regionale VWA-GGD bijeenkomsten 
De frequentie waarmee VWA- en GGD-medewerkers con-
tact met elkaar hebben verschilt sterk per regio. In sommige 
delen van het land woont een VWA-medewerker geregeld 
het door de GGD’en georganiseerde Provinciale Overleg 
Infectieziekten (POI) bij, terwijl in andere delen er alleen 
contact is in geval van grote incidenten. In 2008 hebben 
GGD’en in Zuid-Nederland en de VWA regio Zuid op ei-
gen initiatief een bijeenkomst georganiseerd. Hierbij zijn 
onder andere de organisatiestructuur van beide organisa-
ties en de werkwijze van de VWA-meldkamer aan de orde 
gekomen. In een enquête gaven 19 van de 20 aanwezigen 
aan behoefte te hebben aan structureel en regionaal overleg 

tussen VWA en GGD’en, bijvoorbeeld tweemaal per jaar. 
Onderwerpen die tijdens een dergelijk structureel overleg 
aan de orde kunnen komen zijn: casuïstiek en signalen, 
regionale ontwikkelingen, organisatiestructuren en ken-
nisuitwisseling aan de hand van thema’s. In februari 2010 
heeft een soortgelijke bijeenkomst plaatsgevonden voor de 
GGD’en in West-Nederland en Utrecht en de regionale 
VWA-medewerkers. Het project wil ook bijdragen aan de 
organisatie van dit soort initiatieven in andere regio’s bin-
nen Nederland.

Verbeteren van het contact tussen VWA en GGD’en
GGD-medewerkers bellen, indien bronopsporing gewenst 
is, de Warenklachtenlijn van de VWA om een voedselinfec-
tie te melden. Uit het GGD-werkveld komen regelmatig 
berichten dat het contact met de VWA-meldkamer stroef 
verloopt. Het gaat dan vaak om de bereikbaarheid (lang 
wachten na een ingewikkeld keuzemenu), de vele adminis-
tratieve gegevens die telkens moeten worden doorgegeven 
en de beperkte of afwezige terugkoppeling met betrekking 
tot de voortgang en de resultaten van het voedselonder-
zoek. GGD Hart voor Brabant heeft op eigen initiatief een 
e-mailformulier gemaakt waarmee zij voedselinfectieinci-
denten meldt bij de VWA. 
Binnen het project wordt eraan gewerkt deze meldmetho-
diek landelijk uit te rollen. Over een verbeterde terugkoppe-
ling van onderzoeksresultaten worden gesprekken gevoerd; 
mogelijk biedt Osiris of het nieuwe meldkamersysteem hier 
uitkomst.

Uitgeven van een nieuwsbrief over voedselinfecties
Om het belang van voedselinfectieregistratie ook naar de 
VWA-medewerkers toe te benadrukken wordt sinds 2007 
vanuit het project door middel van een nieuwsbrief belang-
rijke informatie meegedeeld. De reikwijdte van de nieuws-
brief kan in de toekomst worden vergroot door onderwer-
pen toe te voegen die ook voor de GGD’en interessant zijn.

VWA GGD

RIVM

vóór 2006

Telefoon/Fax

Epi-info Osiris

VWA GGD

RIVM

huidige situatie

Telefoon/Fax

Osiris Osiris

VWA GGD

RIVM

toekomstige situatie

Osiris (Telefoon)

Osiris Osiris

figuur 2:Vervanging van oorspronkelijke meldmethoden door Osiris.
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Tot slot

Samenwerking tussen verschillende instanties in het volks-
gezondheidsdomein vraagt steeds meer aandacht: taken 
veranderen, fusies vinden plaats, organisatiestructuren wij-
zigen, werknemers worden flexibel ingezet en automatise-
ringsprojecten volgen elkaar in hoog tempo op. Hierdoor 
zal er behoefte blijven aan samenwerkingsprojecten waar-
bij aan professionals de ruimte wordt gegeven om kennis 
te nemen van elkaars organisaties en te brainstormen over 
mogelijke verbeteringen. Daarnaast kan op automatise-

ringsgebied worden bijgehouden welke ontwikkelingen 
er plaatsvinden bij de betrokken organisaties en hoe deze 
voortschrijdende automatisering kan worden ingezet om de 
samenwerking tussen de organisaties verder te faciliteren.

J.E. Chardon, Y. D. Doorduyn	en	E.G. Evers, RIVM-CIb, 

G. Morroy,	GGD	Hart	voor	Brabant en O. F. J. Stenvers, 

VWA.	E-mail:	jurgen.chardon@rivm.nl
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Jaarrapportage surveillance respiratoire infectieziekten 2008

Onlangs is de jaarrapportage surveillance van respiratoire infectie-
ziekten 2008 verschenen op de website van het RIVM. 

Deze rapportage beschrijft de ontwikkelingen op het ge-
bied van Respiratoire infectieziekten in het kalenderjaar 
2008 op basis van surveillancedata en wordt opgesteld door 
de projectgroep respiratoire infecties van de afdeling Epi-
demiologie en Surveillance van het CIb en diverse samen-
werkingspartners. Opvallend in 2008 waren de ongekend 
grote Q-koortsuitbraak en het spontane ontstaan van influ-
enzavirussen die resistent zijn tegen oseltamivir en die zich 
makkelijk verspreiden. Samen met de ontwikkelingen die 

zich inmiddels in 2009 hebben voorgedaan met een aan-
houdend Q-koortsprobleem en een influenzapandemie 
toont dit het belang aan van een goede surveillance van res-
piratoire infecties.

B E R I C H T

De rapportage is te vinden op de website: 
www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/210231004.html
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A R T I K E L

Ziekte van Lyme in Nederland 1994-2009
Aantal huisartsconsulten blijft toenemen. Is voorlichting en curatief beleid genoeg?

A. Hofhuis, M.G. Harms, J.W.B. van der Giessen, H. Sprong, D.W. Notermans, en W. van Pelt

Samenvatting: Landelijk onderzoek onder huisartsen toont aan dat de 
incidentie van tekenbeten en erythema migrans tussen 1994 en 2009 

sterk is toegenomen. De belangrijkste risicogebieden liggen in een strook 
langs de kust en in het noorden en oosten van het land, met uitzondering 
van de Rijndelta. Het verdient aanbeveling om gezien deze stijgende 
incidentie, de mogelijkheden voor alternatieve preventie- en bestrijdings-
maatregelen te onderzoeken.

RIVM-CIb 
e-mail: Wilfrid.van. 
Pelt@rivm.nl

Achtergrond

De ziekte van Lyme is een multi-systemische infectie, die 
meerdere orgaansystemen kan aantasten en zeer diverse 
symptomen kan veroorzaken. Deze ziekte wordt veroor-
zaakt door de spirocheet Borrelia burgdorferi en is de meest 
voorkomende tekenoverdraagbare ziekte op het noordelijke 
halfrond. Een karakteristiek symptoom in het begin van de 
ziekte van Lyme is erythema migrans (EM), een langzaam 
uitbreidende rode huidafwijking rondom de plaats van de 
tekenbeet. Deze huidafwijking wordt gezien bij 75 % tot 
90% van de patiënten met bewijs van een B. burgdorferi-in-
fectie. (1) Het eerste stadium van de ziekte van Lyme kan 
goed behandeld worden met antibiotica. Als de ziekte echter 
niet tijdig herkend wordt, wordt de behandeling moeilijker 
en kan de infectie zich ontwikkelen tot een gedissemineer-
de infectie met aandoeningen van het zenuwstelsel, de huid, 
gewrichten en het hart. (2, 3, 4) De ziekte van Lyme is in 
Nederland niet meldingsplichtig. Daarom heeft het Cen-
trum Infectieziektebestrijding van het RIVM in 1994, 2001, 
2005 en 2009 retrospectieve studies uitgevoerd, (5, 6, 7) om 
inzicht te krijgen in het voorkomen en de geografische ver-
spreiding van tekenbeten en erythema migrans.

Methoden

Alle huisartsen in Nederland zijn in december 2009 aange-
schreven, met het verzoek om een antwoordkaart met voor-
gecodeerde vragen in te vullen. Hierin werd gevraagd naar 
de grootte van de praktijkpopulatie en het aantal patiënten 
dat de huisartsen in 2009 geconsulteerd had voor een teken-
beet of een erythema migrans. Dit onderzoek is op dezelfde 
wijze uitgevoerd in 1994, 2001 en 2005. 
De incidentie werd berekend door huisartsconsulten voor 

tekenbeten en voor erythema migrans te delen door de 
grootte van de praktijkpopulaties. Daarna is geëxtrapo-
leerd hoeveel patiënten alle huisartsen in Nederland gezien 
zouden hebben, op basis van de incidentie en het totale in-
woneraantal van Nederland in het studiejaar. Voor elk jaar 
waarin deze studie is uitgevoerd zijn kaarten van Neder-
land gemaakt met de incidentie van tekenbeten en van ery-
thema migrans per gemeente. De betrouwbaarheid van een 
incidentieschatting per gemeente wordt beïnvloed door het 
aantal responderende huisartsen, in een enkele gemeente 
zelfs geen. Daarom zijn voor de kaarten van Nederland de 
incidenties van gemeentes met een laag aantal responde-
rende huisartsen aangepast op basis van de omringende ge-
meenten gewogen naar het aantal deelnemende huisartsen.

Resultaten

De respons van de huisartsen is over de jaren gedaald van 
79% in 1994 naar 50% in 2009, maar omgerekend naar de 
praktijkpopulatie van deze huisartsen bleek de dekkings-
graad redelijk stabiel met 88% in 1994, 68% in 2001 71% 
in 2005 en 65% van de Nederlandse populatie in 2009. 
Figuur 1 toont de incidentie van huisartsconsulten voor 
erythema migrans en tekenbeten in de jaren dat de studie 
is uitgevoerd. In 1994 werd de incidentie van erythema 
migrans geschat op 39 per 100.000 personen. Dit aantal is 
sindsdien vrijwel lineair gestegen tot een incidentie van 134 
per 100.000 inwoners in 2009. Omgerekend naar de totale 
Nederlandse bevolking betekent dit dat alle huisartsen in 
Nederland samen in 1994 ongeveer 6.000 patiënten met een 
erythema migrans zagen in de huisartsenpraktijk, in 2009 is 
dit aantal verviervoudigd naar 22.000 patiënten. 
De incidentie van consulten voor een tekenbeet verdrievou-
digde van 191 per 100.000 in 1994 tot 564 patiënten met te-
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kenbeten per 100.000 inwoners in 2009 (zie figuur 1). Het 
aantal patiënten dat naar de huisarts ging met een tekenbeet 
werd in 1994 geschat op ongeveer 30.000 en in 2009 was dit 
toegenomen tot 93.000. Uit een groot bevolkingsonderzoek 
van het RIVM onder de algemene bevolking in 2006-2007, 
was gebleken dat ongeveer 1,1 miljoen mensen in Nederland 
één of meerdere tekenbeten hebben gehad. Kortom, 1 op 
de 15 personen met een tekenbeet consulteerde hiervoor de 
huisarts, een factor 15 werd ook in eerdere soortgelijke be-
volkingsonderzoeken in 1996 en 2000 gevonden.
Figuur 2 en 3 tonen de geografische verspreiding van res-
pectievelijk erythema migrans en tekenbeten in de periode 
1994 tot 2009, op basis van huisartsconsulten. De belang-
rijkste risicogebieden, de gebieden met de hoogste inci-
dentie huisartsconsulten, waren een smalle strook langs de 
kust, het noorden en het oosten van het land, met uitzonde-
ring van het stroomgebied van de Rijn.

