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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 bestaande 
of opkomst van nieuwe infectieziekten. Hieronder volgt een 
overzicht van de signalen tot en met 10 januari 2008.

Binnenland

Vrouw overleden aan tuberculose
Bij een 19-jarige vrouw uit Helmond is op 28 november 
2007 open longtuberculose vastgesteld (ZN+4, PCR-posi-
tief). Zij was afkomstig uit Kongo en sinds 4 jaar in Neder-
land. De vrouw was opgenomen in het ziekenhuis en is daar 
op 1 december overleden. Voor zover bekend was er geen 
sprake van comorbiditeit. Bij leerlingen uit haar klas en bij 
enkele docenten is een mantouxtest gezet en een röntgen-
foto gemaakt. Daarnaast is de GGD een onderzoek gestart 
onder de overige eerste ringcontacten van de patiënt (Bron: 
GGD Zuid Oost Brabant).

Longtuberculose door Mycobacterium bovis
Bij een jonge Nederlandse vrouw met langdurige hoest-
klachten werd medio november besmettelijke longtubercu-
lose vastgesteld. De vrouw is woonachtig op een boerderij 
en werkzaam in een verzorgingshuis. Regulier contacton-
derzoek door de GGD leverde infecties in het gezin en in de 
werkkring op, maar niet in een volgende ring op het werk. 
Er zijn geen secundaire gevallen van actieve tuberculose. Als 
verwekker is Mycobacterium bovis vastgesteld. De indexpatiënt 
had geen contacten in het buitenland. De Voedsel en Wa-
renautoriteit was bij deze casus betrokken. De Nederlandse 
veestapel is in principe vrij van M. bovis. Onderzoek bij de 
koeien op de boerderij heeft geen infectie met Mycobacterium 
bovis aan het licht gebracht (Bron: KNCV en VWA).

Patiënten met Legionella mogelijk gerelateerd aan 
sauna
De GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Den Haag 
hebben patiënten met een Legionella-infectie gerapporteerd 
die hun infectie mogelijk in een sauna hebben opgelopen. In 
het eerste geval gaat het om een cluster van 3 patiënten: de 
eerste ziektedag van de eerste patiënt was in 2006, de ove-
rige 2 patiënten hadden een eerste ziektedag in december 

2007. Geen enkele van deze patiënten is in het buitenland 
geweest. Recent is in een watermonster van de sauna Le-
gionella serogroep 1 gevonden. De sauna-eigenaar heeft op 
basis van het klantenbestand, mensen die in de afgelopen 
periode de sauna bezocht hebben, geïnformeerd. De GGD 
Den Haag heeft eveneens een patiënt gemeld die enkele da-
gen voor de eerste ziektedag een sauna had bezocht. Ook 
hier is Legionella-serogroep 1 in een watermonster genomen 
en zijn klanten van de sauna geïnformeerd (Bron: GGD 
Rotterdam-Rijnmond en GGD Den Haag).

Cluster van E. coli-infecties
In korte tijd werden in Noord-Holland 7 patiënten met 
mogelijk STEC-infectie gemeld. Om de bron van infectie 
op te sporen hebben de betrokken GGD’en vragenlijsten 
bij de patiënten afgenomen. De GGD vond bij 6 patiënten 
een relatie met consumptie van filet américain, gekocht bij 
dezelfde supermarktketen. De uitgevoerde pulsed-fieldgel-
elektroforese (PFGE) liet identieke patronen zien. De voed-
selbron kon niet door microbiologisch onderzoek worden 
bevestigd (Bron: RIVM/CIb).

Patiënte met rabiës
Eind 2007 is een patiënte overleden aan rabiës. De vrouw is 
tijdens haar vakantie in Kenia gekrabd door een vleermuis. 
De laatst gemelde humane infectie met rabiësvirus in Neder-
land deed zich 10 jaar geleden voor (Bron: Eurosurveillance).

Prikincident in Almere
Een gezondheidscentrum in Almere werkte vanaf augustus 
2006 tot november 2007 met een zogenaamde multiklikpen 
met doordraaicontainer voor 6 naaldjes voor diabetici. Met 
dit apparaat bestond de mogelijkheid dat 1 naaldje meerdere 
keren kon worden gebruikt. Het systeem blokkeerde een 
gebruikt naaldje niet. Uit voorzorg zijn ruim 600 mensen 
gevraagd hun bloed te laten testen op hepatitis B, hepatitis 
C en hiv. Uiteindelijk bleek niemand geïnfecteerd. Ook op 
andere plaatsen is deze multiklikpen gebruikt. In een ver-
pleeghuis in het westen van het land zijn vermoedelijk 3 ge-
vallen van hepatitis B gerelateerd aan verkeerd gebruik van 
een prikpen. In de genotypering zijn de 3 virussen niet te 
onderscheiden. Eén van de bewoners heeft gefunctioneerd 
als bron voor de andere 2 (Bron: Hulpverleningsdienst Fle-
voland/GGD Rotterdam Rijnmond).

MRSA in Amsterdams ziekenhuis
Eind december was in een Amsterdams ziekenhuis een 
uitbraak van MRSA PFGE-type 15 (spa-type 32). Na slui-
ting van verschillende afdelingen van het ziekenhuis zijn  
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gefaseerd alle patiënten en personeelsleden van deze af-
delingen op MRSA-dragerschap gescreend (ruim 1500 
personen). In totaal zijn 8 patiënten en 4 personeelsleden 
MRSA-positief bevonden en vooralsnog met succes voor 
dragerschap behandeld met rifampicine en cotrimoxazol. 
Verder is gebleken dat er verspreiding van deze MRSA-
stam in een verzorgingshuis is opgetreden. Toevallig werd 
een tweede MRSA spa-type 19 gevonden bij een patiënt en 
een verpleegkundige op 2 verschillende verpleegafdelingen, 
zonder dat een duidelijk epidemiologisch verband tussen 
beiden kon worden vastgesteld. Op deze afdelingen werd 
een tweede screeningsronde gedaan, waarbij geen nieuwe 
MRSA spa-type 19-besmettingen werden aangetoond. Op 
grond van de huidige beschikbare gegevens lijkt een nieuwe 
IC-verpleegkundige afkomstig uit een ander ziekenhuis 
de bron van de uitbraak met MRSA-type 15 (spa-type 32). 
Inmiddels zijn de betrokken afdelingen van het ziekenhuis 
weer volledig open (Bron: artsen-microbioloog Regionaal 
Microbiologisch Laboratorium, Zaandam).

Buitenland

Toename infecties van Salmonella Paratyphi B variant 
Java
Sinds de zomer van 2007 nemen infecties met Salmonella 
Paratyphi B variant Java in verschillende landen toe. Moge-
lijke oorzaak is de consumptie van babyspinazie hoewel dit 
nog niet microbiologisch bevestigd is. In Nederland waren 
in 2007 12 humane infecties met Salmonella Paratyphi B, 
variant Java tegen normaal 2 à 3 per jaar. Twee van de 12 
hadden een PFGE-patroon dat hetzelfde was als van de uit-
braakstam. In één geval was de infectie waarschijnlijk in het 
buitenland opgelopen (Bron: Eurosurveillance).

Uitbraak van Ebola in Oeganda
In het westen van Oeganda, in het district Bundibugyo, was 
een uitbraak van Ebola. Volgens het Oegandees Ministerie 
van Gezondheid omvat de uitbraak tot nu toe 149 personen 
met een vermoedelijke Eboladiagnose; 37 patiënten zijn over-
leden. Onder de overledenen bevinden zich 4 hulpverleners. 
Het CDC heeft in monsters van de patiënten een nieuwe 
Ebolavirusstam aangetoond (Bron: WHO/ ProMED). 

Cluster meningokokken groep C-meningitis in Italië 
In de omgeving van de stad Treviso in Italië was een cluster 
van 7 patiënten met meningokokkenmeningitis veroorzaakt 
door meningokok groep C. De patiënten waren in de leef-
tijd van 15 tot 33 jaar. Drie patiënten zijn als gevolg van de 
infectie overleden. Er is lokaal een vaccinatiecampagne ge-
start gericht op mensen in de leeftijd van 15 tot 29 jaar. Me-
ningokokken C-vaccinatie is onderdeel van het Italiaanse 
vaccinatieprogramma (Bron: Eurosurveillance).

Nieuwe uitbraken van aviaire influenza H5N1 onder 
vogels, in Europa 
In Abbotsbury Swannery aan de kust van Dorset in het zui-
den van Engeland is bij 3 zwanen infectie met het aviaire 
influenzavirus H5N1 vastgesteld. Bij thuisgehouden vogels 
in de omgeving is tot nu toe geen infectie vastgesteld. Ook 
in een dorp in het noorden van Turkije (aan de zuidkust 
van de Zwarte Zee) zijn 13 thuisgehouden kippen positief 
bevonden voor aviaire influenzavirus H5N1 (Bron: OIE).

Humane infecties met het aviaire influenzavirus H5N1 
In de verslagperiode heeft de WHO voor het eerst een pa-
tiënt met een infectie met het aviaire influenzavirus H5N1 
in Myanmar gerapporteerd. Daarnaast zijn nieuwe patiën-
ten gerapporteerd in Indonesië, Pakistan, China, Egypte en 
Vietnam. Het cumulatieve aantal patiënten bedraagt op 28 
januari wereldwijd 353 (Bron: WHO).

Uitbraak hepatitis A in Servië 
In de Servische stad Nis was een uitbraak van hepatitis A. 
Van 8 oktober tot 30 november 2007 zijn 716 patiënten met 
hepatitis A gemeld. Het waren vooral mannen (527) in de 
leeftijd van 20-35 jaar. Een bron van infectie is niet gevon-
den. Hepatitis A komt regelmatig voor in Nis, hoewel de 
incidentie de laatste jaren daalt. Dit leidt ertoe dat meer 
mensen vatbaar zijn voor infectie en dit vergemakkelijkt de 
verspreiding van het virus (Bron: Eurosurveillance).

Mazelen in Duitsland
In Beieren was een uitbraak van mazelen die in oktober 
2007 begon en inmiddels over het hoogtepunt heen is. Tot 
half januari omvatte de uitbraak 95 personen die voorna-
melijk afkomstig zijn uit het stadsgewest München. Het 
overgrote deel van hen is niet gevaccineerd. Er zijn vaker 
uitbraken van mazelen in Beieren gemeld. Oorzaak hiervan 
is de lage vaccinatiegraad (Bron: Eurosurveillance).

A.W.M. Suijkerbuijk

Ankara

TURKIJE



INFECTIEZIEKTEN Bulletin

Jaargang 19 nummer 1 februari 20086

Onderwerp van de web-based learning tool is methicil-
lineresistente Staphylococcus aureus (MRSA). Vanwege de 
toenemende prevalentie, onder andere door de grensover-
schrijdende gezondheidszorg en de opkomst van communi-
ty-acquired MRSA (CA-MRSA), is het van groot belang dat 
zowel zorgpersoneel als het publiek adequate maatregelen 
nemen om te voorkomen dat MRSA zich verder verspreidt. 
Daar waar protocollen tekort schieten en geen adequaat ant-
woord geven op de vragen van zorgpersoneel en publiek, 
biedt een web-based systeem de mogelijkheid om op flexi-
bele wijze gerichte informatie te verstrekken. Het systeem, 
dat gebaseerd is op de geldende nationale MRSA-richtlij-
nen, kan op elk gewenst moment geactualiseerd worden 
met nieuwe vragen van gebruikers, zodat een steeds grotere 
database ontstaat waarin gebruikers op elk moment en op 

elke plaats hun specifieke MRSA-vraag kunnen opzoeken. 
Inhoudsopgaven van protocollen hoeven niet doorgewor-
steld te worden; de gebruiker kan zijn vraag rechtstreeks in-
typen in de zoekmachine. Elke gebruiker kan zelf bepalen 
tot op welk detail de vraag beantwoord moet worden, want 
via hyperlinks is het mogelijk elk woord of elke handeling 
toe te lichten, al dan niet via multimedia zoals filmpjes of 
afbeeldingen. Omdat voor MRSA vaak situatieafhankelijk-
beleid wordt bepaald, dient het systeem niet als vervanging 
van de geldende MRSA-protocollen, maar ter aanvulling. 
De tool kan in de dagelijkse praktijk functioneren als vraag-
baak voor de meest actuele informatie over MRSA, voor 
zowel zorgpersoneel als publiek (zie figuur 1).