Discussie en conclusie

Richtlijn en media
De incidentie van tekenbeten en erythema migrans is over 
de afgelopen 15 jaar zeer sterk toegenomen. Bij het vorige 
onderzoek in 2005 was het niet zeker of de gemeten toe-
name een werkelijke toename in de ziekte van Lyme weer-
gaf, aangezien halverwege 2003 een nieuwe richtlijn voor 
huisartsen en specialisten is uitgegeven door het Kwaliteits-
instituut voor de Gezondheidszorg (CBO) voor de diagnose 
en behandeling van Lyme-borreliose. (7, 8) De toename van 
2001 tot 2005 zou dus gedeeltelijk veroorzaakt kunnen zijn 

door de verhoogde alertheid van huisartsen. Echter, in de 
2 metingen sinds het invoeren van deze richtlijn is de toe-
name duidelijk aanwezig waardoor het aannemelijk wordt 
dat er daadwerkelijk een onafgebroken toename is van de 
ziekte van Lyme. Hiermee vormt de ziekte van Lyme in toe-
nemende mate een gezondheidsprobleem in Nederland. 
De toename van de non-respons van de huisartsen tussen 
1994 en 2009 speelt geen aantoonbare rol. Identieke schattin-
gen worden verkregen indien huisartsen worden geselecteerd 
die een-, twee-, drie- of viermaal aan het onderzoek deelna-
men. Wel was de respons hoger in gemeentes met een hoge 
incidentie. Aangezien echter zowel het aantal consulten als de 
praktijkomvang wordt gerapporteerd, beïnvloedt de respons 
van huisartsen alleen de nauwkeurigheid van de schatting.
Bij de voorgaande publicaties van de onderzoeksresulta-
ten, ook al in 1995, werd geopperd dat de hoge incidenties 
zouden kunnen zijn veroorzaakt door toegenomen media-
aandeel. Media-aandeel is er echter altijd geweest aan het 
begin van het tekenseizoen en lijkt daarom onwaarschijnlijk 
als verklaring voor de substantiële stijging van de consulten. 

Verpreiding binnen Europa
Ook in andere Europese landen steeg de incidentie van de 
ziekte van Lyme in de afgelopen decennia. (9) Dit wordt 
mogelijk deels veroorzaakt door betere informatievoorzie-
ning over tekenbeten en de risico’s hiervan. De besmet-
tingsgraad van teken met Borrelia lijkt echter niet toegeno-
men te zijn in verschillende Europese landen. (10) Twee 
studies uit Zweden en Tsjechië suggereren dat de habitat 
van teken zich lijkt uit te breiden naar noordelijker gebie-
den en gebieden op grotere hoogte. (11) De dichtheid en 
besmettingsgraad van teken met Borrelia varieert sterk per 
levensstadium van de teek (larve/nymf/adult), per locatie en 
per seizoen. 

Verspreiding in Nederland
Bij verschillende veldstudies in Nederland naar de besmet-
tingsgraad van teken werden gemiddelde besmettingsper-
centages gevonden tussen de 0,8% en 33%. (12 - 15) In één 
duingebied in Nederland is de tekendichtheid en de be-
smettingsgraad met Borrelia over langere termijn gemeten. 
In deze studie is, behalve een sterke variatie per seizoen en 
per jaar, over de periode 2000 tot 2009 geen trend waar-
genomen in de tekendichtheid of de besmettingsgraad met 
Borrelia. (12) Het is mogelijk dat in andere gebieden in Ne-
derland de besmettingsgraad of tekendichtheid wél is toe-
genomen, hoewel dit niet expliciet is onderzocht. Dit zou 
kunnen betekenen dat de verspreiding van teken is toege-
nomen in de afgelopen decennia, bijvoorbeeld door uitbrei-
ding van natuur of verandering van natuurbeheer in Neder-
land of andere ecologische factoren, zoals het langer worden 
van het tekenseizoen. Een andere moeilijk te meten factor 
zou veranderd recreatiegedrag kunnen zijn, waardoor meer 

Figuur 1 – De incidentie van huisartsconsulten voor teken-
beten (stippellijn) en erythema migrans (doorgetrokken lijn) 
per 100.000 inwoners van Nederland in 1994, 2001, 2005 en 
2009. De verticale streepjes betreffen het 95% betrouwbaar-
heidsinterval rondom de incidentieschatting.
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mensen vaker blootgesteld worden aan teken. Dit zouden 
mogelijke verklaringen kunnen zijn voor de toename van 
tekenbeten en erythema migrans.

Overige micro-organismen
Door de toename van tekenbeten wordt de Nederlandse 
bevolking ook in toenemende mate blootgesteld aan andere 
micro-organismen die in teken gevonden worden. In Ne-
derlandse veldstudies worden naast Borrelia burgdorferi spp. 
ook Anaplasma/Ehrlichia spp., Rickettsia spp. en Babesia spp.
gevonden. (12,18) De parasieten Babesia microti, Babesia di-
vergens en Babesia EU1 worden gevonden in ongeveer 1% 
van de teken. (16) De bacterie Rickettsia helvetica wordt ge-
vonden met besmettingspercentages variërend tussen 6% en 
66% afhankelijk van de habitat. (17) De pathogeniciteit van 
deze bacterie is echter niet onomstotelijk vastgesteld, waar-
door het niet duidelijk is of deze bevinding gevolgen heeft 
voor de volksgezondheid. 

Beleid
Het Nederlandse beleid ter voorkoming van de ziekte van 
Lyme richt zich door middel van publieksvoorlichting op 
het voorkómen van tekenbeten, tijdige verwijdering van 
aangehechte teken en snelle herkenning en behandeling 
van de ziekte van Lyme. Gezien de toename van het aantal 
tekenbeten lijkt het een logische volgende stap om te in-
ventariseren welke aanvullende mogelijkheden er zijn om 
tekenoverdraagbare aandoeningen terug te dringen. De 
ontwikkeling en implementatie van vaccins tegen de ziekte 
van Lyme is nog niet succesvol gebleken, (9) maar in de Ver-
enigde Staten worden veelbelovende resultaten behaald met 
de bestrijding van teken. In sommige studies wordt een re-
ductie van tekenpopulaties van 60% tot 99,5% behaald door 
het selectief bestrijden van teken op herten met acariciden. 
(19) Deze resultaten zijn echter niet direct te extrapoleren 
naar de Europese situatie, omdat er in in de Verenigde Sta-
ten andere soorten teken voorkomen. Ook zal geïnventa-

Figuur 3 - De geografische verspreiding van huisartsconsulten voor tekenbeten in Nederland in 1994, 2001, 2005 en 2009. 

Aantal per 100.000 inwoners 125 -  250 250 - 500 >= 1.0000 -  125 provincie500 - 1.000

 1994  2001  2005  2009

Figuur 2 - De geografische verspreiding van huisartsconsulten voor erythema migrans in Nederland in 1994, 2001, 2005 en 2009. 

Aantal per 100.000 inwoners provincie0 -  25 25 -  50 50 - 100 100 - 200 >= 200

 1994  2001  2005  2009
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riseerd moeten worden welke bestrijdingsmiddelen tegen 
teken in Europa wettelijk toegestaan en door het publiek 
geaccepteerd zouden worden.

De huidige preventie- en bestrijdingsmaatregelen hebben 
niet geleid tot een vermindering van tekenbeten en de ziekte 

van Lyme. De vraag lijkt daarom legitiem om te onderzoe-
ken of in Europesa teken in het veld met bestrijdingsmid-
delen bestreden kunnen worden en wat dit zou kunnen bij-
dragen aan de reductie van het aantal teken. Enige haast in 
de besluitvorming lijkt gezien de onverminderde toename 
van het aantal patiënten geboden.

Lyme disease in the Netherlands 1994 - 2009
A National survey among GP’s indicates that the incidence of Lyme disease and erythema migrans, between 1994 and 2009 
strongly increased. Main risk areas are along the coast and in the northern and eastern regions of the country except for the 
Rhine delta. Additional prevention and control measures are recommended and should be considered.
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A R T I K E L

Uitbraken van voedselinfecties en -vergiftigingen in 2008

Y. Doorduyn (1) E. de Boer (2), W. van Pelt (1) en I. Friesema (1)

 

Samenvatting: Een uitbraak van voedselinfecties wordt doorgaans 
onderzocht door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) en de GGD, 

met als doel het voorkómen van nieuwe ziektegevallen. De GGD’en melden 
sinds 2004 rond de 45 uitbraken van voedselinfecties per jaar, waarbij tussen 
de 350 en 750 zieken betrokken zijn. In 2008 werden 44 uitbraken gemeld 
met 695 zieken. Dit hoge aantal wordt veroorzaakt door een aantal omvang-
rijke uitbraken. Ook het aantal ziekenhuisopnames bleef hoog in 2008 (van 
27 in 2006 naar 120 in 2007 en 79 in 2008). Salmonella veroorzaakte de meeste 
zieken (48%) en de meeste ziekenhuisopnames (92%). Ook bij de VWA bleef 
het aantal bij meldingen betrokken zieken hoog: in 2008 waren het 294 uit-
braken met 1422 zieken (in 2007 315 uitbraken met 1417 zieken). Bij 9% van 
de uitbraken werd een ziekteverwekker in voedsel gevonden, meestal Bacil-
lus cereus (3,8%). GGD’en meldden in Osiris ook individuele gevallen van 
andere mogelijk voedselgerelateerde infectieziekten waaronder 189 gevallen 
van hepatitis A en 434 van bacillaire dysenterie (shigellose).
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Voedselvergiftiging, 
Voedsel en Waren 
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Inleiding

Er zijn naar schatting 4,5 miljoen episodes van gastro-enteri-
tis in Nederland per jaar. (1) Een deel hiervan zal via voedsel 
zijn overgebracht, maar ook contact tussen mensen, contact 
met dieren of recreatiewater kan tot besmetting hebben ge-
leid. Daarnaast hoeft een voedselinfectie niet altijd te leiden 
tot gastro-enteritis, maar kan ook andere klachten veroorza-
ken of asymptomatisch verlopen. De klachten blijken vaak 
niet ernstig genoeg om een huisarts te raadplegen of voor een 
huisarts om verder onderzoek te laten verrichten. Hierdoor 
zijn voedselinfecties lastig te volgen en kunnen oorzaken 
moeilijk worden achterhaald. In Nederland worden uitbraken 
van voedselinfecties en -vergiftigingen geregistreerd en on-
derzocht door de VWA en de GGD’en. Het primaire doel is 
om nieuwe ziektegevallen te voorkomen, maar ook om meer 
informatie te krijgen over de omstandigheden waaronder de 
infectie kon plaatsvinden, de mogelijke besmette voedselbron 
en de mogelijke combinatie voedsel - ziekteverwekker. 
Dit artikel geeft een overzicht van het aantal uitbraken van 
voedselinfecties en -vergiftigingen gemeld bij de VWA en 
de GGD en het aantal meldingen van overige mogelijk 
voedselgerelateerde infectieziekten in 2008.

Registratie van voedselinfecties en -vergiftigingen
 
Personen met klachten van gastro-enteritis die vermoeden 
dat deze veroorzaakt zijn door voedsel kunnen contact op-
nemen met de warenklachtenlijn van de VWA. Volgens de 
oude Infectieziektenwet waren artsen verplicht om voedsel-
infecties en –vergiftigingen te melden aan de GGD als het 
een uitbraak betreft of een persoon die werkt in de levens-
middelen- of horecasector of in de verpleging, verzorging 
of behandeling van andere personen. Deze wet is op 1 de-
cember 2008 vervangen door de Wet publieke gezondheid, 
waarin alleen de uitbraken nog meldingsplichtig zijn. Enkele 
gevallen waarbij er gevaar voor verspreiding is (zoals shigel-
lose en tyfus) zijn als aparte ziekten in de wet opgenomen 
(zie bericht samenwerking GGD-VWA elders in dit num-
mer voor meer informatie). 
Voor dit overzicht is gebruik gemaakt van gegevens uit Osi-
ris waarbij de melddatum in 2008 ligt. Daaronder vallen ook 
enkele meldingen waarbij de eerste ziektedag in 2007 lag, 
maar de melding begin 2008 werd gedaan of geaccordeerd.

Uitbraken van voedselinfecties en -vergiftigingen

In 2008 meldde de VWA 294 uitbraken van voedselinfecties 
en –vergiftigingen in Osiris (tabel 1). Daarnaast werden 291 
individuele zieken gemeld, bij 16 personen werd een micro-
organisme in het voedsel gevonden. (2) De GGD’en meldden 
44 uitbraken en 40 meldingen van een individuele voedselbe-

Definitie uitbraak
Een	uitbraak	is	gedefinieerd	als	2	of	meer	personen	die	
binnen	een	tijdvak	van	24	uur	ziek	zijn	geworden	na	
hetzelfde	te	hebben	gegeten	of	gedronken.	
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reider/verzorger met een voedselinfectie. In 2008 werden 79 
mensen opgenomen in het ziekenhuis, waaronder 6 voedsel-
bereiders, en werden 73 infecties/vergiftigingen (92%) ver-
oorzaakt door Salmonella. In 2007 en 2008 was het gemid-
delde aantal zieken per uitbraak hoog, zowel bij de VWA als 
bij de GGD’en. (figuur 1) Dit is voor een groot deel toe te 
schrijven aan enkele omvangrijke uitbraken in deze jaren.

In 2008 werden door de VWA, de GGD en/of het RIVM 
34 grote uitbraken (≥ 10 zieken) gemeld in Osiris, waarvan 
er 8 (24 %) in beide registraties voorkwamen. Van deze 8 
was er 1 landelijke uitbraak van Salmonella Enteritidis Pt 8 
en 1 norovirusuitbraak in een wokrestaurant. Bij de overige 
6 uitbraken bleef de mogelijke ziekteverwekker onbekend, 
omdat geen (feces-)monsters bij de patiënten werden afge-
nomen en geen ziekteverwekker in voedsel werd aangetrof-
fen. Door de GGD en/of het RIVM werden 7 grote Salmo-
nella-uitbraken gemeld: een uitbraak onder familieleden die 
ziek werden door S. Enteritidis in zelfgemaakte chocolade-
mousse; een S. Enteritidisuitbraak gerelateerd aan tiramisu 
(3); een gezinscluster met ziekte door S. Typhimurium; de 
landelijke uitbraken van S. Typhimurium ft651(4) en ft506 
(5); een uitbraak in Zeeland door S. Typhimurium ft507 
en een landelijke uitbraak van S. Panama. Bij de 4 laatstge-
noemde uitbraken was ook de VWA actief om het betrok-
ken voedselproduct op te sporen. Van de grote uitbraken 
die uitsluitend door de VWA werden gemeld, ging het in 6 
van de 19 gevallen om een norovirusuitbraak. Bij onderzoek 
naar een uitbraak van gastro-enteritis onder een damesrug-
byteam was ook de GGD betrokken, maar werd niet duide-
lijk in hoeverre sprake was van een voedselinfectie. (6) Bij 
de overige uitbraken bleef de ziekteverwekker onbekend.

Van de 44 uitbraken gemeld door de GGD, was Salmonella 
de meeste voorkomende oorzaak, gevolgd door Campylobacter 
(tabel 1). Voor 27% van de uitbraken was de verwekker ech-
ter onbekend. Mede door meerdere landelijke uitbraken was 
Salmonella verantwoordelijk voor het grootste aantal zieken 
bij uitbraken (66%). Bij 35 uitbraken bij de VWA (12%) kon 
een ziekteverwekker in de genomen voedsel- of keukenmon-
sters worden aangetoond. (tabel 1). Bacillus cereus, norovirus 
en Staphylococcus aureus werden het meest aangetroffen, waar-
bij Bacillus cereus meestal werd gevonden in rijstgerechten. 
Norovirus werd uitsluitend gevonden in veegdoekjes van 
keukenoppervlakken, handgrepen op het toilet en in oesters.

Bij 15 uitbraken gemeld bij de GGD (34 %) werd de maal-
tijd thuis bereid en 2 uitbraken vonden plaats in een instel-
ling. Vier uitbraken (9 %) vonden plaats op een andere plek, 
waaronder een lokale boerderij waar 8 basisschoolkinderen 
ziek werden door Campylobacter jejuni na het drinken van 
rauwe melk. Bij de meeste uitbraken gemeld door de VWA 
werd het voedsel in een restaurant of andere commerciële 
gelegenheid bereid. (80%) Bij slechts 7 uitbraken (2%) was 
het voedsel thuis bereid. De VWA kon van 23% van de uit-
braken de meest waarschijnlijke oorzaak rapporteren. 14% 
Van de uitbraken werd verklaard door onvoldoende hygiëne 
door de voedselbereider of doordat het voedsel werd klaar-
gemaakt door een zieke of besmette werknemer.

Overige mogelijk voedselgerelateerde infecties

Naast de meldingen van voedselinfecties en -vergiftigin-
gen kwamen in Osiris in 2008 ook aangiftes binnen van 
andere mogelijk aan voedsel gerelateerde infecties, vooral 

Tabel 1: Aantal uitbraken en patiënten betrokken bij uitbraken van voedselinfecties en –vergiftigingen in 2008, gemeld bij de 
VWA en de GGD. 

VWA-meldingen GGD-meldingen

Ziekteverwekker gevonden  
bij uitbraken*

Aantal 
uitbraken (%)

Aantal zieken  
bij uitbraken (%)

Aantal 
uitbraken (%)

Aantal zieken  
bij uitbraken (%)

Bacillus cereus 14 (5) 91 (6) 0 0

Campylobacter spp. 2 (1) 16 (1) 8 (18) 26 (4)

Clostridium perfringens 2 (1) 6 (0) 0 0	

Escherichia coli 0 0 0 0

Giardia lamblia 0 0 0 0

Norovirus 10 (3) 179 (13) 1 (2) 18 (3)

Salmonella spp. 1 (0) 2 (0) 21 (48) 457 (66)

Staphylococcus aureus 6 (2) 14 (1) 0 0

Yersinia 0 0 1 (2) 2 (0)

Histamine	intoxicatie 0 0 1 (2) 2 (0)

L. monocytogenes 0 0 0 0

2	of	meer	verwekkers 0 0 0 0

Totaal	verwekker	bekend 35 (12) 308 (22) 32 (73) 505 (73)

Verwekker	onbekend 259 (88) 1114 (78) 12 (27) 190 (27)

Totaal 294 1422 44 695

* Bij GGD-meldingen is de ziekteverwekker aangetoond bij patiënten; bij VWA-meldingen is de ziekteverwekker aangetoond 
in voedsel.
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shigellose en hepatitis A (tabel 2). Na een jaar van min-
der meldingen van shigellose in 2006, heeft de stijging in 
2007 zich voortgezet in 2008. Het aantal uitbraken (2 of 
meer gerelateerde gevallen) is ongeveer gelijk aan 2007 (70 
in 2008, 75 in 2007). Hepatitis A vertoonde vanaf de jaren 
90 een dalende trend. In 2008 was er een lichte stijging te 
zien. Ook het aantal uitbraken steeg van 26 in 2007 naar 40 
uitbraken in 2008, maar is altijd nog lager dan de 58 uitbra-
ken die in 2006 geregistreerd waren. Het aantal meldingen 
van paratyfus B was in 2008 hoger dan in voorgaande jaren. 
Opvallend daarbij is dat bijna de helft van de infecties in 
Nederland was opgelopen, ten opzichte van 20% in 2006 
en 2007. Er waren 3 clusters van zieken, een waarbij de be-
smetting werd opgelopen in Nederland (3 personen), een 
gezin (5 personen) dat was besmet na een vakantie in Italië 
en 2 familieleden besmet na een vakantie in Turkije.

Discussie en conclusie

Onderschatting
In 2008 was het aantal gemelde uitbraken van voedselinfec-
ties en -vergiftigingen bij de VWA lager dan in 2007, maar 
het totale aantal betrokken zieken bleef hoog. Bij de GGD-
en was het aantal uitbraken vergelijkbaar met 2007, maar 
was een lichte daling zichtbaar in het aantal betrokken zie-
ken en het aantal ziekenhuisopnames. Geconcludeerd kan 
worden dat het aantal zieken door voedselinfecties in 2008 
op een hoog niveau is gebleven. Dit kan worden verklaard 
doordat zich in 2008 opnieuw een aantal omvangrijke uit-
braken voordeed. Enige voorzichtigheid bij de interpretatie 
van deze trend is echter wel geboden, aangezien met zeker-
heid kan worden gesteld dat de, binnen de beide registraties 

opgenomen voedselinfecties en –vergiftigingen, een sterke 
onderschatting geven van het werkelijke vóórkomen in Ne-
derland. De meest recente schatting (uit 2002) geeft een 
aantal van ruim 300.000 tot 750.000 gevallen per jaar. (7) 
Norovirus, Campylobacter, Salmonella en C. perfringens zijn in 
deze schatting in volgorde de belangrijkste verwekkers.

Meldingen bij VWA
Bij de uitbraken gemeld aan de VWA werd in 2008 bij slechts 
12% van de meldingen een mogelijke veroorzaker aange-
toond. Het ontbreken van een restant van het verdachte voed-
sel is een belangrijke reden voor het niet kunnen aantonen 
van een mogelijke ziekteverwekker door de VWA. Evenals 
in eerdere jaren werd B. cereus bij de VWA het meest frequent 
gevonden. De korte incubatietijd bij voedselvergiftigingen 
veroorzaakt door B. cereus, maakt de kans groter dat voed-
selrestanten voor onderzoek beschikbaar zijn. In 2008 werd 
norovirus eveneens frequent gevonden. Omdat het norovi-
rus zeer goed in staat is om buiten de gastheer te overleven, 
is het virus vaak nog aantoonbaar in omgevingsmonsters. In 
vergelijking met eerdere jaren onderzocht de VWA in 2008 
vaker omgevingsmonsters op norovirus en kon het virus va-
ker worden gevonden. Salmonella en Campylobacter konden 
door de VWA slechts in enkele gevallen worden aangetoond 
in voedsel. 

Meldingen bij GGD
Het aantal bij de GGD gemelde uitbraken waarvoor de ver-
wekker bekend is, bleef in 2008 hoog (73 %). In de laatste 
jaren wordt Salmonella consequent het meest frequent gevon-
den als oorzaak (in 2008 bij 48 % van de uitbraken). Campylo-
bacter werd als tweede in de rangorde van verwekkers gezien 
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Figuur 1. Uitbraken van voedselinfecties en aantal betrokken zieken, 2003-2008



INFECTIEZIEKTEN Bulletin

91Jaargang 21 nummer 3 april 2010

Tabel 2: Aantal aangiftes (GGD) van mogelijk aan voedsel gerelateerde infecties, 2003-2008.