Gebruikersonderzoek ziekenhuispersoneel 

Om de inhoud en vormgeving van de web-based lear-
ning tool af te stemmen op de wensen en behoeften van 
de doelgroepen, werd een uitgebreid gebruikersonderzoek 
uitgevoerd onder ziekenhuispersoneel en publiek. Het on-
derzoek onder ziekenhuispersoneel werd tussen april 2006 
en juli 2007 verricht onder medewerkers van 2 Nederlandse 
en 2 Duitse ziekenhuizen in de grensstreek. Via hardop-
denksessies (n=28) waarbij respondenten scenario’s moes-
ten oplossen op basis van het bestaande MRSA-protocol, 
werden informatiebehoeften en zoekstrategieën vastgesteld. 
Hieruit bleek dat iedere beroepsgroep een eigen zoekstra-
tegie hanteert: artsen zoeken vooral op trefwoorden via de 
inhoudsopgave, terwijl verpleegkundigen en afdelingsassi-
stenten al bladerend de benodigde informatie vinden. Het 
definitieve ontwerp neemt de verschillende zoekstrategieën 
van beroepsgroepen in acht door zowel een Question-Ans-

Ontwikkeling van een web-based learning tool ter preventie 
en bestrijding van meticillineresistente Staphylococcus aureus

De naleving van infectiepreventieprotocollen is allerminst optimaal. 
Terwijl protocollen vooral procedurele informatie weergeven over 

infectiepreventie en bestrijding, heeft zorgpersoneel meer behoefte aan 
praktische informatie over specifieke, klinische omstandigheden. Ook 
patiënten met een bacteriële infectie hebben vaak allerlei concrete vragen 
waar het protocol geen antwoord op geeft. Vanuit deze behoefte aan 
gebruikersgerichte informatie is door de Universiteit Twente, met behulp 
van EU-subsidie en de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen, een web-
based learning tool ontwikkeld over MRSA voor zowel ziekenhuisperso-
neel als publiek. Vanaf 19 februari 2008 is deze web-based learning tool 
online beschikbaar, zowel in het Nederlands als in het Duits. 

B E R I C H T E N

Figuur 1. Homepage waar bezoeker kan kiezen uit het ge-
deelte voor zorgpersoneel of publiek.
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weringsysteem (zoekmachine) als “Zoeken op categorie” en 
“Frequently Asked Questions” aan te bieden (zie figuur 2). 
Daarnaast kwamen tijdens de hardopdenksessies 167 on-
beantwoorde vragen over concrete, praktische situaties aan 
het licht. De antwoorden hierop zijn vereist voor adequate 
zorgverlening. Om te voorkomen dat zorgpersoneel naar 
eigen inzicht moet handelen, dient de web-based learning 
tool deze vragen te beantwoorden. Om een menustructuur 
te creëren waarin deze vragen ingedeeld kunnen worden, 
werd een ‘Card Sort Study’ (n=10) uitgevoerd. In deze 
Card Sort Study werd ziekenhuispersoneel gevraagd de 167 
vragen, die elk op een papieren kaartje geschreven waren, te 
sorteren in groepen en vervolgens aan elke groep logische 
namen toe te kennen. Met WebSort software zijn de resul-
taten geanalyseerd en dit resulteerde in een menustructuur 
voor de web-based learning tool. Via interviews met le-
ken (n=5), ziekenhuispersoneel (n=6) en usability-experts 
(n=3) werd een keuze gemaakt voor een van de dummy lea-
rning tools die op basis van richtlijnen voor het ontwerp van 
gebruiksvriendelijke websites waren ontwikkeld. 

Om te bepalen welke factoren een rol spelen bij succesvolle 
implementatie van de tool, werd een vragenlijst ontwikkeld 
en afgenomen onder ziekenhuispersoneel (n=217), geba-
seerd op het PRECEDE-model (Predisposing, Reinforcing 
and Enabling Constructs in Educational/Ecological Diagno-
sis and Evaluation). Het model werd getest met structural-
equation-modellingtechnieken. Voor succesvolle implemen-
tatie van de web-based tool in de ziekenhuissetting is naast 
ondersteuning door het afdelingshoofd, de aanwezigheid van 

een adequate infrastructuur noodzakelijk. Deze omgevings-
factoren spelen een significant grotere rol dan individuele 
factoren zoals attitude ten aanzien van het naleven van pro-
tocollen.

Gebruikersonderzoek publiek

Tijdens de hardopdenksessies met ziekenhuispersoneel 
kwam aan het licht dat MRSA-dragers vaak veel praktische 
vragen hebben over “het leven met MRSA in de dagelijkse 
praktijk.” Vanuit die behoefte is besloten om ook een pu-
blieksdeel in te richten binnen de web-based learning tool. 
Voor het in kaart brengen van de vragen van MRSA-dragers 
zijn semi-gestructureerde interviews gehouden (n=22) met 
3 typen dragers: Veterinaire MRSA (n=8), Community Ac-
quired MRSA (n=6) en Hospital Associated MRSA (n=8). 
Uit deze interviews kwam naar voren dat, hoewel men het 
liefst zijn vragen beantwoord ziet worden tijdens een per-
soonlijk gesprek met een professional (verpleegkundige, hy-
giënist), het internet een veel geraadpleegde informatiebron 
is. Volgens de dragers ontbreekt het op internet echter aan 
een eenduidige, allesomvattende bron. Tijdens de inter-
views kwamen in totaal 215 vragen aan het licht, die de input 
vormden voor de inhoud van het publieksgedeelte van de 
web-based tool. Omdat de aard van de vragen behoorlijk ver-
schilde van het soort vragen van ziekenhuispersoneel, werd 
opnieuw een Card Sort Study uitgevoerd onder MRSA-dra-
gers (n=10). Dit resulteerde in een volledige andere menus-
tructuur (zie tabel 1). Het onderzoek onder MRSA-dragers 
vond plaats tussen maart en september 2007.

Figuur 2. Overzichtspagina met het laatste nieuws en aan de 
linkerkant de 3 zoekmogelijkheden:
* Stel uw vraag: Hier kan de gebruiker zijn vraag aan het 
systeem stellen door het intypen van een trefwoord of de 
gehele vraag. Het systeem toont vervolgens een lijst met de 
10 meest relevante treffers.
* Informatie over: Alle vragen gesorteerd in categorieën.
* Meest gestelde vragen: De 10 meest gestelde vragen die 
het vaakst aangeklikt zijn.

Figuur 3. Antwoordpagina. Alle antwoorden zijn op dezelf-
de, gestructeerde wijze opgebouwd. Na een beknopt ant-
woord volgen opmerkingen, bronnen, en eventuele voor-
beelden (filmpjes, stroomschema’s, foto’s e.d.)
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Inhoud web-based learning tool: MRSA

Gebaseerd op de resultaten van voorgaande onderzoeken 
werd een definitief prototype van de web-based learning tool 
ontwikkeld. De inhoud van de tool wordt gevormd door de 
vragen die aan het licht zijn gekomen tijdens vooronderzoek. 
De antwoorden op de vragen voor het gedeelte voor zieken-
huispersoneel zijn gebaseerd op de nationale richtlijnen van 
de Werkgroep InfectiePreventie (WIP), en het gedeelte voor 
publiek is ontleend aan het draaiboek MRSA in de openbare 
gezondheidszorg van de Landelijke Coördinatiestructuur 
Infectieziekten (LCI). Vragen die niet beantwoord werden 
door de nationale richtlijnen, zijn voorgelegd aan diverse 
artsen-microbiologen. In de antwoorden wordt de lezer di-
rect aangesproken zodat meteen duidelijk is hoe hij/zij in de 
praktijk moet handelen. Daarnaast zijn de antwoorden op-
gebouwd volgens een vast stramien (zie figuur 3), waarbij de 
bronnen apart vermeld worden zodat voor de gebruiker ook 
onmiddellijk helder is waar het antwoord op gebaseerd is: 
een combinatie van twee soorten informatie die in de mees-
te protocollen onduidelijk verenigd is (1).

De web-based learning tool is zo opgezet dat de databases 
voor zorgpersoneel en publiek, die momenteel uit respectie-
velijk 167 en 215 vragen en antwoorden bestaan, op elk mo-
ment aangepast en/of uitgebreid kunnen worden. In figuur 
1, 2 en 3 worden de verschillende functies van de web-based 
learning tool toegelicht. Verder geeft tabel 1 een overzicht 
van de categorieën in zowel het gedeelte voor zorgpersoneel 
als het gedeelte voor publiek, telkens met een voorbeeld-
vraag uit de betreffende categorie. 

Formatieve evaluatie 

Voordat de tool definitief online beschikbaar wordt gesteld, 
is deze van juli tot en met oktober 2007 uitgebreid getest 
op gebruiksvriendelijkheid, efficiëntie en effectiviteit, met 
behulp van hardopdenksessies onder zowel ziekenhuisper-
soneel (n=28) als MRSA-dragers (n=20). De resultaten 
toonden aan dat waar tijdens de hardopdenksessies in het 
vooronderzoek slechts 51% van de gezochte informatie ge-
vonden werd in het papieren protocol, meer dan 80% van de 
informatie gevonden werd via de web-based learning tool 
binnen een tijdsbestek van een minuut. De ‘average preci-

Tabel 1. Overzicht categorieën web-based learning tool: MRSA met voorbeeldvragen

Personeel Publiek

Categorie Voorbeeldvraag Categorie Voorbeeldvraag

MRSA		
Algemeen

Hoe	zal	MRSA	zich	in	de	toekomst		
ontwikkelen?

MRSA		
Algemeen

Is	er	een	samenhang	tussen	MRSA	en		
leefpatroon	of	voeding?

Kweken Soms	moet	ik	wel	gescreend	worden	als	
er	een	MRSA-patiënt	op	de	afdeling	heeft	
gelegen,	en	soms	niet.	Waarom	is	dit?

Oplopen	van	
MRSA

Kan	ik	er	zelf	iets	aan	kan	doen	dat	ik		
MRSA	heb	opgelopen?	

Beschermings-
maatregelen

In	welke	volgorde	moet	ik	beschermings-	
kleding	aan-	en	uittrekken	als	ik	een		
MRSA-patiëntenkamer	betreed?

Testen	 Waarom	duurt	het	zo	lang	voor	de		
kweekuitslagen	bekend	zijn?

Desinfectie-
maatregelen

Hoe	vaak	moeten	medische	apparatuur		
en	medisch	instrumentarium	in	een	MRSA-
patiëntenkamer	gedesinfecteerd	worden?

Behandeling Waarom	slaan	antibiotica	niet	aan	als	ik	een	
wondontsteking	heb?

Opname Wat	moet	er	gebeuren	als	er	een		
MRSA-patiënt	naar	de	spoedeisende	hulp	
komt?

In	het		
ziekenhuis

Moet	ik	bij	elke	ziekenhuisopname		
geïsoleerd	verpleegd	worden,	als	ik		
eenmaal	MRSA	heb?

Vervoer Een	patiënt	moet	van	de	ene	naar	de	andere	
afdeling	worden	vervoerd	en	ik	moet	hem	
daarbij	begeleiden.	Welke	beschermende	
kleding	moet	ik	zelf	aan?

Hygiëne	en	
schoonmaken

Moet	ik	elke	dag	mijn	kleding	wassen	als		
ik	MRSA	heb?

Ontslag Wat	mag	ik	weggooien	na	het	ontslag	van	
een	MRSA-patiënt?

Contact	met	
anderen

Mag	ik	sporten	als	ik	MRSA	heb?

Behandeling Wat	is	de	bijwerking	van	MRSA-behandel-
middelen	(decontaminatiemiddelen)?

Zwangerschap	
en	baby

Wat	is	het	gevaar	voor	mijn	(ongeboren)	
baby	als	ik	MRSA-drager	ben?

Zelf	MRSA Ik	ben	zelf	MRSA-positief	en	mag	daarom	
niet	werken.	Mag	ik	thuis	gewoon	visite	
ontvangen?

Dieren	en		
varkenshouderij

Hoe	voorkom	ik	als	varkenshouder		
besmetting	met	MRSA?

Contact	bij		
vragen	over	
MRSA

Op	mijn	afdeling	is	een	uitbraak	van	MRSA.	
Wie	moet	ik	daarover	op	de	hoogte	stellen	
en	hoe	moet	ik	dat	doen?

MRSA	en	mijn	
beroep

Mag	ik	als	schoonheidsspecialiste	cliënten	
behandelen	als	ik	zelf	MRSA	heb?

Nederland	en	
andere	landen

Waarom	komt	MRSA	in	Nederland	minder	
vaak	voor	dan	in	Duitsland?
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sion’ van de zoekmachine werd vastgesteld op 0.61, hetgeen 
betekent dat van de 10 resultaten die de zoekmachine gene-
reert, er 6 relevant zijn. Verder werd de tool “professioneel, 
compleet en overzichtelijk” bevonden door de gebruikers. 
Op basis van de formatieve evaluatie werden enkele aanpas-
singen aan het systeem gedaan om het nog meer af te stem-
men op de behoeften van de gebruikers en om te voorkomen 
dat technische fouten ontstaan wanneer de tool online is.

Vooruitblik

Vanaf 19 februari 2008 is de web-based learning tool on-
line beschikbaar via www.mrsa-net.nl en in Duitsland via 
www.mrsa-net.de. De waardering van de web-based tool 
door de doelgroepen zal nader onderzocht worden via een 
online enquête en logfiles wanneer de website online is. De 
komende jaren zal de database van de tool door middel van 
gebruikersonderzoek onder publiek en zorgpersoneel steeds 
verder uitgebreid worden. De betrokkenheid van zieken-
huispersoneel en MRSA-dragers bij de ontwikkeling van 
de web-based learning tool verhoogt mogelijk de naleving 

van de infectiepreventieprotocollen. Dit is, evenals de im-
plementatie van het systeem, een speerpunt voor toekom-
stig onderzoek. 

F. Verhoeven, promovenda	Technische	en	Professionele	

Communicatie,	Universiteit	Twente,	Faculteit	Gedrags-	

wetenschappen,	e-mail:	f.verhoeven@gw.utwente.nl,		

J.E.W.C. van Gemert-Pijnen,	Universiteit	Twente,		

A.W. Friedrich,	Institut	für	Hygiëne,	Universitätsklinikum		

Münster, I. Daniels-Haardt,	Landesinstitut	für	den		

öffentlichen	Gesundheitsdienst	Nordrhein-Westfalen,	

Münster	en	M.G.R. Hendrix,	Laboratorium	Microbiologie	

Twente	Achterhoek.

Het project wordt gesubsidieerd door de Europese Unie 
in het kader van het Communautaire Initiatief INTER-
REG-IIIA met middelen van het Europese Structuur-
fonds voor Regionale Ontwikkeling en door het Minis-
terie van Economische Zaken van de Duitse deelstaat 
Nordrhein-Westfalen.

Literatuur

1.		 Euregionale	MRSA-preventie	en	bestrijding:	een	vergelijking	van	Duitse	en	Nederlandse	richtlijnen.	F.	Verhoeven,	
J.E.W.C.	van	Gemert-Pijnen,	A.W.	Friedrich,	I.	Daniels-Haardt,	M.G.R.	Hendrix.	Infectieziekten	Bulletin	18;4:125-129.

Symposium “Naar grensoverschrijdende, 
multidisciplinaire infectieziektebestrijding via een 
web-based programma”

Datum:   19 februari 14.00 – 16.00 uur
Locatie:   Conferentiehotel Drienerburght, Universiteit Twente, Enschede
Prijs:    Deelname aan dit symposium is kosteloos
Inschrijven:   Per e-mail aanmelden bij Fenne Verhoeven: f.verhoeven@gw.utwente.nl
Meer informatie: Via Fenne Verhoeven, Universiteit Twente, e-mail: f.verhoeven@gw.utwente.nl of  

telefoon: 053-4894441

A A N k O N D I G I N G



INFECTIEZIEKTEN Bulletin

Jaargang 19 nummer 1 februari 200810

SWAB en CIb partners op gebied van antibioticaresistentie

Op 8 januari jl. hebben de voorzitter van de Stichting Werkgroep 
Antibioticabeleid (SWAB), prof. dr. J.E. Degener, en de directeur van 

het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM, prof. dr. R.A. 
Coutinho, een convenant afgesloten met als uitgangspunt een partner-
schap tussen de SWAB en het CIb.

De SWAB ontplooit activiteiten om de kwaliteit van het an-
tibioticagebruik in Nederland te optimaliseren, om daarmee 
een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentieont-
wikkeling en de kosten van antibioticagebruik. De SWAB is 
opgericht in 1996 op initiatief van 3 beroepsgroepen verte-
genwoordigd in de Vereniging voor Infectieziekten, de Ne-
derlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de 
Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers.

De beheersing van de resistentieproblematiek is een onder-
deel van de infectieziektebestrijding, waarin het CIb de na-
tionale regiefunctie heeft, in nauwe samenwerking met de 

betrokken professionals en professionele organisaties. Om 
deze regiefunctie op het gebied van antibioticaresistentie te 
kunnen realiseren is de SWAB de partner bij uitstek. Met de 
ondertekening van het convenant maken het CIb en SWAB 
duidelijk dat ze complementaire functies hebben. Het CIb 
en de SWAB zien het convenant als de basis om de samen-
werking te continueren en wellicht nog te intensiveren.

A.S. de Boer,	Hoofd	Beleid,	Bedrijfsvoering	en	Advies,	

RIVM-CIb,	E-mail:	annette.de.boer@rivm.nl	en	J.E. Dege-

ner,	Voorzitter	Stichting	Werkgroep	AntibioticaBeleid,	

SWAB.	

U I T  H E T  V E L D

Perinatale transmissie ondanks tijdig HBIG en vaccinaties

In januari 2005 krijgt de afdeling Infectieziekten een melding dat een 
zwangere draagster is van zowel HBsAg als HBeAg. De zwangere wordt 

door afdeling Infectieziekten op de hoogte gesteld van het te volgen beleid 
voor haar baby. Volgens landelijk beleid worden kinderen geboren uit zo-
wel HBsAg+ als HBeAg+-moeders direct na de geboorte geadviseerd om 
HBIG en de eerste hepatitis B-vaccinatie toegediend te krijgen. De zwan-
gere en haar partner zijn een weekend in Gent als 5½ week voor de uitge-
rekende datum hun baby, in juni 2005, geboren wordt. In het ziekenhuis in 
Gent zijn HBIG en 1e hepatitis B-vaccin toegediend de dag van geboorte.

De volgende 2 vaccinaties tegen hepatitis B-virus zijn vol-
gens schema toegediend door de afdeling Infectieziekten te 
Amsterdam. Toen het kind 17 maanden oud was is er in 
november 2006 door de afdeling Infectieziekten een titer 
bepaald. Daaruit kwam een anti-HBs-titer van 0,8 IU per 
milliliter. Daarna is ook anti-HBc, HBsAg en HBeAg be-
paald, allen waren positief. Het kindje gaat naar een kinder-
dagverblijf en de vraag bij moeder kwam op of het kinder-
dagverblijf geïnformeerd diende te worden.

In overleg met de arts-infectieziekten en een arts van de LCI 
is afgesproken om opnieuw bloed af te nemen (van het “oude“ 
bloed was te weinig over) om de viral load te bepalen. De af-
spraak was, dat het kinderdagverblijf en ouders uit de groep 
waar kind in zat, geïnformeerd zouden worden als er meer 
dan 106 kopieën per milliliter zouden worden gevonden. 
Het bleek dat het kind inderdaad een hoge viral load had, 
namelijk 108 kopieën per milliliter. Op deze gronden is het 
hoofd van het kinderdagverblijf geïnformeerd. Een ver-
pleegkundige van de afdeling is naar het kinderdagverblijf 
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Dit bericht verscheen eerder in het jaarverslag van de 
Afdeling Algemene Infectieziekten van de GGD Am-
sterdam, 2006. Het jaarverslag is te downloaden via 
http://www.gezond.amsterdam.nl/pool/1/
documents/jaarverslag_infectieziekten_2006.pdf

I B

gegaan en heeft de hygiënemaatregelen met het hoofd be-
sproken. Het hoofd heeft zelf de leidsters geïnformeerd. In 
verband met de kerstvakantie zijn de betreffende ouders la-
ter per brief geïnformeerd. In de brief is uitleg gegeven dat 
een kindje in de groep van hun kinderen (17 totaal) drager 
is van het hepatitis B-virus. Er werd uitleg over hepatitis 
B gegeven en is er ingegaan op het feit dat risico voor hun 
kind klein is en wij niet dringend vaccinaties adviseren. Wel 
is de ouders de mogelijkheid aangeboden om hun kind te 
laten vaccineren. Vaccinaties kunnen via eigen huisarts of 
via de afdeling Infectieziekten geregeld worden.

Op de brief kreeg de afdeling ongeveer 8 telefoontjes, die 
bijna allemaal naar tevredenheid beantwoord konden wor-
den. Echter bij 1 ouder ontstond toch onrust. Deze bleef 
daarover met andere ouders praten en daardoor bleek het 

nodig om samen met de arts-infectieziekten naar het kin-
derdagverblijf te gaan om vragen te beantwoorden. Bij deze 
bijeenkomst kwamen 7 ouders met specifieke vragen. Acht 
van de 16 ouders (50%) hebben besloten om hun kind bij 
hun eigen huisarts of bij de GGD Afdeling Infectieziekten, 
te laten vaccineren tegen hepatitis B. 

P. de Boer,	GGD	Amsterdam,	Afdeling	Infectieziekten,	

e-mail:	pdboer@ggd.amsterdam.nl.	

koeltoreninventarisatie in de Gemeente Amsterdam

Vorig jaar heeft minister Cramer van het Ministerie van Volkshuisves-
ting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) in een brief 

aan alle gemeente verzocht om over te gaan tot een vrijwillige registratie 
van watervernevelende koeltorens en om toezicht te houden op dergelijke 
installaties. Dit alles om grootschalige Legionella-besmettingen door natte 
koeltorens te voorkomen. GGD Amsterdam heeft inmiddels de waterver-
nevelende koeltorens geïnventariseerd. In dit bericht wordt hun aanpak 
belicht.