2008 % opgelopen 
in buitenland

% opgelopen 
door voedsel  

of water

2007 2006 2005 2004 2003

Shigellose 434 69 17 398 247	 413	 346	 267	

Botulisme 7 100 86 1 1	 0 0 1	

Brucellose 7 100 29 6 6	 5	 8	 4	

Buiktyfus 28 82 21 26 22	 35	 31	 39	

Cholera 5 100 40 3 3	 4	 1	 1	

Hepatitis	A 189 49 8 156 269 212	 447 375	

Paratyfus	A 10 70 0 10 20	 9	 21	 17	

Paratyfus	B 26 54 31 6 15	 9	 17	 13

Paratyfus	C 1 100 100 2 0 2	 0 6	

bij uitbraken in 2008 (18 %). Norovirus werd slechts een-
maal als verwekker gezien bij de uitbraken in 2008, terwijl 
in eerdere jaren het aandeel van norovirus groter was (16 % 
in 2007; 22 % in 2006). Resultaten van het eXplosieproject 
uitgevoerd in 2002, geven aan dat norovirus in werkelijkheid 
waarschijnlijk de belangrijkste verwekker van voedselgerela-
teerde uitbraken is. (8) In de Verenigde Staten was in 2005 
norovirus de oorzaak van 49 % van de voedselgerelateerde 
uitbraken en Salmonella van 18 %. (9) Uit recente rapportage 
van de European Food Safety Authority over voedselinfecties 
in de EU, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen moge-
lijke en bevestigde uitbraken, blijkt dat in 2007 Salmonella het 
meest gerapporteerd werd als oorzaak van bevestigde uitbra-
ken van voedselinfecties, met norovirus op de tweede plaats. 
(10) Uitbraken van norovirus zijn vaak moeilijk te onderzoe-
ken, zowel microbiologisch als epidemiologisch en worden 
ook binnen de EU waarschijnlijk vaak geclassificeerd als een 
uitbraak met een onbekende verwekker.

Voedselbereiding
Bijna alle bij VWA en GGD gemelde uitbraken in 2008 waar-
bij norovirus als verwekker werd gevonden, werden veroor-
zaakt door een besmette voedselbereider. In een rapport van 
de WHO werd geschat dat 4-5 % van alle voedseluitbraken 
wordt veroorzaakt door een besmette voedselbereider. (11) In 
een recent onderzoek in de VS waarbij restaurants waarin een 
voedselinfectie-uitbraak was opgetreden, werden vergeleken 
met restaurants zonder uitbraken, bleken het bereiden van 
voedsel door een besmet persoon en handcontact met voed-
sel de grootste risicofactoren voor het optreden van uitbraken 
te zijn. (12) Ook andere onderzoeken tonen aan dat het be-
reiden van voedsel met blote handen en onvoldoende handen 
wassen in belangrijke mate bijdragen aan de transmissie van 
ziekteverwekkers van voedselbereiders naar consumenten. 
(13-15) Enkele onderzoeken hebben aangetoond dat voed-
selbereiders die meer kennis hebben over voedselveiligheid, 
hygiënischer werken en dat voorlichting over voedselveilig-
heid effectief is. (14, 16, 17) Behalve voorlichting zouden 
preventieve maatregelen geadviseerd kunnen worden waarbij 

niet alleen de werkzaamheden in de voedselbereiding tijdens 
ziekte gestaakt moeten worden, maar ook pas hervat dienen 
te worden 48 tot 72 uur na het verdwijnen van de klachten 
(braken en/of diarree) en dan nog alleen met het in acht ne-
men van zeer strikte hand- en toilethygiëne.

Overige besmettingen
Na een korte daling in het aantal meldingen van shigellose 
in 2006, past het aantal meldingen in 2007 en 2008 weer in 
de stijgende lijn die wordt gezien sinds 2002. Hepatitis A 
steeg na een jarenlange daling weer iets in 2008. Shigella en 
hepatitis A blijven verantwoordelijk voor het grootste aan-
tal ziekenhuisopnames en uitbraken door overige mogelijk 
aan voedsel gerelateerde infecties. Bij slechts een deel van 
deze infecties werd als mogelijke bron voedsel of water ge-
registreerd, meestal geconsumeerd in het buitenland. Mede 
door de lange incubatietijd van hepatitis A is het vaak moei-
lijk de bron te achterhalen. Er was in 2008 een opvallende 
stijging in het aantal paratyfus B-meldingen te zien, waarbij 
ongeveer de helft van de patiënten de besmetting in Neder-
land had opgelopen, dit ten opzichte van 20% in 2007. 

Registratiesysteem
Nu de VWA en de GGD’en beide via hetzelfde informa-
tiesysteem registreren, is het in de toekomst mogelijk om 
incidenten waarbij de VWA en de GGD samen onderzoek 
hebben gedaan, ook gezamenlijk te melden met wederzijds 
inzage in elkaars gegevens. Mogelijkheden hiervoor wor-
den momenteel geïnventariseerd.

Voorlichting
Het is duidelijk dat er blijvende aandacht moet zijn voor 
voedselveiligheid, zowel bij de overheid, de voedselprodu-
centen en -leveranciers, als ook bij de consumenten. Recent 
Iers onderzoek heeft aangetoond dat bij consumenten een 
basale kennis van voedselhygiëne samenhangt met een lager 
niveau van bacteriële contaminatie in de koelkast en een ge-
reduceerd optreden van zelfgerapporteerde incidenten van 
voedselgerelateerde ziekten. (18) Een meta-analyse uitge-
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Foodborne infections and outbreaks in the Netherlands, 2008
A foodborne outbreak is usually investigated by the Food and Consumer Product Safety Authority (VWA) and the local pu-
blic health services (GGD). The investigations are aimed at the prevention of new cases. Both organizations report foodborne 
outbreaks in Osiris (the electronic system for mandatory notifications of infectious diseases). Since 2004, the number of re-
ported foodborne outbreaks at the GGD fluctuates around 45, involving between 350 and 759 patients. In 2008, 44 outbreaks 
were notified, with a relatively large number of patients, namely 695. This was, as in 2007, due to several large outbreaks. 
The number of hospitalizations also stayed high in 2008 (27 in 2006 to 120 in 2007 and 79 in 2008). Salmonella caused the 
majority of the patients (48%), and the majority of the hospitalizations (92%). Also at the VWA, the number of cases involved 
in the reports remained high: 315 outbreaks with 1417 patients in 2007 and 294 outbreaks with 1422 patients in 2008. In 9% 
of the outbreaks, a pathogen was detected in food, predominantly Bacillus cereus (3.8%). GGDs also reported individual cases 
of probable foodborne infections with other causative agents such as hepatitis A (189 cases) and shigellosis (434 cases).

voerd naar de prevalentie van risicogedrag in verschillende 
demografische subgroepen in de VS, liet zien dat mannen 
in vergelijking tot vrouwen vaker rauw of onvoldoende gaar 
voedsel aten, een slechtere hygiëne rapporteerden en minder 
maatregelen troffen om kruiscontaminatie te voorkomen 
(19). Volwassenen (30-54 jaar) consumeerden eveneens va-
ker rauw voedsel (uitgezonderd melk) dan jongvolwassenen 
(18-29 jaar) en senioren (55+). Ten slotte bleken personen 

met een hoog inkomen vaker rauw voedsel te consumeren, 
minder kennis van goede hygiëne te hebben en een hoger 
risico op kruisbesmetting te hebben. Het RIVM stelt een 
toolkit beschikbaar met materiaal dat door professionals ge-
bruikt kan worden bij de publieksvoorlichting over voedsel-
infecties. Deze toolkit is te vinden op http://toolkits.loket-
gezondleven.nl/infectieziekten.
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S A M E N V A T T I N G E N  T R A N S M I S S I E D A G

Demografische ontwikkelingen en het effect op de 
epidemiologie van infectieziekten

Infecties zijn een veelvoorkomend probleem in de oudere populatie. 
Met het toenemen van de leeftijd verlopen infecties vaak ernstiger. 

Door de voorspelde toename van het aantal 65-plussers in de komende 
decennia zal ook de epidemiologie van bepaalde infectieziekten verande-
ren. Dit artikel gaat in op de vraag welke problemen er in de (nabije) toe-
komst te verwachten zijn op het gebied van infectieziekten in de oudere 
leeftijdsgroepen.

Net als in andere geïndustrialiseerde landen vergrijst Ne-
derland in hoog tempo. Vanaf 1900 tot en met 2009 nam 
het aantal 65-plussers toe van 0,3 tot bijna 2,5 miljoen per-
sonen. Volgens prognoses van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek (CBS) zijn er in 2050 4,5 miljoen 65-plussers en 
is 25% van de totale bevolking 65 jaar of ouder. De belang-
rijkste oorzaken van de vergrijzing zijn de daling van het 
vruchtbaarheidscijfer, de stijging van de levensverwachting 
en het op leeftijd komen van de naoorlogse babyboom-
generatie, die geboren is tussen 1946 en 1970. (1-6) Deze 
verschuiving in de leeftijdsopbouw van de bevolking heeft 
gevolgen voor het vóórkomen van infectieziekten. 

Effect van demografische prognose op de 
huidige ziektelast 

Voor infecties die vooral bij ouderen morbiditeit en morta-
liteit veroorzaken valt op basis van de demografische voor-
spellingen een toename van de incidentie te verwachten. In 
figuur 1 zijn de relatieve veranderingen in het voorkomen 
van een aantal veelvoorkomende ziektebeelden bij ouderen 
weergegeven. Voor de berekeningswijze verwijzen wij naar 
het rapport de Staat van Infectieziekten 2008. (7) De figuur 
laat de relatieve verandering zien van het absolute aantal ge-
vallen op basis van de huidige incidentie bij verschuiving 
van de huidige leeftijdsverdeling in Nederland naar de leef-
tijdsverdeling die voorspeld wordt voor 2050. De gebruikte 
methode houdt op geen enkele wijze rekening met andere 
toekomstige ontwikkelingen die van invloed zouden kun-
nen zijn op de relatie tussen vergrijzing en infectieziekteri-
sico’s, zoals ontwikkelingen op het gebied van nieuwe the-
rapieën of medicijnen. De relatieve veranderingen in figuur 
1 zijn daarom niet te interpreteren als projecties, maar puur 
als illustratie van een mogelijk effect van een andere demo-
grafische bevolkingsopbouw op de ziektelast in verschillen-
de leeftijdsgroepen. Bij alle gepresenteerde ziekten in figuur 

1 zal de demografische ontwikkeling leiden tot een toename 
van de incidentie doordat het aantal ouderen toeneemt en 
daardoor de absolute aantallen zieken. 

Factoren die de kans op een infectie beïnvloeden

Een aantal studies laat zien dat morbiditeit en mortaliteit van 
bepaalde infectieziekten, bij ouderen hoger zijn dan bij jon-
geren. Dit heeft meerdere oorzaken. In de eerste plaats is dat 
de natuurlijke veroudering van het immuunsysteem en de 
anatomische en fysiologische veranderingen van het lichaam. 
Ruim tweederde van de 65-plussers heeft twee of meer chro-
nische aandoeningen tegelijkertijd. Door het gecombineerde 
voorkomen van chronische ziekten zoals diabetes mellitus, 
ziekte van Parkinson, kanker, beroertes, hartfalen, dementie 
en COPD is de afweer verminderd. (8-9) 
Een andere belangrijke oorzaak van een hogere ziektelast van 
infectieziekten bij ouderen is het verblijf in een ziekenhuis 
of een verpleeghuis. Hierbij gaat het niet alleen om het ver-
blijf, maar ook om de ingrepen die daar plaatsvinden. Van de 
65-plussers woonde in 2008 bijna 5% in een verzorgingshuis 
of een verpleeghuis en van de 80-plussers was dat bijna 15%. 
Met de groei van het aantal ouderen in de komende decennia 
zal ook het absolute aantal ouderen toenemen dat in een ver-
zorgingshuis of andere instelling woont. 