Door de uitbraak van legionellose in Amsterdam met een 
watervernevelende koeltoren als bewezen bron, zijn er 
vanuit de Tweede Kamer vragen gekomen over de wijze 
waarop legionellapreventie plaatsvindt bij deze waterin-
stallaties. Minister Cramer van het Ministerie van VROM 
heeft daarop in een brief naar de Tweede Kamer op 17 
april 2007 aangegeven dat werknemers tegen een legio-
nella-infectie beschermd dienen te worden op grond van 
de arbeidsomstandighedenwetgeving (toezichthouder Ar-
beidsinspectie) (Brief aan Tweede Kamer, 17 april 2007. 
Zie http://parlando.sdu.nl, vervolgens uitgebreid zoeken op 
kamerstuk 26442, volgnummer 28). Verder schrijft de mi-
nister dat, aanvullend op de bescherming van werknemers 
via de arboregels, de omgeving beschermd dient te worden 
op grond van de milieuwetgeving (Wet milieubeheer; Wm) 
door middel van vergunningvoorschriften en algemene re-
gels, waarbij het bevoegd gezag (veelal de gemeente) toe-
zichthouder is. In dezelfde brief geeft de minister aan dat 
het wenselijk is dat gemeenten koeltorens registreren en 
toezicht houden op het beheer van koeltorens om zo de 

kans op een uitbraak te minimaliseren en de bronopsporin-
gen door GGD’en te verbeteren. 

Nadat de gemeente Amsterdam op de hoogte was gesteld 
van deze brief, heeft de wethouder van de gemeente Am-
sterdam de GGD Amsterdam gevraagd vóór de zomer van 
2007 alle watervernevelende koeltorens te inventariseren 
zodat bij een eventuele nieuwe uitbraak nog sneller en voor-
al makkelijker de bron kan worden achterhaald. 

Inventariseren van onbekende koeltorens

Door een koeltorenonderzoek in 2003 en de uitbraak in de 
zomer van 2006, was de GGD Amsterdam op de hoogte 
van 44 locaties met koeltorens. In mei 2007 is gestart met de 
inventarisatie om de nog onbekende koeltorens op te spo-
ren. Allereerst zijn de adressen verzameld van alle mogelijke 
locaties waar koeltorens zouden kunnen staan. Hierbij moet 
worden gedacht aan ondermeer ziekenhuizen, woonzorg-
centra, universiteiten, hogescholen, musea, grote kantoor-
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gebouwen en industrie. Vervolgens hebben deze locaties 
eind juni 2007 een brief ontvangen met de vraag of ze een 
watervernevelende koeltoren hebben. Aangezien gebouwen 
vaak eigendom of in beheer zijn van een vastgoedbedrijf, zijn 
alle (grote) vastgoedbedrijven in Nederland aangeschreven. 
Ook waterbehandelingsbedrijven en controlebedrijven zijn 
schriftelijk benaderd met het verzoek hun klanten te vragen 
watervernevelende koeltorens te melden. Er zijn bij de eer-
ste mailing in totaal circa 900 brieven verstuurd. Daarnaast 
is er een persbericht uitgegaan, waarop vooral door de lo-
kale pers is gereageerd. 
De respons op de eerste mailing was 42 %. Hierbij wer-
den 12 nieuwe locaties met koeltorens gemeld. Vervolgens 
is er een herinneringsbrief uitgegaan naar alle locaties die 
nog niet hadden gereageerd. Deze brief is ruim een maand 
na de eerste brief, begin augustus 2007, verstuurd. Hierbij 
werden 17 nieuwe locaties met koeltorens gemeld. Uitein-
delijk is de respons op de mailing 78% geweest. Op dit mo-
ment druppelen er nog steeds reacties binnen en zijn er nog 
grote vastgoedbedrijven bezig om bij hun eigen gebouwen 
te inventariseren welke koeltorens zij in beheer hebben. In 
totaal zijn er bij de GGD Amsterdam nu 73 locaties met 
koeltorens geregistreerd. Het is echter op dit moment niet 
vast te stellen of dit alle watervernevelende koeltorens zijn 
omdat er geen meldingsplicht is voor eigenaren van deze 
waterinstallaties.

Registratie compleet maken 

Nu de koeltorens in kaart zijn gebracht, moet deze registratie 
up-to-date worden gehouden en zo compleet mogelijk ge-
maakt worden. Bij de gemeente Amsterdam zal de Dienst 
Milieu en Bouwtoezicht deze taak gaan uitvoeren. Zolang er 
geen meldingsplicht is voor koeltorens, zal dit lastig blijven. 
Een meldingsplicht voor koeltorens zou de verdere surveil-
lance en compleetheid van de inventarisatie aanzienlijk facili-
teren. De Dienst Milieu en Bouwtoezicht in Amsterdam zal 
tevens toezicht houden op het correct uitvoeren van legionel-
lapreventie bij koeltorens op basis van de Wet milieubeheer. 
De ervaring met de registratie van koeltorens in Amsterdam 
is gebruikt bij de ontwikkeling van de LCHV-richtlijn ‘Pro-
cedure koeltoreninventarisatie en registratie voor gemeente’ 
(te vinden via www.rivm.nl/cib, doorklikken op Thema’s, 
doorklikken op Hygiëne en Veiligheid, doorklikken op Le-
gionellapreventie).

F. Aanhane, GGD	Amsterdam,	E-mail:	faanhane@ggd.

amsterdam.nl.

Zie ook het artikel Koeltorens als bron van Legionella 
pneumophila-infecties in Nederland op bladzijde 13 van 
dit Bulletin.
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A R T I k E L E N

koeltorens als bron van Legionella pneumophila-infecties  
in Nederland

M.A.B. van der Sande1 

Samenvatting: In de zomer van 2006 vond in Amsterdam een groot-
schalige Legionella pneumophila-besmetting plaats waarvan de bron  

een besmette, natte koeltoeren bleek te zijn. Er werden in de omgeving  
31 mensen ziek, waarvan er 3 overleden. Welke maatregelen kunnen geno-
men worden om dergelijke grootschalige Legionella-uitbraken door natte 
koeltorens te voorkomen? Om op deze vraag een antwoord te vinden werd 
eind 2006 door het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinsti-
tuut voor Volksgezondheid en Milieu een literatuuronderzoek uitgevoerd 
en een notitie geschreven. Dit artikel is een bewerking van de genoemde 
notitie en geeft een overzicht van gepubliceerde gegevens over Legionella, 
ziektelast, bronnen, brononderzoek en koeltorens als bron. 

1 Hoofd Epidemiolo-
gie en Surveillance, 
projectleider respiratoire 
infecties, Epidemio-
logie en Surveillance, 
Centrum Infectieziek-
tebestrijding, RIVM, 
e-mail: marianne.
van.der.sande@rivm.nl.

Legionella-infecties bij de mens kunnen optreden na inhalatie 
(en soms aspiratie) van aerosolen waarin zich Legionella be- 
vindt. Infectie met Legionella kan leiden tot een ernstige pneu-
monie vaak gevolgd door traag herstel en soms met dode- 
lijke afloop. Het risico op een ernstig beloop is groter bij ou-
deren en bij mensen met onderliggende immuunstoornissen.
In Nederland meldden de GGD’en de afgelopen jaren rond de 
300 patiënten per jaar met een Legionella-pneumonie. Bij circa 
de helft van de gemelde patiënten is de infectie zeer waar-
schijnlijk in Nederland opgelopen. Meer dan 90% van deze 
gemelde patiënten wordt in het ziekenhuis opgenomen (1).
Omdat het klinische beeld aspecifiek is, microbiologische 
diagnostiek soms pas na falen van de initiële therapie wordt 
ingezet, en ook dan gericht moet worden aangevraagd en 
ingezet, is het zeer aannemelijk dat het werkelijke aantal 
infecties en patiënten hoger ligt. Op basis van eerdere stu-
dies kan worden aangenomen dat Legionella-infecties ver-
antwoordelijk zouden zijn voor 1-5% van alle ‘community 
acquired’-pneumonie en voor 2-13% van de pneumoniën 
waarvoor ziekenhuisopname geïndiceerd is (2).
In 2003 schatte de Gezondheidsraad (GR) dat jaarlijks 800 
mensen met een Legionella-pneumonie worden opgenomen 
in een ziekenhuis. Daarbij werd uitgegaan van een publica-
tie uit 1997 waarin berekend werd dat de huisartsen jaar-
lijks 110.000 patiënten met een pneumonie zien, en werd 
aangenomen dat 15% (spreiding 5-20%) van hen in een zie-
kenhuis werd opgenomen (d.w.z. ca 16.000), en dat van de 
ziekenhuispneumoniën 5% (d.w.z. ca 800) gerelateerd zou 
zijn aan een Legionella-infectie (3). 
In 2005 werd bij 0,9% van de Nederlandse bevolking 

(150.000 patiënten) door de huisarts een pneumonie gedi-
agnosticeerd (bron: LINH-data), en werden bijna 30.000 
patiënten (20% van de eerstelijnspopulatie met pneumonie) 
met een pneumonie in een ziekenhuis opgenomen (bron: 
LMR-data). Indien, conform de GR-schattingen, uitgegaan 
wordt van prevalentieschattingen zoals in de literatuur wor-
den vermeld, kan worden aangenomen dat 2% van de eerste-
lijnspneumoniën (d.w.z. ca 3000) en 5% van de pneumonie-
opnames (d.w.z. ca 1500) door Legionella wordt veroorzaakt, 
waarvan de helft de infectie in Nederland heeft opgelopen. 
In dat geval zouden jaarlijks circa 1500 (750-3500) patiën-
ten met een in Nederland opgelopen Legionella-pneumonie 
door de huisarts worden gezien en worden daarvan circa 750 
(300-2000) patiënten (de helft) in een ziekenhuis opgeno-
men. 
Ten slotte is aangetoond dat ook als bij een blootgestelde 
populatie geen Legionella-pneumonie wordt vastgesteld, een 
aanzienlijk aantal mensen in de nabijheid van een met Legi-
onella-gecontamineerde bron wel antistoffen ontwikkelt wat 
zou kunnen wijzen op een subklinische infectie. Dit kan 
oplopen tot 40% van mensen in de directe nabijheid (4), 
met afnemende incidentie bij grotere afstand tot een bron 
(5). Uit serologische studies is gebleken dat na blootstelling 
aan een besmette koeltoren, seroprevalentie en antistoftiters 
onder personeel aanzienlijk hoger zijn dan bij een controle-
groep (6-7). Eerder toonde O’Mahony (8) al aan dat bij een 
uitbraak in een ziekenhuis geassocieerd met een besmette 
koeltoren, een derde van het personeel een serologische res-
pons vertoonde en dat een klein deel daarvan een milde in-
fectie doormaakte met griepachtige verschijnselen. Dit zou 
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erop kunnen wijzen dat ook in Nederland een aantal ge-
zonde personen na blootstelling aan een geïnfecteerde bron 
een asymptomatische of milde infectie zou kunnen door-
maken die niet als een Legionella-infectie wordt onderkend. 
In hoeverre een eenmalig hoge titer geassocieerd is met een 
(recente) infectie is niet duidelijk. Er zijn geen Nederlandse 
data gerapporteerd over het aantal mensen in de algehele 
bevolking met serologisch aantoonbare infecties in het (re-
cente) verleden.

Bronnen van Legionella

Legionella-bacteriën komen wijdverspreid voor in het na-
tuurlijke milieu en daarom ook in systemen waarbij water 
uit dat natuurlijke milieu betrokken is. Onder specifieke 
omstandigheden treedt vermenigvuldiging en verspreiding 
op, met (soms) als gevolg blootstelling van de mens. De 
uiteindelijke gevolgen na blootstelling hangen onder meer 
samen met de virulentie van de bacterie, de onderliggende 
gevoeligheid van een potentiële patiënt en de mate en wijze 
van verspreiding en expositie.
Terwijl concentraties in het natuurlijke milieu over het al-
gemeen laag zijn, is bekend dat in artificiële watersystemen 
een snelle en sterke vermeerdering van Legionella-bacteriën 
kan plaatsvinden (9). Er is echter geen directe lineaire relatie 
tussen hoogte van de concentraties en het aantal patiënten, 
waarbij sommige systemen met zeer hoge concentraties 
Legionella-bacteriën géén infecties veroorzaken en anderen 
wél. Het risico op verspreiding is vooral groot bij intensieve 
verneveling, zoals douches, fonteinen, sauna’s en koeltorens 
(10). Het risico op vrijkomen van aerosolen die Legionella 
bevatten neemt toe bij veranderingen in gebruik, zoals na 
tijdelijke sluiting (11), na onderhouds- (12) of schoonmaak-
werkzaamheden (13), bij intensiever of langduriger gebruik, 
of door temperatuur- of vochtigheids veranderingen (14-15). 
Den Boer et al (16) schatten dat elke niet geëlimineerde 
bron waaruit tenminste 1 persoon besmet is, in een periode 
van 10 jaar tot 5 nieuwe gevallen van Legionella-pneumonie 
kan leiden.

Brononderzoek 

De meeste patiënten met Legionella-pneumonie hebben een 
op zich zelf staande infectie, zonder duidelijke clustering in 
plaats of tijd met andere gemelde patiënten. Brononderzoek 
wordt meestal beperkt tot door de patiënt aangegeven po-
tentiële bronnen. Door het veelal ontbreken van een actu-
ele registratie van koeltorens kunnen deze in feite zelden of 
nooit systematisch als mogelijke bron in kaart gebracht en 
onderzocht worden. Dit speelt ook in andere Europese lan-
den. In het Verenigd Koninkrijk is daarom besloten tot een 
wettelijke registratie van koeltorens, waardoor (ook bij een 
op zich zelf staande melding) koeltorens standaard in de in-

ventarisatie en evaluatie van mogelijke bronnen betrokken 
kunnen worden. In Nederland is men in 2007 overgegaan 
tot een vrijwillige registratie. 
Indien er uit epidemiologische analyses wel een mogelijke 
clustering in plaats of tijd blijkt, waardoor het aannemelijk 
is dat meerdere mensen door een zelfde bron geïnfecteerd 
zijn, wordt vaker uitgebreider brononderzoek ingezet (17). 
Koeltorens worden beschouwd als de potentiële bron met 
het hoogste risico op het veroorzaken van grote uitbraken 
(18). Hoe meer en hoe sneller een dergelijk cluster groeit, 
hoe intensiever zal gezocht worden (vaak met behulp van 
een case-controlstudie) waar eventuele gemeenschappelijke 
expositie kan hebben plaats gevonden. In dergelijke cluster 
onderzoeken wordt vaker expliciet gezocht naar koeltorens 
als mogelijke bron. 
In Nederland is door het BEL-team (Bronopsporingseen-
heid Legionella-pneumonie) in de periode 2002-2006 voor 
iedere nieuwe patiënt met mogelijke bron van infectie in 
Nederland een systematische bemonstering van de thuissi-
tuatie en door de patiënt geïdentificeerde potentiële bronnen 
ondernomen. Op basis van zowel bacteriologisch als epide-
miologisch onderzoek is zo bij een kwart van de patiënten 
in het BEL-project een bron vastgesteld. Behalve de thuis-
situatie, betrof dit bronnen waar aerosolproductie aanneme-
lijk was (zoals sproei-installaties, fonteinen, douchegelegen-
heden, sauna’s). Indien er sprake was van een geografische 
clustering zonder aannemelijke bron, is incidenteel daarbij 
ook een koeltoren bemonsterd, voor zover de aanwezigheid 
in het verdachte gebied bekend was.

koeltorens besmet met Legionella

Het risico op Legionella-infectie door transmissie vanuit een 
besmette koeltoren, wordt gevormd door de zogenaamde 
‘natte’ koeltorens. In een natte koeltoren wordt warm koel-
water, dat gebruikt is voor de koeling van bedrijfsproces-
sen of gebouwen, gekoeld om opnieuw gebruikt te worden. 
Voor deze koeling wordt gebruikt gemaakt van buitenlucht, 
de warmte wordt afgevoerd met de luchtstroom waarbij  
aerosolen vrijkomen. Het afgekoelde water wordt opge- 
vangen in een bak en opnieuw gebruikt. De kans op groei 
van Legionella-bacteriën en de verspreiding daarvan via  
aerosolen is groot, met name bij een watertemperatuur  
tussen de 20 °C en de 50 °C. Uit gepubliceerd onderzoek 
blijkt dat rond de 30% van onderzochte koeltorens geïnfec-
teerd is met Legionella-bacteriën, vaak in hoge concentraties 
(19-20). Behalve wateranalyse, kan hierbij ook naar aeroso-
len en afvoerwater gekeken worden (21-22). Transmissie tot 
een afstand van 1,3 km van de koeltoren is aangetoond, en 
afhankelijk van de hoogte van de koeltoren, weers- en win-
domstandigheden, zou transmissie van besmette aerosolen 
wellicht tot over een afstand van meer dan 6 km kunnen 
plaatsvinden (23). Kleinere koeltorens worden vaker dan 
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grotere als bron van uitbraken beschreven (11). 
In Nederland zijn naar schatting enkele duizenden natte 
koeltorens. Daarvan zijn anekdotische rapportages over 
Legionella-besmette koeltorens, maar is er geen verplichte 
systematische registratie. Er bestaat weliswaar een ver-
plichting tot een beheersplan inclusief de controle op de 
aanwezigheid van Legionella zodat de effectiviteit van het 
beheersplan en de regelmaat van die controles zijn gewaar-
borgd (arbobeleidsregel 4.87 artikel I .2c) bij een koeltoren, 
maar koeltoreneigenaren zijn niet verplicht om verhoogde 
concentraties te melden bij de Arbeidsinspectie. Evenmin is 
er een centrale database waarin resultaten van onderzochte 
koeltorens worden bijgehouden en geanalyseerd. 
Door het BEL-project is in samenwerking met een paar 
GGD’en in 2005 een koeltorenonderzoek verricht, waarbij 
8/15 (53%) koeltorens geïnfecteerd bleken met Legionella. Al 
eerder toonden het Streeklab Haarlem en de GGD Rotter-
dam bij 80% van onderzochte koeltorens in het centrum van 
Rotterdam Legionella aan, waarbij het voor de GGD Rotter-
dam een zeer arbeidsintensieve klus was om ”alle” koelto-
rens in het gebied in kaart te brengen. De GGD Amsterdam 
heeft destijds een vergelijkbaar onderzoek gedaan.
Koeltorens zijn een regelmatig gerapporteerde bron van 
grote en kleine uitbraken van Legionella-pneumonie (11, 
24). Uit Spanje werd een zeer grote uitbraak gemeld waarbij 
446 mensen gediagnosticeerd werden van wie 1,1% over-
leed (25). In Frankrijk werd een zeer agressieve uitbraak 
gemeld waarbij 86 mensen gediagnosticeerd werden, van 
wie 21% overleed. De enige significante risicofactor gere-
lateerd aan expositie in de case-controlstudie in Frankrijk 
was langdurig buiten zijn gedurende de periode waarin de 
besmette koeltoren operationeel was (13). In de uitbraak in 
Amsterdam in juli 2006 werd gerapporteerd dat 30 men-
sen geïnfecteerd werden, van wie 2 (7%) overleden waren 
(26). Inmiddels blijkt het definitieve aantal patiënten 31, en 
het aantal sterfgevallen hiervan 3 (10%) te zijn. Tevens zijn 
besmette koeltorens geïdentificeerd als bron van clusters 
van nosocomiale infecties (27, 28). Tijdens een algehele toe-
name van Legionella in de nazomer van 2006 (29), werd in 
Rotterdam bij 8 patiënten een koeltoren als mogelijke bron 
geïdentificeerd (30).  
Nguyen (13) meldde dat in Frankrijk in een 5-jarige peri-
ode 10 uitbraken gevonden werden waarbij koeltorens als de 
waarschijnlijke bron konden worden geïdentificeerd.
In Engeland en Wales werden tussen 1980 en 2004 144 uit-
braken van Legionella-pneumonie geïdentificeerd, waarvan 
er 31 uitbraken (22%) en 57% van de uitbraak geassocieerde 
patiënten aan een koeltoren gerelateerd konden worden. 
Omdat een kwart van het totale aantal gemelde patiënten 
bij een uitbraak behoorde, zou koeltoren transmissie in uit-
braken alleen al verantwoordelijk kunnen zijn voor 10-15% 
van het totaal aantal gemelde patiënten (31). 
Uit epidemiologisch onderzoek is gebleken dat daarnaast ook 

bij op zich zelf staande Legionella-infectie blootstelling aan 
koeltorens een risicofactor is. Het risico op een op zichzelf 
staande Legionella-infectie vertoont een duidelijk dosis-res-
pons relatie met nabijheid en tijd doorgebracht bij besmette 
koeltorens. Zo constateerde Bhopal (32) in Schotland gedu-
rende een periode van 8 jaar dat nabijheid tot een koeltoren 
het risico op op zich zelf staande Legionella-infectie verdrie-
voudigde. Ook Che (33) vond een significant verhoogd ri-
sico op een op zichzelf staande Legionella-pneumonie voor 
mensen woonachtig in de nabijheid van een koeltoren. 
In Nederland is door het BEL-project bij 2 clusters en 1 op 
zichzelf staande infectie een koeltoren als bron geïdentifi-
ceerd (16). 
Voor driekwart van patiënten met een vermoedelijk Neder-
landse bron kon ook na intensief brononderzoek, zoals ten 
tijde van het BEL-project uitgevoerd, niet met enige mate 
van zekerheid worden vastgesteld waar de infectie was op-
gelopen. Dit kan betekenen dat de bemonstering vals-ne-
gatief was (bijvoorbeeld omdat ten tijde van bemonstering 
de concentratie van de betrokken Legionella bij de bron veel 
lager was dan ten tijde van de transmissie), of dat de feite-
lijke bron niet als dusdanig geïdentificeerd was en daardoor 
niet bemonsterd is. Voor zover dit laatste het geval is, is het 
waarschijnlijk dat dit in veel gevallen een (anonieme) bron 
buitenshuis betreft, zoals een koeltoren, omdat bij alle pa-
tiënten in principe thuisbemonstering plaats heeft gevon-
den als ook bemonstering van geïdentificeerde bronnen 
buitenshuis (34). 