Gevolgen van vergrijzing op de dynamica van 
infectieziekten

Veel fysiologische processen die bij de transmissie van in-
fectieziekten een rol spelen zijn leeftijdsafhankelijk. Ook 
risicogedrag en contactpatronen zijn dat. Een verschuiving 
in de leeftijdsopbouw van de bevolking naar oudere leef-
tijdsgroepen heeft daarom invloed op de transmissie van 
infectieziekten. Daarnaast zijn er cohorteffecten, dat wil 
zeggen dat een leeftijdscohort met een bepaalde eigenschap, 
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zoals de immuniteit tegen een specifieke infectieziekte, in 
de tijd doorschuift naar een oudere leeftijdsklasse. Bij na-
tuurlijke circulatie van een pathogeen vindt er regelmatig 
een boostering van de immuniteit plaats door hernieuwde 
blootstelling aan de verwekker. Hierdoor wordt de immu-
niteit tot op hoge leeftijd op peil gehouden. Deze boostering 
blijft achterwege als, bijvoorbeeld door grootschalige vacci-
natiecampagnes, de verwekker niet of nauwelijks meer in de 
bevolking circuleert. Immuniteit kan daardoor met de leef-
tijd afnemen en oudere leeftijdsgroepen vatbaarder maken 
voor infecties. Van hepatitis A is bekend dat ouderen veelal 
immuun zijn omdat deze infectieziekte in hun jeugd nog 
circuleerde. Met veroudering van de cohorten die in veel 
mindere mate zijn blootgesteld aan het hepatitis A-virus 
stijgt de kans op grotere uitbraken van hepatitis A in ver-
pleeg- en verzorgingshuizen. Een ander cohorteffect is het 
doorschuiven van cohorten met chronische infecties zoals 

hepatitis B of hiv naar oudere leeftijdsgroepen. Daardoor is 
een stijging van de incidentie van complicaties te verwach-
ten, die door deze infecties worden veroorzaakt. 

Conclusies

De toenemende vergrijzing en de toegenomen levensver-
wachting zijn zelfstandige factoren in de epidemiologie van 
infectieziekten. Er zijn een aantal oorzaken waardoor de 
morbiditeit en mortaliteit van oude en nieuwe infectieziek-
ten met de leeftijd toeneemt. Dit maakt dat vaccinatie van 
ouderen tegen bepaalde infectieziekten in de toekomst vaker 
overwogen dient te worden. De toekomstige dynamiek van 
infectieziekten laat zich moeilijk voorspellen. De dynamiek 
is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het ontstaan 
van nieuwe of opnieuw opduikende infectieziekten (emer-
ging infections), de import van infectieziekten door reizigers 
of migranten, maar ook het beschikbaar komen van nieuwe 
vaccins en nieuwe behandelmethoden.

P. Bijkerk, RIVM-Centrum	Infectieziektebestrijding.	

E-mail:	paul.bijkerk@rivm.nl.	
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Deze samenvatting is gebaseerd op de Staat van Infec-
tieziekten in Nederland 2008. Het rapport is te down-
loaden via http://www.rivm.nl/bibliotheek/rappor-
ten/210211005.html.

Figuur 1: Geschatte invloed van veranderingen in leeftijdsverdeling op het voorkomen van een aantal ge-
selecteerde ziektebeelden. De figuur laat de relatieve verandering zien van het absolute aantal gevallen bij 
verschuiving van de huidige leeftijdsverdeling in Nederland naar de leeftijdsverdeling die voorspeld wordt 
voor 2050 op basis van de huidige incidentie (of prevalentie voor ziekenhuisinfecties) per ziektebeeld. 
* op basis van huisartsenregistratie
** op basis van ziekenhuisregistratie
*** op basis van laboratoriumregistratie
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Scabiës: Voorlichting en praktijk in het verpleeghuis

Sinds 2004 zijn er in de regio Rotterdam-Rijnmond regelmatig uitbra-
ken van scabiës geweest in zorginstellingen waarbij bewoners/cliënten 

en medewerkers besmet werden. Ook een enkele huisarts of dermatoloog 
ontkwam niet aan de scabiësmijt. De uitbraken bleken elkaar te overlap-
pen, omdat bewoners en cliënten met enige regelmaat worden overge-
plaatst binnen de instellingen en medewerkers in meerdere instellingen 
tegelijk werkzaam zijn. Daardoor is de kans om elkaar te besmetten 
voortdurend aanwezig. Het jaar 2007 telde voor de regio Rotterdam-Rijn-
mond 6 uitbraken van scabiës. Instellingen hebben hierbij niet altijd op 
tijd bij de GGD aan de bel getrokken. 

Meldingsplicht sinds 1 december 2008

Als zich in een instelling 1 of meerdere ziektegevallen met 
klachten passend bij scabiës voordoen, kan er sprake zijn 
van meldingsplicht op basis van artikel 26 van de Wet pu-
blieke gezondheid. De instelling dient een scabiës crustosa 
direct te melden bij de afdeling infectieziektebestrijding van 
de regionale GGD. Ook huisartsen moeten patiënten met 
scabiës melden.

GGD-medewerker infectieziektebestrijding als 
adviseur

Medewerkers van de afdeling Infectieziektebestrijding ad-
viseren en begeleiden de uitbraakbestrijding. GGD Rotter-
dam-Rijnmond ziet het als uitdaging om de bestrijding, in 
goede samenwerking met de betrokken zorginstellingen, te 
optimaliseren.
De communicatie naar verzorgingstehuizen verloopt over 
het algemeen goed: er is meestal een infectieziektecom-
missie waar een specialist ouderengeneeskunde deel van uit 
maakt, de richtlijnen  van de Stichting Werkgroep Infectie 
Preventie (WIP) zijn bekend, protocollen voor uitbraken 
zijn voorhanden, en vaak is er ook een hygiënist als con-
sulent bij betrokken. Bij een uitbraak in een verzorgingste-
huis is het echter van belang om naast de zorgmanager ook 
met de groep behandelend huisartsen in contact te komen. 
Hierbij ligt zeker een rol voor de specialist ouderengenees-
kunde, die als consulent ingeschakeld moet worden. 
In de thuiszorg is de situatie heel anders dan in de intramu-
rale setting. De grotere mobiliteit van de medewerkers en het 
zicht op de contacten van de cliënten spelen hierbij een grote 
rol. De thuiszorginstellingen zijn daardoor gedwongen meer 
te improviseren. Dat vraagt een eigen aanpak van de GGD.

Vragen uit de praktijk

Wat is de taak van de infectieziektecommissies in de zorgin-
stellingen? Welke disciplines zijn erin vertegenwoordigd? 
Hoe kan de bestrijding goed aangepakt worden, terwijl de 
reguliere zorg gewoon door moet gaan? Hoe ga je als in-
stelling met de pers om wanneer die onverwacht gewaar-
schuwd is? Hoe maak je snel een draaiboek op het moment 
van een crisis? Wie wordt de interne scabiësdeskundige? 
Hoe krijg je de bestrijding gefinancierd?

Scabiësbestrijding is een omvangrijke klus wanneer het om 
een uitbraak in een zorginstelling gaat. Het gaat vaak om 
honderden cliënten, hun familie en bezoekers, en mede-
werkers, die tegelijk (mee)behandeld moeten worden en het 
liefst zo snel mogelijk. Hiervoor bieden de richtlijn en het 
draaiboek van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebe-
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strijding (LCI) handvatten. Op dit moment is er met finan-
ciële ondersteuning vanuit het RIVM een projectgroep in 
het leven geroepen om tools voor professionals te ontwik-
kelen, die de scabiës bestrijding in de intramurale setting 
van verpleeghuizen ondersteunen. Deze specifieke tools 
worden nu geëvalueerd. Zij komen landelijk beschikbaar op 
de RIVM website als de evaluatie is afgerond en de verbe-
terpunten zijn aangepast. 

Conclusie

Indien u als huisarts of als medewerker in een zorginstelling 
wordt geconfronteerd met cliënten en/of medewerkers met 
onbegrepen (nachtelijke) jeukklachten met huidafwijkin-
gen, dient u volgens de Wet publieke gezondheid contact op 

te nemen met de GGD in uw regio om hierover een mel-
ding te doen. Na de melding moet er snel geïnventariseerd 
worden om een grote uitbraak te voorkomen. De regie van 
de bestrijding van de uitbraak ligt bij de leiding van de zor-
ginstelling. De GGD-medewerker is als ervaringsdeskun-
dig adviseur betrokken en heeft een actieve rol in de beant-
woording van vragen en in het contact met de familie en 
bezoekers van de cliënten/bewoners van de zorginstelling 
en de huisgenoten van de medewerkers.

J. Dijks, Sichting	Sonneburgh	Rotterdam,	

M.C.E Trompenaars,	GGD	Rotterdam-Rijnmond.	

E-mail:	trompenaarsm@ggd.rotterdam.nl
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Surveillance Netwerk Infectieziekten 
Verpleeghuizen: eerste resultaten 2009

Systematische surveillance van infectieziekten in Nederlandse ver-
pleeghuizen is belangrijk om inzicht te krijgen in de omvang van de 

infectieziekteproblematiek in verpleeghuizen. (1) Met de resultaten van 
een dergelijke systematische surveillance kan de infectieziekteproblema-
tiek in Nederlandse verpleeghuizen zowel onderling als met verpleeghui-
zen in andere Europese landen, worden vergeleken, om zo nog duide-
lijkere aanknopingspunten te vinden voor bestrijding. Met dit doel is in 
januari 2009 het Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen 
(SNIV) gestart (figuur 1). De eerste resultaten wijzen erop dat factoren 
die van invloed zijn op de transmissie van infectieziekten, ook in ver-
pleeghuizen een rol lijken te spelen. 

De specialisten ouderengeneeskunde in dit netwerk voe-
ren een systematische surveillance uit van gastro-enteritis, 
pneumonie, influenza-achtig ziektebeeld, kinkhoest en het 
aantal sterfgevallen. (2,3) De adviescommissie van SNIV 
is in 2009 tweemaal bij elkaar gekomen om te adviseren 
over de vorm en inhoud van de surveillance. In deze ad-
viescommissie zijn verschillende beroepsgroepen vertegen-

woordigd, waaronder specialisten ouderengeneeskunde, 
adviseurs hygiëne- en infectiepreventie en GGD-artsen. 
Naar aanleiding van de tweede bijeenkomst van de advies-
commissie is besloten dat surveillance van kinkhoest in ver-
pleeghuizen volgens de huidige methode geen betrouwbare 
resultaten oplevert en daarom niet wordt gecontinueerd in 
2010. Verder zijn de klinische definities van de infectieziek-
ten verder aangescherpt. Figuur 2 geeft de aangescherpte 
definities weer zoals ze in 2010 worden gehanteerd. Naast 
deze surveillance op basis van klinische definities vindt in 
samenwerking met het RIVM-laboratorium voor Infectie-
ziekten en Screening (LIS) virologische surveillance van 
influenza plaats in de verpleeghuizen die deelnemen aan 
SNIV, en is in 2009 een pilot gestart naar verwekkers van 
gastro-enteritis in verpleeghuizen. Resultaten hiervan wor-
den in deze samenvatting buiten beschouwing gelaten.

Doel

Het doel van SNIV is om factoren die van invloed zijn op 
transmissie van infectieziekten in verpleeghuizen te iden-
tificeren.

Deelnemers

In 2009 hebben 25 verpleeghuizen deelgenomen aan SNIV 
(figuur 1), waarvan 18 verpleeghuizen sinds de start van de 
registratie op 1 januari 2009. Deze verpleeghuizen hebben 
in totaal een beddencapaciteit van 3958, dat wil zeggen dat 
er in totaal 3958 cliënten in de deelnemende verpleeghuizen 
gehuisvest kunnen worden.Figuur 1. Aan SNIV deelnemende verpleeghuizen in 2009
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Figuur 3. Incidenties en trends binnen SNIV 2009

 Figuur 2. Box met SNIV-definities 2010

Gastro-enteritis¹
•	 OF	3	of	meer	malen	per	dag	dunne	ontlasting,	afwijkend	van	normaal	voor	deze	persoon
•	 OF	dunne	ontlasting	en	2	van	de	volgende	symptomen:	
	 -	 Koorts,	braken,	misselijkheid,	buikpijn,	buikkrampen,	bloed	of	slijm	bij	de	ontlasting
•	 OF	braken	en	2	van	de	volgende	symptomen:
	 -	 Koorts,	misselijkheid,	buikpijn,	buikkrampen,	bloed	of	slijm	bij	de	ontlasting
•	 OF	3	maal	braken	binnen	24	uur	(zonder	verder	bijkomende	klachten	EN	indien	braken	niet	samenhangt	met	medicijn-

gebruik)
¹	non-infectieuze	oorzaak	uitgesloten

Influenza-achtig ziektebeeld
•	 Acuut¹	begin	van	de	symptomen²
•	 EN	tenminste	1	van	de	volgende	systemische	symptomen:	
	 -	 koorts	of	koortsachtig	gevoel,	malaise,	hoofdpijn,	myalgie	
•	 EN	tenminste	1	van	de	volgende	3	respiratoire	symptomen:	
	 -	 Hoest,	zere	keel,	benauwdheid/kortademigheid
¹	Snel	opkomend
²	Andere	waarschijnlijkheidsdiagnoses	uitgesloten

Vermoedelijk pneumonie
•	 Patiënten	met	minimaal	1	van	de	onderstaande	symptomen	worden	verdacht	van	een	lage	luchtweginfectie,	vermoe-

delijk	pneumonie,	als	deze	optreden	als	verandering	ten	opzichte	van	de	daarvoor	bestaande	situatie	en	andere	waar-
schijnlijkheidsdiagnoses	uitgesloten:

	 -	 tachypnoe
	 -	 malaise
	 -	 verwardheid	
	 -	 kortademigheid
	 -	 hoesten	(productief	of	niet	productief)
	 -	 koorts	>	38°C	of	koorts	in	de	afgelopen	48	uur
	 -	 pijn	in	de	borst	(bij	ademhaling)
•	 EN	met	nieuwe	focale	(eenzijdige)	afwijkingen	bij	auscultatie	van	de	longen
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Methode 

Bij de start van de surveillance heeft elk deelnemend ver-
pleeghuis een vragenlijst ingevuld waaruit karakteristieken 
van de deelnemende verpleeghuizen kunnen worden afge-
leid, zoals aantal bewoners, aantal bedden, woonomstandig-
heden, influenzavaccinatiegraad onder bewoners en perso-
neel. In een eerste ruwe Poissonregressieanalyse is gekeken 
naar factoren die de transmissie van infectieziekten in ver-
pleeghuizen beïnvloeden. 

Resultaten

De gemiddelde wekelijkse incidentie van gastro-enteritis 
was 3,8 gevallen per 1000 cliënten; vermoedelijke pneumo-
nie 3,6 gevallen per 1000 cliënten, influenza-achtig ziekte-
beeld 1,6 gevallen per 1000 cliënten. Wekelijks overleden 
er 6,7 per 1000 cliënten. Figuur 3 toont de incidenties en 
trends over tijd van de verschillende infectieziekten geregi-
streerd binnen SNIV. De sterfte lijkt redelijk constant over 
het jaar met een lichte verhoging begin 2009 die samenvalt 
met de piek in incidentie van gastro-enteritis, vermoedelijk 
pneumonie en influenza-achtig ziektebeeld. 
Het delen van een toilet (OR 2,6) en een uitbraak van gas-
tro-enteritis (OR 4,1) in het voorgaande jaar lijken samen te 
hangen met een hogere incidentie van gastro-enteritis (ta-

bel 1). Een grote fractie meerpersoonskamers lijkt samen te 
hangen met een hogere incidentie van vermoedelijke pneu-
monie (OR 2,6). Een lage influenzavaccinatiegraad onder 
personeel hangt - ten opzichte van andere factoren - het 
sterkst samen met een hogere incidentie van influenza-ach-
tig ziektebeeld (OR 3,3). 

Discussie

In een eerste ruwe analyse lijken inderdaad bekende facto-
ren, die van invloed zijn op transmissie van infectieziekten, 
ook samen te hangen met de incidentie van infecties in ver-
pleeghuizen. Deze factoren bieden aanknopingspunten om 
infectiepreventie in verpleeghuizen te verbeteren. Verdere 
analyses kunnen inzicht geven in de invloed van seizoenen 
en andere factoren op de incidentie van infectieziekten. 

M-J. Veldman-Ariesen, A.P.J. Haenen, B.H.B. van  

Benthem, RIVM	-	Centrum	Infectieziektebestrijding

E-mail:	sniv@rivm.nl

Tabel 1. Resultaten van een eerste ruwe analyse. Associaties tussen factoren van invloed op transmissie 
en de incidentie van gastro-enteritis (GE), vermoedelijk pneumonie en influenza-achtig ziektebeeld. Odds 
ratios en 95% betrouwbaarheidsintervallen (BI)

OR 95% BI

Gastro-enteritis
-	 Delen	van	een	toilet
-	 Eerdere	uitbraak	van	GE	in	2008

2.6
4.1

1.8-3.8
2.8-6.1

Vermoedelijk	pneumonie
-	 Meerpersoonskamers
-	 Verplegend/verzorgend	personeel	werkzaam	op	meerdere		

zorgeenheden

2.6
1.4

1.8-3.8
1.2-1.7

Influenza-achtig	ziektebeeld
-	 Aantal	bewoners	>158
-	 Verplegend/verzorgend	personeel	werkzaam	op	meerdere		

zorgeenheden	
-	 Influenzavaccinatiegraad	van	personeel	<	17%

1.4
1.5

3.3

1.0-2.0
1.2-2.1

2.3-4.6
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Met dank aan deelnemende verpleeghuizen, betrokken 
specialisten ouderengeneeskunde, leden adviescommis-
sie en samenwerkingspartners.
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Ethische vragen rond ouderen en 
infectieziektebestrijding 

Ouderen zijn veel kwetsbaarder voor allerlei ziekten – waaronder 
infectieziekten – dan mensen in andere leeftijdsgroepen. Dat heeft 

natuurlijk met de ouderdom en veroudering zelf te maken. Als we erken-
nen dat het leven eindig is, is dat dan een reden om gezondheidsrisico’s 
die samenhangen met ouderdom een ander gewicht te geven? 

Een voor de hand liggend antwoord is dat die evaluatie van 
risico’s in de eerste plaats aan de oudere zelf toekomt. Een 
voorbeeld is griepvaccinatie onder ouderen. Mensen wor-
den uitgenodigd en kunnen zelf beslissen of ze van het 
aanbod gebruikmaken. Maar als het gaat om bescherming 
tegen infectieziekten, zoals influenza, is het dan terecht om 
iedereen voor zich zelf te laten oordelen wat de risico’s zijn? 
Juist als mensen in een omgeving wonen waar zij elkaar 
eenvoudig kunnen besmetten, gaat het niet alleen om ie-

ders eigen gezondheid, maar ook om die van anderen. In 
het verpleeghuis bijvoorbeeld. Mag van bewoners verwacht 
worden dat zij voorzorgsmaatregelen tegen infectie – zoals 
griepvaccinatie - accepteren? En in hoeverre hebben ande-
ren (familieleden, verzorgers) een verantwoordelijkheid om 
besmetting te voorkomen?

M.F. Verweij,	Ethiek	Instituut,	Universiteit	Utrecht.

E-mail:	m.f.verweij@uu.nl
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Q-koorts: resultaten van nationaal en regionaal 
onderzoek 2008-2009

In de periode 2005-2009, heeft op 28 geiten- en 2 schapenhouderijen in 
Nederland een abortusstorm plaatsgevonden, veroorzaakt door Coxiella 

burnetii . Vóór 2007, was Q-koorts in Nederland laag-endemisch met een 
gemiddelde van 17 gerapporteerde gevallen per jaar. De seroprevalentie 
van Q-koorts en risicofactoren voor seropositiviteit zijn onderzocht in 
sera die afgenomen waren vóór de humane uitbraak in 2007. Over het 
geheel genomen was de seroprevalentie, gebaseerd op ELISA-resultaten, 
1,5% (2,4% na aanpassing voor fout-negatieve uitslagen) en nam toe met 
de leeftijd van 0,4% (95%CI 0.1-0.7%) in 0-14 jarigen tot 2,3% (95%CI 1.4-
3.1%) in de 60-79 jarigen.

 

In 2007 is de eerste humane uitbraak gedocumenteerd: 
ongeveer 170 humane klinische gevallen werden gerappor-
teerd (retrospectief >190 gevallen met een eerste ziektedag 
in 2007), hoofdzakelijk in het gebied waar geitenhouderijen 
met Q-koorts waren gevestigd. Onderzoek naar de epide-
mie in de regio Herpen gaf aan dat transmissie hoofdzake-
lijk had plaatsgevonden via lucht vanuit veehouderijen met 
(kleine) herkauwers, waarbij de uitzonderlijk hoge tempe-
ratuur, het uitzonderlijk droge weer en een overheersende 
oostenwind de transmissie hebben bevorderd. Daarnaast 
was er een verhoogd risico voor contact met hooi en mest. 
(Onderzoek van de epidemie is eerder gepresenteerd tij-
dens de Transmissiedag in 2008) Zowel (dieren)artsen als 
het publiek werden door gerichte mailing, publicaties en 
de regionale media geïnformeerd, om zo de doctor’s delay 
te verminderen en ziekenhuisopnames en complicaties te 
voorkomen. Aanvullend hierop is een humaan en veteri-
nair onderzoeksprogramma voor Q-koorts ontwikkeld en 
geïmplementeerd. 