Conclusie

Het is aannemelijk dat het aantal patiënten met een infectie 
of pneumonie ten gevolge van blootstelling aan Legionella 
aanzienlijk hoger ligt dan het aantal meldingen, met name 
indien sprake is van een minder ernstig ziektebeeld. Als we 
aannemen dat een derde van de mensen die worden bloot-
gesteld aan een Legionella-bron een serologische response 
heeft, dat 1% van de blootgestelden een Legionella- pneu-
monie ontwikkelt waarvoor opname noodzakelijk is, dat in 
Nederland jaarlijks minstens 800 mensen worden opgeno-
men met een Legionella-pneumonie, en er 2 keer zoveel bij 
de huisarts komen, en dat daarvan de helft de infectie in 
Nederland heeft opgelopen, dan zouden er jaarlijks in Ne-
derland circa 40.000 mensen blootgesteld worden aan een 
besmette bron waarvan er circa 15.000 een immuunrespons 
vertonen en circa 1.500 met een Legionella-pneumonie bij de 
huisarts komen. Een onbekend aantal, ook jongere gezonde 
mensen, regelmatig verblijvend in de directe omgeving van 
een bron, kan mildere klachten hebben.
Met intensief brononderzoek bij geïdentificeerde potentiële 
bronnen kon bij 25% van de gemelde patiënten in Nederland 
met grote mate van waarschijnlijkheid een bron geïdenti-
ficeerd worden. Het is niet onwaarschijnlijk dat anonieme 
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bronnen buitenshuis, zoals koeltorens, een significant deel 
vormen van de (nog) niet-geïdentificeerde bronnen voor 
75% van de Legionella-patiënten. Onderzoek in Engeland 
toonde aan dat gedurende 25 jaar 22% van de uitbraken, 
en daarmee al tenminste 10-15% van alle patiënten, tot een 
koeltoren herleid konden worden. 
Koeltorens worden in Nederland niet systematisch en daar-
door zelden betrokken in dit brononderzoek. Bij ontbreken 
van een systematische registratie van koeltorens is het ook 
niet mogelijk deze achteraf toe te voegen aan de door de 
patiënt aangegeven lijst van te onderzoeken potentiële bron-
nen. Om dit te bereiken zal het noodzakelijk zijn dat een 
actueel inzicht in de locatie van koeltorens verschaft kan 
worden bij iedere patiënt, om deze als potentiële bron sy-
stematisch in brononderzoek te kunnen betrekken. Tot die 
tijd zal het in Nederland niet mogelijk zijn om het risico op 
Legionella-pneumonie ten gevolge van blootstelling aan ge-
infecteerde koeltorens goed in kaart te kunnen brengen. 

Naschrift 

In de zomer van 2007 heeft het Ministerie van VROM de 
gemeenten gevraagd om de natte koeltorens op hun grond-
gebied op vrijwillige basis te registreren en in het kader van 
de Wet milieubeheer toezicht te houden op het beheer en 
onderhoud van deze koeltorens.
In afwachting van de resultaten wordt een wettelijke meld-
plicht voor bestaande koeltorens vooralsnog niet overwo-
gen. Wel zal een meldplicht worden ingesteld voor nieuwe 
koeltorens, in het kader van een wijziging van het Besluit 
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer dat naar 
verwachting in de eerste helft van 2009 in werking zal 
treden (Brief aan Tweede Kamer, 3 december 2007 . Zie 
http://parlando.sdu.nl, vervolgens uitgebreid zoeken op ka-
merstuk nummer 26442, volgnummer 35).
Daarnaast heeft het Streeklaboratorium Haarlem eind 2007 
een geografische website opengesteld waar GGD’en op vrij-
willige basis de in hun regio bekende koeltorens kunnen 
aanmelden. Het Streeklaboratorium, dat desgewenst ook 
koeltorens en andere potentiële bronnen kan bemonste-
ren en onderzoeken op mogelijke Legionella-infectie, hoopt 
hiermee de identificatie van (reeds bekende) koeltorens als 
mogelijke bron bij nieuwe legionellosepatiënten te verge-
makkelijken. BEL (Bemonsteringseenheid Legionella-pneu-
monie, het onderdeel van Streeklaboratorium Haarlem 
dat in opdracht van het Centrum Infectieziektebestrijding 
bronopsporing verricht bij clustering van legionellosepa-
tiënten) koppelt via dezelfde geografische website tevens de 
locatiegegevens, die in het kader van de verplichte melding 
van legionellose bekend zijn aan de GGD’en terug.
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Respiratoire infectieziekten in het jaar 2006/2007

F. Dijkstra,1 E.A. van Lier, 1 A.B. van Gageldonk-Lafeber,1 P. Brandsema,1 M. Robert - Du Ry van Beest Holle,1 A. Meijer,2,3 I.M. van der Lubben,2 

B. Wilbrink,2 M.A.B. van der Sande1

Samenvatting: In 2006/2007 begon het influenzaseizoen laat (de derde 
week van 2007), duurde kort (12 weken), en leidde tot een relatief  

geringe ziektelast. Per 100.000 inwoners consulteerden 126 een huisarts  
wegens een influenza-achtig ziektebeeld: één van de laagst gemeten 
incidenties in de afgelopen 30 jaar. Net als in eerdere jaren was ongeveer 
10% van alle sterfte gerelateerd aan een pneumonie, hetgeen duidt op een 
onveranderd grote ziektelast. Het jaar 2006/2007 werd verder gekenmerkt 
door een aanzienlijke stijging in het aantal meldingen van patiënten met 
legionellose. In eerste instantie ten gevolge van een uitbraak rond een  
koeltoren, daarna gevolgd door een nog niet volledig verklaarde toename 
in geïsoleerd optredende binnenlandse besmettingen in de periode  
augustus-oktober. Het aantal meldingen van psittacose (n= 46) was 
vergelijkbaar met 2004/2005, na een piek van 67 meldingen in 2005/2006. 
Q-koorts bleef tot en met maart 2007 een slechts sporadisch optredende 
infectie, maar in het voorjaar van 2007 ontstond er een relatief snel 
groeiend, regionaal cluster. Het aantal nieuwe gevallen van tuberculose 
daalde voor het derde opeenvolgende jaar. De dreiging van een respira-
toire uitbraak met een bekend of nieuw pathogeen, bijvoorbeeld aviaire 
influenza, blijft reëel. Om hier tijdig op te kunnen inspringen, blijven 
continue waakzaamheid en adequate analyses geboden.
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Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste bevin-
dingen uit de Jaarrapportage respiratoire infectieziekten 
2006/2007 (uitgekomen: eind augustus 2007) (1), waarin 
de resultaten beschreven worden van de surveillance van 
de meest voorkomende respiratoire infectieziekten, name-
lijk influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) en pneumonie, en 
van meldingsplichtige respiratoire ziekten die potentieel een 
aanzienlijke bedreiging voor de volksgezondheid vormen. 
Voor deze rapportage werden beschikbare surveillancedata 

van respiratoire infecties in Nederland geanalyseerd die 
betrekking hebben op het respiratoirjaar 2006/2007 (1 mei 
2006 tot en met 30 april 2007) of, voor gegevens die alleen 
per kalenderjaar verstrekt worden, op het kalenderjaar 2006. 
Voor een gedetailleerd overzicht van de gebruikte data en de 
analysemethoden wordt verwezen naar de jaarrapportage op 
de website van het CIb (http://www.rivm.nl/cib/publicaties/
rapporten/jaarrapport-respiratoire-infecties.jsp).

Resultaten

Influenza-achtige ziektebeeld - Algemeen
Afgelopen jaar was het influenzaseizoen relatief mild, passend 
in de trend van het laatste decennium (bronnen: Continue 
Morbiditeits Registratie (CMR)-peilstations van het NIVEL, 
LINH (Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg), 
Grote Griepmeting (GGM), Landelijke Medische Registratie 
(LMR), doodsoorzakenregistratie van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS), Virologische Weekstaten van de Ne-
derlandse Werkgroep Klinische Virologie (NWKV)). 
De respiratoire jaarincidentie van het aantal consulten we-
gens IAZ die door de CMR-peilstations van NIVEL wer-
den gerapporteerd lag in de range van incidenties sinds 
2000/2001 (figuur 1). Vanaf de tweede week van 2007 steeg 
de incidentie boven het basisniveau en werd influenzavirus 
gevonden in de door de CMR-peilstations ingezonden res-
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Figuur 1. Jaarincidentie van huisartsconsulten wegens IAZ 
over de respiratoire jaren 1997/1998 tot en met 2006/2007 
(bron: CMR-peilstations, NIVEL).
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piratoire monsters (figuur 2). De piekincidentie (in week 9) 
was aanzienlijk lager dan in de 2 voorgaande jaren. In week 
15 was de consultatieratio weer terug onder het basisniveau. 
Evenals in voorgaande jaren was de incidentie het hoogst bij 
kinderen jonger dan 5 jaar. Het merendeel van de influenza-
virussen in de IAZ-monsters was van het type A(H3), maar 
met name in de tweede helft van de influenza-epidemie 
werden ook influenzavirussen A(H1) gevonden. De tabel 
geeft een overzicht van respiratoire pathogenen die werden 
aangetroffen in de monsters van IAZ.
Hoewel de piekincidentie van IAZ in de eerstelijnszorg la-
ger was dan vorig jaar, was de piekincidentie van zelfgerap-
porteerde griep onder mensen die participeren in de GGM 
afgelopen seizoen juist iets hoger dan vorig jaar (figuur 3). 
De weekincidenties die door GGM werden gerapporteerd 
waren zowel tijdens het seizoen als daarvoor en daarna 
(baselinewaarden) ongeveer 10 keer zo hoog als de inciden-
ties gerapporteerd door de CMR. 
Uit de karakterisering die het Nationaal Influenza Cen-
trum (NIC) van het ErasmusMC heeft uitgevoerd op de 
geïsoleerde influenzavirussen uit Nederland, bleek dat het 
influenzavaccin een bijna optimale bescherming tegen de 
circulerende influenzavirussen A(H1N1) en A(H3N2) 
heeft geboden, maar niet tegen de influenzavirussen type 
B (2). De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) heeft 
besloten om voor het seizoen 2007/2008 alleen de referen-
tiestam voor influenzavirus A(H1) te actualiseren door een 
A/Solomon Islands/3/06-achtig virus in het vaccinadvies op 
te nemen (advies WHO: http://www.who.int/csr/disease/
influenza/20078anorthreport.pdf).

Aviair influenzavirus A(H5N1)
Het aantal humane infecties met influenzavirus A(H5N1), 
vaak met fatale afloop, bleef het afgelopen respiratoirjaar we-
reldwijd toenemen, vooral in Azië en met name in Indone-
sië. In Nederland waren 4 patiënten bij wie een verdenking 
op infectie met aviair influenzavirus A(H5N1) bestond. 
Echter, bij onderzoek door het CIb en ErasmusMC is geen 
influenzavirus A(H5N1) of een ander aviair influenzavirus 
gevonden bij deze patiënten.
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Pneumonieën - Algemeen
De totale incidentie van pneumonie in de eerstelijnszorg in 
kalenderjaar 2006 was 52,3 ziekte-episodes per 10.000 per-
sonen (bron: LINH). De incidentie was aanzienlijk lager dan 
die in 2005 en ongeveer even hoog als die in 2001 (figuur 4). 
In kalenderjaar 2006 werden 27.081 personen in het zieken-
huis opgenomen met pneumonie als hoofddiagnose (bron: 
LMR). Op basis van het voorlopige aantal opnames was het 
aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van pneumonie in 
2006 16,6 per 10.000 personen. De toename van het aantal 
ziekenhuisopnames per 10.000 personen ten gevolge van 
pneumonie in de jaren 1999 tot en met 2005 lijkt zich in 2006 
niet voort te zetten (figuur 5). Hierbij moet wel worden op-
gemerkt dat de dekkingsgraad van de LMR in 2006 niet op-
timaal was. Bij ruim driekwart van de ziekenhuisontslagen, 
na opname met pneumonie, in 2006 was de ziekteverwekker 
niet bekend (ICD-code 486). Dit percentage is in de afgelo-
pen jaren toegenomen van 66% in 1999 tot 79% in 2006.
In het respiratoirjaar 2006/2007 registreerde het CBS in 
totaal 14.714 gevallen van overlijden door pneumonie. Bij 

ruim 98% van deze sterfgevallen werd geen bekende ver-
wekker aangegeven. Het totaal aantal sterfgevallen in Ne-
derland lag rond de 140.000 mensen per jaar (bron: www.
cbs.nl). Dit zou betekenen dat sterfte ten gevolge van pneu-
monie verantwoordelijk is voor ongeveer 10% van de totale 
sterfte, zoals in de afgelopen jaren ook het geval was. 