Maatregelen in 2008 

In 2008 en 2009 werd een verdere stijging in het aantal mel-
dingen van humane Q-koorts waargenomen. In deze pre-
sentatie ligt de nadruk op de nationale uitbraken in 2008-
2009 en de geïmplementeerde controlemaatregelen. In 
maart 2008 ontvingen alle geitenhouderijen in de provincies 
met hoge incidentiecijfers een folder over Q-koorts in mens 
en dier, inclusief adviezen rondom hygiënemaatregelen. 
Toen in mei 2008 het aantal humane gevallen wéér toenam 
werden de volgende maatregelen getroffen: Q-koortsabor-
tusstormen (>5%) in melkgeiten en melkschapen werden 

meldingsplichtig en klinisch geïnfecteerde bedrijven wer-
den gedurende een periode van 90 dagen beperkt in het uit-
rijden van mest en het toelaten van bezoekers. In oktober en 
november van 2008 werden in het gebied met het hoogste 
risico (45 km zone rondom Uden) ongeveer 36.000 (niet 
drachtige) kleine herkauwers vrijwillig gevaccineerd om zo 
verspreiding van C. burnetii gedurende de daarop volgende 
lammerperiode te beperken. In 2008 werden 1000 humane 
gevallen gerapporteerd in een groter geografisch gebied dan 
in 2007. Retrospectief onderzoek door de plaatselijke GGD 
en het RIVM van het grootste cluster in 2008 in Helmond 
toonde aan dat de ziektegevallen duidelijk gerelateerd wa-
ren aan een nabij gelegen melkgeitenhouderij die een aantal 
weken voor de eerste meldingen van humane ziektegeval-
len getroffen was door een Q-koortsabortusstorm: een ver-
hoogd risico (38/10.000 inwoners) werd waargenomen voor 
individuen die binnen een straal van 2 kilometer van deze 
melkgeitenhouderij woonden in vergelijking tot individuen 
die ten minste 5 kilometer (1/10.000) van de melkgeiten-
houderij woonden. 

Maatregelen in 2009

In februari 2009 werd een hygiëneprotocol verplicht gesteld 
voor alle professionele melkgeiten- en melkschapenhoude-
rijen (>50 dieren) in Nederland. Vanaf april tot november 
2009, werden nog eens 200.000 kleine herkauwers (inclusief 
herkauwers van eerder met Q-koorts besmette bedrijven en 
bedrijven met een publieke functie) verplicht gevaccineerd. 
Het gebied waarin vaccinatie verplicht was, werd verder 
uitgebreid (ook rest provincie Noord-Brabant). Opnieuw 
werden (dieren)artsen en het publiek met gerichte mailings, 
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publicaties en via de media geïnformeerd. Vanaf 1 oktober 
werden de veterinaire meldingscriteria aangepast naar een 
actieve periodieke tankmelkmonitoring voor Q-koorts met 
behulp van PCR. In december 2009 werd vervolgens beslo-
ten om alle drachtige melkgeiten en melkschapen op tank-
melkpositieve bedrijven te ruimen, om zo het risico van 
hoge humane blootstelling gedurende het volgende lam-
merseizoen van 2010 te reduceren. Totaal werden in 2009 
ruim 2300 humane gevallen gemeld door de GGD’en. 
Verwacht mag worden dat in het vaccinatiegebied van 
2008 en 2009 het aantal humane gevallen zich zal stabili-
seren. Daarbuiten is een verdere groei nog mogelijk. Met 
de doorgaande vaccinatiecampagne van kleine herkauwers 
(in 2010 landelijk op eerder genoemde soorten bedrijven 
geïmplementeerd) zou vanaf 2011 het aantal ziektegevallen 
sterk moeten teruglopen. Vanwege de uitbreiding van di-
agnostiek (inmiddels in hoog-incidentieregio's opgenomen 
in routine) en de toegenomen alertheid bij behandelend art-
sen, is echter de verwachting dat het aantal meldingen ook 
op de langere termijn niet meer terug zal keren naar het 
niveau van vóór 2007.

Y.T.H.P. van Duijnhoven, B. Schimmer, W. van der Hoek, 

RIVM-Centrum	Infectieziektebestrijding

E-mail:	Yvonne.van.Duijnhoven@rivm.nlFolder uit Q-koorts toolkit voor publiekscommunicatie door 
GGD’en

I B
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The Goat Connection: een retrospectieve 
cohortstudie naar het verband tussen een 
geïdentificeerde veterinaire bron van Q-koorts en 
aansluitende humane gevallen

 

Q-koorts, ooit een sporadisch voorkomende ziekte, heeft zich in 
Nederland sinds 2007 ontwikkeld tot een epidemie. Een verband met 

de intensieve geitenhouderij in ons land is aannemelijk. Effectieve bestrij-
dingsmaatregelen hebben lang op zich laten wachten, mede als gevolg van 
het ontbreken van sluitend bewijs met betrekking tot het veronderstelde 
verband. Tot maart 2009 was Zuid-Limburg praktisch Q-koorts vrij. GGD 
Zuid-Limburg is de eerste groep die in deze regio het verband tussen een 
eerder bekende veterinaire puntbron van Q-koorts met aansluitende hu-
mane gevallen onderzocht. Brononderzoek vond eerder plaats in de regio 
Herpen, het epicentrum van de epidemie. Het onderzoek dat hier bespro-
ken wordt is het eerste in een reeks van studies in de regio Zuid-Limburg, 
waarmee het causale verband onderbouwd wordt, en het verspreidingsge-
drag van Q-koorts in plaats en tijd, in kaart wordt gebracht. 

Contactonderzoek

Wij ontvingen in maart 2009 een veterinaire melding van 
een geitenhouderij in Voerendaal waar een ongewoon aan-
tal verwerpingen was geconstateerd en Q-koorts bij geiten 
was vastgesteld. Op basis van contactonderzoek hebben wij 
een retrospectieve cohortstudie verricht. Alle medewerkers 
en bezoekers van de boerderij werden in het onderzoek be-
trokken.
Boerderijcontacten die seropositief waren voor fase II IgM 
tegen C. burnetii werden beschouwd als primaire gevallen. 
Gezinscontacten van deze primaire gevallen werden even-
eens in het onderzoek betrokken. Alle contacten kregen een 
vragenlijst uitgereikt met betrekking tot potentiële risico-
factoren en transmissieroutes. Wij berekenden attack rates 
(AR) en associaties tussen uitkomst en de onderzochte ri-
sicodeterminanten. In de weken en maanden na de veteri-
naire melding en actieve case-finding onder boerderijcon-
tacten, kregen wij door huisartsen ook nog ziektegevallen 
gemeld die geen directe link met de boerderij of primaire 
gevallen hadden gehad.

Resultaten

Voorlopige resultaten van ons onderzoek tonen een AR 
onder medewerkers van de boerderij van 100%. (25/25; 3 

medewerkers toonden een serologisch beeld van een eerder 
doorgemaakte Q-koortsinfectie met aansluitende immuni-
teit; respons 68%(28/36)). 
De AR onder bezoekers van de boerderij was 67% (20/30; 
respons 94% (32/34)). Onder de geïnfecteerde bezoekers 
van de boerderij waren 2 GGD-medewerkers die in het ka-
der van de contactopsporing een kort bezoek aan de boer-
derij hadden gebracht.
De hoge AR-waarden onder boerderijcontacten passen bij 
de hoge concentraties van Coxiella burnetii die in omgevings-

S A M E N V A T T I N G E N  T R A N S M I S S I E D A G
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monsters op en rondom de boerderij werden aangetroffen. 
De primaire gevallen hadden allen milde symptomen, en 
er was geen sprake van ziekenhuisopnames in deze groep. 
Van de 17 onderzochte gezinscontacten van primaire geval-
len waren er 8 positief, zij worden als secundaire gevallen 
beschouwd.
Uit de omgeving van de boerderij werden gedurende de 
maanden na de veterinaire melding in totaal 206 gevallen 
gemeld, met woonafstanden tot 12 km van de boerderij. De 
gemiddelde leeftijd in deze groep was significant hoger dan 
in de groep boederijcontacten (49 versus 31 jaar), bovendien 
was er in deze groep sprake van ziekenhuisopnames en ge-
middeld een ernstiger ziektebeeld. De meeste gevallen in de 
groep van omwonenden deed zich voor in de eerste 3 maan-
den na de veterinaire melding, in een periode waar volgens 
de toen geldende protocollen nog geen mest was uitgereden 
vanuit de besmette boerderij.

Conclusies

Contactopsporing onder boerderijmedewerkers en -bezoe-
kers op het moment van de veterinaire uitbraak leverde, in 
combinatie met onze actieve case-finding, onverwacht hoge 

attack rates op, mogelijk als gevolg van de blootstelling aan 
hoge concentraties C. burnetii op de boerderij, maar moge-
lijk ook als gevolg van een hoge virulentie van de bacterie-
stam in kwestie. Ook bezoekers die gedurende een korte 
periode (< 1 uur) op de boerderij waren geweest, bleken een 
hoog risico op besmetting te hebben. 
Secundaire transmissie, waarschijnlijk door gecontami-
neerde voorwerpen (kleding en schoenen) afkomstig van 
de boerderij, werd frequent gezien in de onderzochte geval-
len. Aerogene verspreiding lijkt de primaire route van trans-
missie te zijn bij ziektegevallen die geen directe link met de 
boerderij hebben gehad. Het ziektebeeld in deze groep lijkt 
gemiddeld ernstiger te zijn.

V. H. Hackert,	GGD	Zuid-Limburg.	

E-mail:	volker.hackert@ggdzl.nl
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Vaccinology Masterclass

Het speelveld van infectieziekten is voortdurend in beweging en aan veranderingen onderhevig. Neem 
bijvoorbeeld de recente opname van het baarmoederhalskankervaccin binnen het Rijksvaccinatiepro-
gramma of de implementatie van het landelijke beleid omtrent vaccinatie van risicogroepen tegen de 
Mexicaansegriep. Dit heeft geleidt tot veel aandacht in de media en een groeiend bewustzijn onder de 
bevolking ten aanzien van de preventie van infectieziekten.
Het is belangrijk dat kennis en vaardigheden gebaseerd zijn op de meest actuele stand van zaken. Mid-
dels deze Masterclass willen we graag aansluiten op de actualiteit van vandaag en ruimte bieden voor 
verdieping van kennis. 

Datum:   25 en 26 juni 2010
Lokatie:  Hotel De Bilderberg te Oosterbeek
Doelgroep:  Kinderartsen, internisten, medisch microbiologen, virologen, arts-infectieziekten en 

artsen betrokken bij advisering en beleidsvorming van preventieprogramma’s voor in-
fectieziekten, bijvoorbeeld het Rijksvaccinatieprogramma. 

Programmacommissie
Prof. dr. R. de Groot, kinderarts-infectioloog, UMC St. Radboud, Nijmegen
Drs. M.J.W. Oey-Spauwen, arts M&G, medisch adviseur RIVM, Bilthoven
Prof. dr. J.J. Roord, kinderarts-infectioloog, VU Medisch Centrum, Amsterdam
Dr. H.C. Rümke, arts-epidemioloog, Vaxinostics, Rotterdam

Accreditatie:  Voor 13 uren nascholing wordt aangevraagd bij de NVK, NIV, NVMM, en ABSG.
Kosten:  € 450,- excl. btw. 
Inschrijving:  Via website www.postgrade.nl, tel. 030-6938240 of e-mail nlpostgrade@gsk.com
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5e Symposium Sociaal-verpleegkundigen 

Is alles overdraagbaar?  
Effecten van communicatie

De volgende onderwerpen komen aan bod:  
• Risico, een kwestie van perceptie
• Nieuwe communicatiemiddelen in de voorlichting
• Tips en valkuilen bij perscontacten
• Het effect van voorlichting
• Wat kun je met het kwaliteitsregister
Binnenkort verschijnt er een uitnodiging met het programma en inschrijfinstructies.

Reserveer deze dag alvast in je agenda!

Wanneer  Vrijdag 21 mei 2010
Waar   RIVM Bilthoven
Inschrijving  Via de website www.rivm.nl/cib/agenda
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Meldingen Wet publieke gezondheid

Week 
01-04
totaal

Week 
05-08
totaal

Week 
09-12
totaal

Totaal
t/m week 12 

2010

Totaal
t/m week 12

2009

Groep A
Pokken 0 0 0 0 0
Polio 0 0 0 0 0
Severe	Acute	Respiratory	Syndrome	(SARS) 0 0 0 0 0

Groep B1
Difterie 0 0 0 0 0
Humane	infectie	met	aviair	influenzavirus* 0 0 0 0 0
Pest 0 0 0 0 0
Rabiës 0 0 0 0 0
Tuberculose 58 93 66 217 203
Virale	hemorragische	koorts 0 0 0 0 0

Groep B2
Buiktyfus 6 1 3 10 3
Cholera 1 0 0 1 0
Hepatitis	A 17 13 24 54 46
Hepatitis	B	Acuut 27 11 28 66 50
Hepatitis	B	Chronisch 187 121 130 438 371
Hepatitis	C	Acuut 7 10 0 17 20
Invasieve	groep	A-streptokokkeninfectie* 27 11 32 70 79
Kinkhoest 489 481 284 1254 1220
Mazelen 0 5 1 6 2
Paratyfus	A 4 0 1 5 1
Paratyfus	B 1 1 2 4 1
Paratyfus	C 0 0 0 0 0
Rubella 0 0 0 0 0
STEC/enterohemorragische	E.coli-infectie 25 15 9 49 48
Shigellose 32 31 0 63 146
Voedselinfectie 6 1 2 9 5

Groep C
Antrax 0 0 0 0 0
Bof* 14 15 8 37 16
Botulisme 0 0 0 0 0
Brucellose 0 0 0 0 1
Gele	Koorts 0 0 0 0 0
Hantavirusinfectie* 1 0 2 3 1
Invasieve	Haemophilus	influenzae	type	b-infectie* 16 2 3 21 0
Invasieve	pneumokokkenziekte	(bij	kinderen)* 5 11 6 22 0
Legionellose 11 26 17 54 44
Leptospirose 0 3 2 5 5
Listeriose* 8 4 11 23 8
MRSA-infectie	(clusters	buiten	ziekenhuis)* 0 9 0 9 2
Malaria 25 6 17 48 64
Meningokokkenziekte 16 8 11 35 39
Psittacose 9 2 2 13 10
Q-koorts 21 55 93 169 32
Tetanus* 0 0 0 0 0
Trichinose 0 0 0 0 0
West-Nijlvirusinfectie* 0 0 0 0 0
Ziekte	van	Creutzfeldt-Jakob	-	Klassiek 1 0 4 5 0
Ziekte	van	Creutzfeldt-Jakob	-	Variant 0 0 0 0 0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd 
door het RIVM. Voor actuele aantallen van Nieuwe Influenza H1N1 verwijzen wij u naar de themasite over dit onderwerp: http://www.rivm.nl/nieuwe-influenza/. 
Contactpersoon: S.M. van der Plas, RIVM, CIb, Epidemiologie en Surveillance, e-mail: Simone.van.der.plas@rivm.nl * = meldingsplichtig sinds 01-12-2008
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Week 
49-53
totaal

Week 
01-04
totaal

Week 
05-10
totaal

Totaal
t/m week 10 

2010

Totaal
t/m week 10

2009

totaal	aantal	MRSA-isolaten 171 220 285 505 611
buitenlandgerelateerde	isolaten* 5 5 4 9 25
veegerelateerde	isolaten 62 107 125 232 279
screeningsisolaten 103 146 198 344 406
isolaten	uit	mogelijk	infectieus	materiaal 53 67 83 150 146

Top 5 van spatypes t011	(47) t011(62) t011	(67) t011(129) t011(173)
t002	(14) t108	(25) t108	(24) t108	(49) t108	(64)
t008	(11) t008	(17) t008	(21) t008	(38) t008	(59)
t108	(11) t002	(10) t034	(15) t002	(24) t002	(23)
t019	(9) t032	(8) t002	(14) t034	(17) t3848	(21)

* op basis van ingestuurde vragenlijsten. Contactpersoon: A.P.J. Haenen, RIVM, CIb, Epidemiologie en Surveillance, e-mail: Anja.Haenen@rivm.nl

Week 
01-04
totaal

Week 
05-08
totaal

Week 
09-12
totaal

Totaal
t/m week 12 

2010

Totaal
t/m week 12

2009

Enterovirus 63 28 42 133 74
Adenovirus 145 167 168 480 334
Parechovirus 31 36 34 101 56
Rotavirus 132 365 645 1142 1111
Norovirus 691 963 765 2419 1239
Influenza	A-virus 26 8 6 40 726
Influenza	B-virus 2 2 0 4 66
Influenza	C-virus 0 0 1 1 0
Parainfluenza 26 36 24 86 91
RS-virus 980 672 191 1843 754
Rhinovirus 159 126 132 417 245
Mycoplasma	Pneumoniae 38 44 48 130 100
hMPV 71 139 116 326 128
Coronavirus 60 91 66 217 101
Chlamydia	psittaci 1 1 5 7 5
Chlamydia	pneumoniae 0 4 0 4 3
Chlamydia	trachomatis 1316 1421 1413 4150 3686
Hiv	1 91 99 90 280 245
Hiv	2 0 1 1 2 1
HTLV 0 0 1 1 0
Hepatitis	A-virus 8 16 8 32 27
Hepatitis	B-virus 110 109 140 359 344
Hepatitis	C-Virus 57 59 81 197 176
Hepatitis	D-Virus 1 1 2 4 2
Hepatitis	E-Virus 5 2 1 8 3
Bofvirus 4 1 9 14 10
Mazelenvirus 5 1 1 7 2
Rubellavirus 1 0 0 1 2
Parvovirus 17 14 23 54 60
Coxiella	burnetii 68 62 36 166 9
Rickettsiae 1 0 0 1 6
Denguevirus 6 5 4 15 68
Hantavirus 2 0 1 3 1
West-Nijlvirus 0 0 0 0 0

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie. Zonder 
toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Contactpersoon enterovirussen: H. van der Avoort, RIVM, 
CIb, Laboratorium voor Infectieziekten en Screening, e-mail: Harrie.van.der.Avoort@rivm.nl. Contactpersoon overige virussen: S.M. van der Plas, RIVM, CIb, 
Epidemiologie en Surveillance, e-mail: Simone.van.der.Plas@rivm.nl

Meldingen uit de virologische laboratoria

MRSA-overzicht



INFECTIEZIEKTEN Bulletin

Een selectie van de onderwerpen

V R A G E N  U I T  D E  P R A K T I J K

Vormen verwaarloosde Egyptische katten een rabiësrisico? 

De douane op Schiphol onderschept 8 jonge katten die door 2 Egyptenaren ingevoerd werden. Twee doua-

nebeambten werden hierbij in de hand gebeten en daarmee mogelijk blootgesteld aan rabiës. De LCI krijgt 

het verzoek om het rabiësrisico te beoordelen. 

Import van katten

De	 katten,	 afkomstig	 uit	 Egypte	en	 bestemd	voor	 een	 Nederlandse	 handelaar,	worden	 in	beslag	 genomen	

omdat	de	papieren	voor	de	invoer	niet	kloppen	en	de	dieren	in	verwaarloosde	toestand	verkeren.	Tegen	de	

regels	in	kunnen	er	geen	vaccinatiebewijzen	overlegd	worden	en	zijn	6	van	de	dieren	jonger	dan	3	maanden.	

De	dienstdoende	piketdierenarts	van	het	VWA-incident	en	crisiscentrum,	regelt	een	quarantaineverblijf	voor	

de	dieren.	Hiervoor	bestaan	speciale	richtlijnen	bij	de	VWA	en	het	douaneteam	op	Schiphol.	Indien	opvang	en	

quarantaine	mogelijk	is,	worden	dieren	niet	geëuthanaseerd.	Er	is	ook	een	strikte	instructie	voor	douaneper-

soneel	om	het	contact	met	dieren	te	vermijden.	Toch	werd	in	dit	geval	het	personeel	gevraagd	de	dieren	water	

en	voedsel	te	geven,	omdat	ze	voorlopig	nog	niet	zouden	worden	opgehaald.	De	douaniers	werden	hierbij	in	

hun	gehandschoende	handen	gekrabd	en	gebeten.	De	douaniers	werden	doorverwezen	naar	GGD	Kennemer-

land,	maar	gingen	naar	de	medische	dienst	van	Schiphol.	Die	oordeelde	dat	het	onschuldige	verwondingen	

waren	en	dat	er	niets	hoefde	te	gebeuren.

Alerte docent

Een	van	de	douanebeambten	heeft	een	dag	later	een	bijscholingscursus	over	de	Flora	en	Faunawet	en	brengt	

daar	haar	eigen	incident	als	casus	in.	De	cursusleider	beseft	het	potentiële	risico	en	belt	alsnog	de	GGD	Ken-

nemerland.	Deze	verwijst	het	slachtoffer	door	naar	de	GGD	van	haar	woonplaats,	die	vervolgens	de	LCI	raad-

pleegt.	Tevens	informeert	de	douanebeambte	haar	collega.

Indicatie voor postexpositieprofylaxe rabiës 

Egypte	is	een	risicoland	voor	rabiës.	Aangezien	er	onduidelijkheid	is	over	de	precieze	herkomst	van	de	dieren	

en	vaccinatiegegevens	ontbreken,	is	geadviseerd	om	conform	de	LCI-richtlijn	Rabiës	te	starten	met	een	vol-

ledige	PEP	inclusief	MARIG.	Met	de	GGD’en	is	afgesproken	dat	de	LCI	14	dagen	na	het	incident	bij	de	VWA	

na	gaat	of	de	dieren	nog	gezond	zijn.	De	katten	blijken	zich	twee	weken	later	normaal	te	gedragen.	Er	is	dus	

geen	verdenking	op	rabiës	en	de	behandeling	met	PEP	kan	worden	gestopt.	De	katten	worden	gevaccineerd	

en	6	maanden	geobserveerd.	Hoewel	na	2	weken	duidelijk	werd	dat	de	dieren	geen	 rabies	doormaakten	

en	dus	niet	besmettelijk	waren	ten	tijde	van	het	incident,	kunnen	zij	nog	tot	6	maanden	na	een	potentiële	

besmetting	in	Egypte	rabiës	ontwikkelen.	De	kosten	voor	observatie	en	vaccinatie	zijn	voor	rekening	van	de	

eigenaar	van	de	dieren.

Casus met leerpunten

Uit	de	casus	blijkt	dat	het	wenselijk	is	dat	de	VWA	bij	de	LCI	melding	maakt	van	potentiële	rabiësblootstelling	

bij	in	beslag	genomen	dieren.	De	LCI	adviseerde	de	douane	om	door	hun	arbodienst	een	risico-inventarisatie	

en	-evaluatie	te	laten	uitvoeren	voor	douanebeambten	op	Schiphol,	de	voorlichting	te	verbeteren,	en	wellicht	

een	indicatie	te	overwegen	voor	preventieve	rabiësvaccinatie.	Douaniers	moeten	daarnaast	weten	waar	zij	

zich	moeten	melden	bij	dergelijke	incidenten.	Ten	slotte	zal	de	medische	dienst	van	Schiphol	op	de	hoogte	

worden	gebracht	van	de	procedure	rond	het	beoordelen	van	potentiële	rabiësblootstelling.	

Bronnen

-	 Landelijk	coördinatiecentrum	reizigersadvisering	(www.lcr.nl)

-	 LCI-richtlijn	Rabiës

Voor correspondentie over deze rubriek: lci@rivm.nl.