Legionella
In het respiratoirjaar 2006/2007 was er een forse toename 
van het aantal legionellosemeldingen in Osiris (figuur 6). In 
de binnenlandse meldingen in Osiris (meldingen waarbij de 
infectie waarschijnlijk in Nederland is opgelopen) waren 3 
periodes te onderscheiden met significant meer meldingen 
dan verwacht:
• Week 26-27 van 2006 (eind juni/begin juli): de toename 

in deze periode was gerelateerd aan een legionellose-
uitbraak in Amsterdam met een koeltoren als besmet-
tingsbron (3).

• Week 32-36 van 2006, piek in week 33 (augustus/sep-
tember): bronopsporing leverde geen aanwijzing voor 
een gemeenschappelijke bron. (4) De meldingen waren 
afkomstig van 25 GGD-regio’s, waarbij 7 regio’s ver-
spreid over het land een verhoogde incidentie hadden. 
In 3 GGD-regio’s werden lokale clusters gesignaleerd 
waarbij brononderzoek aangaf dat mogelijk openbare 
installaties, zoals koeltorens en fonteinen de bron waren 
geweest (5). Dit kon echter niet worden bevestigd door 
matching met een patiëntenisolaat.

• Week 41-42 (oktober) van 2006: wederom een landelijk 
verspreide toename van meldingen, waarbij onderzoek 
geen gemeenschappelijke bron kon aantonen.

Nader onderzoek van het CIb naar de mogelijke associatie 
tussen klimatologische factoren en het aantal Legionella-in-
fecties toonde een relatie aan tussen regenval in een warme 
periode (week 18-43) en het aantal gerapporteerde binnen-
landse gevallen van legionellose van 2003-2006 (6).

In het respiratoirjaar 2006/2007 is ook het aantal meldingen 
van legionellose met verblijf in het buitenland tijdens de in-
cubatieperiode toegenomen ten opzichte van 2005/2006. De 
3 daarbij meest genoemde landen waren: Frankrijk, Turkije 
en Italië met respectievelijk 1,0, 3,4 en 2,4 ziektegevallen per 
100.000 vakantiegangers. In 2006/2007 rapporteerde Neder-
land 159 gevallen van reisgerelateerde legionellose aan de Eu-
ropean Working Group on Legionella Infections (EWGLI). 
Door EWGLI werden de meeste reisgerelateerde clusters ge-
vonden in Italië, Turkije en Frankrijk.

Psittacose
In 2006/2007 werden 46 meldingen ontvangen van psittaco-
se, waarmee de stijgende lijn van de afgelopen 3 jaar doorbro-
ken werd (bron: Osiris). In het respiratoire jaar 2006/2007 
deden zich geen grote clusters van psittacose voor.
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Figuur 4. Incidentie van het aantal episodes van pneumonie 
per 10.000 personen per jaar, 2001-2006 (bron: LINH).

Figuur 5. Aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van pneu-
monie per 10.000 personen per jaar, 1999-2006 (bron: LMR).
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Q-koorts
In 2006/2007 werden 13 patiënten met Q-koorts gemeld 
(bron: Osiris), een aantal dat vergelijkbaar was met de 3 
voorgaande jaren waarin 9 tot 14 patiënten werden gemeld. 
11 Van de 13 meldingen waren binnenlandse meldingen. Bij 
5 van de binnenlandse meldingen (46%) was geen potentiële 
bron bekend. In het voorjaar van 2007 ontstond een relatief 
snelgroeiend regionaal cluster in het zuiden van het land, 
waarnaar verder onderzoek is ingezet. 

Tuberculose
In de afgelopen jaren is de incidentie van tuberculose gedaald 
van 8,8 per 100.000 inwoners in 2002 tot 6,3 per 100.000 in 
2006. De incidentie daalde zowel in de grote steden als in 
de rest van Nederland, en onder zowel autochtone Neder-
landers als onder eerste generatie allochtone Nederlanders, 
maar niet onder tweede generatie allochtonen (7). Ook het 
aantal ziekenhuisopnames met tuberculose per 100.000 per-
sonen is de afgelopen jaren gedaald (figuur 7, bron: LMR). 
Voor 32 mensen werd door het CBS in 2006/2007 tubercu-
lose als doodsoorzaak geregistreerd; daarmee is de sterfte de 
afgelopen 5 jaren stabiel gebleven.
Van 727 Mycobacterium tuberculosis-isolaten die door het my-
cobacterieel referentielaboratorium binnen het Laboratori-
um voor Infectieziekten en Screening (LIS) van het RIVM 
werden ontvangen, werd in 2006 het resistentiepatroon 

vastgesteld. Het percentage isolaten dat resistent is tegen 
minstens 1 van de eerstelijns middelen liet een lichte daling 
ten opzichte van voorgaande jaren. Net als in vorige jaren 
werd bij ongeveer 1% van de isolaten multidrugresistentie 
(MDR = resistentie tegen INH en rifampicine) gevonden. 
Er werd geen extensive drug resistance (XDR = MDR plus 
resistentie tegen een fluoroquinolon en een aminoglyco-
side) vastgesteld.
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Figuur 7. Aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van tu-
berculose per 100.000 personen per jaar, 1999-2006 (bron: 
LMR).

Figuur 6. Aantal legionellosemeldingen 1996 t/m april 2007 naar maand van eerste ziektedag en of de 
infectie meest waarschijnlijk werd opgelopen in binnenland of buitenland (bron: OSIRIS).



INFECTIEZIEKTEN Bulletin

Jaargang 19 nummer 1 februari 200822

Discussie

Net als in een groot deel van Europa verliep het influenza-
seizoen dit jaar mild. Echter, de data uit de GGM suggereert 
een intensiever seizoen ten opzichte van vorig jaar, terwijl 
de CMR-data juist een milder seizoen toonde (gebaseerd op 
de piekincidenties). De afdeling Epidemiologie en Surveil-
lance (EPI) van het RIVM onderzoekt op dit moment op 
welke wijze internetsurveillance complementaire data kan 
leveren bij de bestaande influenzasurveillancesystemen. De 
dreiging van een komende influenzapandemie blijft reëel 
aanwezig. Mede daarom blijft het van belang de bestaande 
influenzasurveillance te versterken. Hiervoor bestaan de 
volgende plannen voor de nabije toekomst: 
• Het NIVEL en CIb hebben een voorstel ontwikkeld om 

het aantal bij de IAZ-surveillance betrokken huisarts-
praktijken uit te breiden. Dit zal de geïntegreerde surveil-
lance bevorderen en een stevige basis vormen voor geïn-
tegreerde surveillance tijdens een mogelijke pandemie.

• Om verder onderzoek naar het aviaire influenzavirus 
bij mens en dier mogelijk te maken wordt een database 
ontwikkeld die verschillende brongegevens op humaan 
en veterinair gebied met elkaar zal koppelen.

• Het CIb werkt momenteel aan een landelijk verpleeg-
huisnetwerk voor de surveillance van infectieziekten 
om meer zicht te krijgen op influenza-uitbraken die zich 
buiten het zicht van de reguliere zorg voordoen, zoals 
in zorginstellingen en scholen. Landelijke registratie van 
artikel 7-meldingen blijft daarnaast een belangrijke la-
cune. Wellicht dat internetsurveillance ook hier een rol 
in kan spelen.

Bij circa 10% van alle sterfgevallen in 2006/2007 is pneu-
monie gemeld als doodsoorzaak. Dit is een stabiele trend 
ten opzichte van voorgaande jaren. Uit de LMR-data blijkt 
dat de incidentie van ziekenhuisontslagen, na opname met 
pneumonie, in de periode 1999-2005 een stijgende lijn ver-
toont die zich in 2006 niet voort lijkt te zetten. Een dui-
delijke verklaring voor de stijging is er niet. Wellicht speelt 
een rol dat (oudere) patiënten eerder worden doorgestuurd 
naar het ziekenhuis of is er sprake van veranderingen in het 
aantal en/of soort ziekteverwekkers of hun pathogeniciteit. 
Uit de LINH-huisartsenregistratie bleek een afname van 
het aantal pneumonieconsulten. Nadere analyse is nodig 
om vast te stellen of veranderingen in registratie hier een rol 
in hebben gespeeld en in hoeverre deze trends gerelateerd 
zijn aan kenmerken van patiënt en/of pathogenen. Het on-
derstreept de noodzaak complementaire surveillancebron-
nen parallel te analyseren om een duidelijker inzicht in reële 
trends te krijgen. In 2007 is gestart met de registratie van 
pneumonieën bij de CMR-peilstations. Hierdoor zal het 
mogelijk zijn om binnen afzienbare tijd diepgaande ana-
lyses van trends in de eerstelijnszorg uit te voeren. Desal-

niettemin is er nog te weinig inzicht in de verwekkers van 
pneumonie door het ontbreken van een gerichte microbio-
logische surveillance bij pneumoniepatiënten in de eerste en 
tweedelijnszorg.
Het aantal meldingen van Legionella, na verblijf in het buiten-
land, blijft sinds 2003 redelijk stabiel, daarentegen stijgt het 
aantal meldingen van gevallen die in Nederland zijn opgelo-
pen. De toename van de in Nederland opgelopen Legionella-
infecties in 2006 was echter groter dan verwacht kon worden 
op basis van de trend van de voorgaande jaren. Onderzoek 
van het CIb naar klimatologische factoren maakte aanneme-
lijk dat de specifieke weersomstandigheden van 2006 een rol 
hebben gespeeld bij de stijging in augustus en september (6). 
Nader onderzoek naar factoren die een dergelijke toename 
veroorzaken, en in hoeverre hierop met gerichte interventies 
geanticipeerd kan worden, is nodig. Het is bemoedigend dat 
na de uitbraak in Amsterdam de rol van koeltorens bij de 
transmissie van legionellose beter in kaart gebracht wordt. 
Na een verhoogd aantal psittacosemeldingen in het vorig 
respiratoirjaar, lag het aantal gemelde patiënten weer op het 
niveau van het jaar daarvoor. Desalniettemin kan onderdi-
agnose, door de relatief lage sensitiviteit en specificiteit van 
serologische diagnostiek, niet worden uitgesloten.
Voor Q-koorts blijft bronopsporing een punt van aandacht. 
Dit is nog altijd lastig, wat ook afgelopen jaar weer bleek uit 
het relatief hoge aantal meldingen (46%) waarbij de bron 
onbekend bleef. 
Hoewel de incidentie van tuberculose in Nederland verder 
daalt en ook het percentage MDR en XDR nog steeds laag 
is, blijft mondiaal de incidentie van tuberculose hoog en 
neemt resistentie toe. Actieve dijkbewaking blijft bij tuber-
culose essentieel.

Tabel 1. Percentage positieve diagnoses in kweek en/of PCR 
per pathogeen bij IAZ-patiënten die in het respiratoire jaar 
2006/2007 bemonsterd werden in het kader van de CMR- 
peilstationsurveillance.

Uitslag kweek en/of PCR IAZ-patiënten

n/N (%)

Influenzavirus	type	A 70/312 (22,4%)

Rhinovirus 58/312 (18,6%)

Enterovirus 15/312	 (4,8%)

Respiratoir	syncytieel	virus	(RSV) 12/312	 (3,8%)

Coronavirus	(types	229e	,	OC43	en	NL63) 6/312	 (1,9%)

Mycoplasma pneumoniae 6/312	 (1,9%)

Adenovirus 6/312	 (1,9%)

Influenzavirus	type	B 2/312	 (0,6%)

Para-influenzavirus 2/308	 (0,6%)

Humaan	metapneumovirus	(hMPV) 0/312	 (0%)

Chlamydophila pneumoniae 0/312	 (0%)

Minimaal	1	pathogeen	aangetroffen 171/312 (54,8%)

Opmerking: bij 14 patiënten met IAZ werden 2 pathogenen 
gevonden.
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Conclusie 

Respiratoire aandoeningen leidden ook in 2006/2007 tot 
aanzienlijke ziektelast in de eerste en tweedelijnszorg en zijn, 
voor wat betreft infectieziekten, de meest frequente doods-
oorzaken. De rol van onderliggende pathogenen en speci-
fieke risicofactoren is hierbij echter maar ten dele bekend. 
Om een beter inzicht te krijgen in de samenhang tussen 
de diverse pathogenen bij het ontstaan van ernstige morbi-
diteit zal een gecombineerde IAZ- en pneumoniesurveil-
lance in de eerste en tweedelijnszorg verder ontwikkeld 
moeten worden zodat gerichtere en nieuwe interventies 
mogelijk worden. Ook het ontwikkelen van een vergelijk-
bare surveillance binnen een op te zetten verpleeghuisnet-
werk zal hiertoe kunnen bijdragen. Een goede surveillance 
is van belang om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op 
een potentiële influenza pandemie. De lopende voorberei-
dingen op een pandemie zijn dit jaar verder verankerd door 
het verkrijgen van medisch-ethische toestemming voor een 
onderzoeksprotocol voor het geïntegreerd verzamelen van 
epidemiolgische, klinische en virolgische data, voor het ge-
val de eerste humane gevallen van infectie met aviair influ-
enzavirus A/H5N1 of nieuw humaan influenzavirus zich 
voordoen in Nederland. 
Naar aanleiding van de toename van legionellosemeldingen 
in het afgelopen jaar zijn op basis van de analyses specifieke 

beleidsaanbevelingen gedaan, om het risico op transmissies 
door koeltorens te verkleinen en slagvaardiger op te kunnen 
treden bij een nieuwe geografisch verspreide toename. Con-
tinue waakzaamheid en adequate analyses blijven geboden 
om tijdig te kunnen reageren op reële (nieuwe) dreigingen. 
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Trends in gastro-enteritis van 1996 – 2006: Verdere toename 
van ziekenhuisopnames, maar stabiliserende sterfte

W. van Pelta*, D. Notermansb, D.J. Meviusd, H. Vennemab, M.P.G. Koopmansb, Y.T.H.P. van Duynhovenc

Samenvatting: In 2006 steeg het aantal ziekenhuisopnames voor 
gastro-enteritis (GE) voor het vierde achtereenvolgende jaar maar 

stabiliseerde de stijging van sterfte door gastro-enteritis. Er zijn steeds 
sterkere aanwijzingen, zowel op basis van de gebruikte ICD-codes als de 
eveneens toegenomen huisartsconsulten voor GE, laboratoriumdiagnos-
tiek en onderzochte explosies in zorg- en verpleeghuizen, dat de toename 
verband houdt met virale infecties. Dit betreft rotavirus bij de allerjong-
sten maar in toenemende mate ook bij ouderen, en norovirus, vooral in 
het eerste kwartaal van 2006, bij volwassenen en ouderen. De bacteriële 
GE toonde ten opzichte van 2005 een daling in de meldingen van Shigella, 
Campylobacter, Listeria en STEC O157, terwijl Salmonella een stijging liet 
zien die voor een deel werd verklaard door een omvangrijke explosie van 
infecties door besmette boerenkaas. Het sterk opkomende antigeentype 
S. I 1,4,[5],12:i:-, neemt na S. Typhimurium en S. Enteritidis een opmer-
kelijke derde plaats in. Verontrustend is de sterke toename van resistentie 
tegen fluoroquinolonen (middel van eerste keuze bij ernstige diarree met 
nog niet nader aangetoond agens) in endemische infecties met Campylo-
bacter jejuni van 37% in 2005 naar 45% in 2006.
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Evenals in voorgaande jaren wordt voor het afgelopen jaar 
(2006) de trend in gastro-enteritis (GE) en specifieke ver-
wekkers daarvan beschreven (1). Dit overzicht is gebaseerd 
op gegevens van de voormalige streeklaboratoria (LSI), de la-
boratoria binnen het ISIS-netwerk, de Virologische Weeksta-
ten van de Werkgroep Klinische Virologie (2), de in het kader 
van de Infectieziektenwet verplichte meldingen in de data-
base Osiris en ziekenhuisontslagdiagnoses (PRISMANT) en 
sterftecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
met een hoofd- of nevendiagnose gerelateerd aan GE. 
Voor de explosies van voedselinfecties, consulten van GE bij 
huisartsen, shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC) 
O157-diagnoses en resistentieontwikkeling in 2006 wordt 
verwezen naar de specifieke rapportages (3,4,5,6,7). Over de 
epidemiologie, erythromycineresistentie en sero-epidemio-
logie van Campylobacter zijn enkele publicaties uitgekomen 
(8,9,10). Ziektelast en gerelateerde kosten zijn, net als eerder 
voor rotavirus, norovirus, Salmonella en Campylobacter, recent 
in kaart gebracht voor Giardia en Cryptosporidium (11).

Resultaten

Tabel 1 (zie ook figuur 1) toont dat het aantal ziekenhuisop-
names sinds 2003 elk jaar is gestegen, in 2006 tot ruim 40% 
boven het niveau van de periode 1997 - 2002. Het aantal 
huisartsconsulten is in 2006 ook toegenomen evenals het 
geschatte aantal geteste feces (wat gezien wordt als een be-

nadering voor het aantal GE-patiëntenconsulten bij huisart-
sen en specialisten). 

Mortaliteit
Op basis van het toepassen van Deense schattingen voor 
oversterfte (12) zou Campylobacter in 2006 verantwoordelijk 
zijn voor ongeveer 46 (CI95:39-59) extra sterfgevallen; Sal-
monella voor 47 (CI95:44-52) extra sterfgevallen en Shigella 
voor ongeveer 1 (CI95:0,5-2,5) extra sterftegeval (tabel 1).

Gegevens van het CBS over sterfte met als hoofddiagnose 
gastro-enteritis (ICD10-codes vergelijkbaar met ICD9-co-
des gebruikt voor de ziekenhuisontslaggegevens) laat zien 
dat de sterfte door gastro-enteritis vrij abrupt toenam in 
2001, maar sinds 2002 niet verder lijkt te zijn toegenomen 
(tabel 1). De GE-sterfte met een specifieke virale oorzaak 
(wat slecht gecodeerd wordt) is echter ook in 2006 hoger dan 
daarvoor (niet getoond). Het wordt dus steeds waarschijn-
lijker dat de stijging na 2001 deels door virale gastro-ente-
ritis moet worden verklaard. De stijging wordt waarschijn-
lijk nog onderschat omdat bij co-existerende luchtweg- en 
maagdarmklachten, sterfte met een vermoedelijk virale 
oorzaak eerder als respiratoir zal worden gecodeerd, terwijl 
het een gastro-enteritis betrof. Een aanwijzing hiervoor is 
de toename van pneumonieën (niet gespecificeerd) naast 
een hoofd- of nevendiagnose GE van een ziekenhuisop-
name (tabel 2). 
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Tabel 1. Trends in de incidentie (/100.000 inwoners) van gastro-enteritisverwekkers uit het LSI-project (Campylobacter spp., Sal-
monella spp. en onderzochte feces), de aangifte IGZ (Shigella spp.), Virologische Weekstaten (rotavirus), CBS (mortaliteitsregi-
stratie voor GE), PRISMANT (ziekenhuisontslagdiagnoses voor GE) en NIVEL (huisartsconsulten voor GE)(5). De totale geschatte 
sterfte per jaar (CI95) voor heel Nederland is conform Deense schattingen van de fractiepatiënten uit de laboratoriumsurveil-
lance (12) NB. Het deel infecties gerelateerd aan reizen, wordt naar schatting met een factor 2 ondergerapporteerd.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Geschatte 
sterfte: is % 
labincidentie 

Sterfte	GE	(CBS) 16,4 17,2 17,5 20,0 22,1 19,6 19,5 20,3

Ziekenhuisopnames	GE 127 114 107 112	 107 112 119 132 136 151 161

Consulten	GE	(CMR) 600 540 650 710 910 1010 1010 1100 980 940 1190

Feces	getest	(LSI) 1285 1278 1236 1222 1169 1113 1070 1088 1050 1028 1128

Campylobacter	spp.	(LSI) 46,4 45,0 41,7 38,7 42,1 44,3 40,8 33,3 40,0 43,8 40,0 0,7%(0,6%-0,9%)

		%reisgerelateerd 11% 11% 9% 7% 7%

Salmonella	spp.	(LSI) 29,1 25,7 22,6 21,1 20,3 20,4 15,4 20,7 15,6 12,9 16,0 1,8%(1,7%-2,0%)

		%reisgerelateerd 5% 5% 7% 8% 9% 8% 8% 7% 12% 13% 11%

S.	Typhimurium 10,1 7,9 6,9 6,7 6,0 6,9 4,9 5,0 4,5 5,1 5,9

		DT104%Typhimurium 22% 26% 27% 32% 30% 43% 32% 31% 23% 42% 14%

S.	Enteritidis 12,8 11,7 9,8 8,6 9,4 8,8 6,9 11,4 7,4 4,6 6,0

		Pt	4%Enteritidis 84% 83% 76% 68% 63% 60% 51% 34% 29% 31% 50%

Shigella spp.	(aangifte) 2,3 2,5 2,5 2,3 1,8 2,2 1,6 1,6 2,3 2,5 1,5 0,44%(0,2%-1%)

Rotavirus	(vir.	wk.staten) 23,6 11,2 18,3 19,2 15,7 17,5 16,5 17,5 15,4 21,4 21,0
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Figuur 1. Aantallen door de streeklaboratoria en ziekenhui-
zen gerapporteerde gevallen Salmonella, Campylobacter (1e 
y-as) en het aantal onderzochte feces (2e y-as).
 

Salmonella
In 2006 ligt het aantal ingestuurde Salmonella-isolaten op 
een hoger niveau dan in 2004 en 2005, maar nog steeds pas-
send in de afnemende trend sinds 1996 (figuur 1 en 2). Deze 
algehele daling is vooral terug te voeren op een dalende in-
cidentie bij 1-4 jarigen.

De serotypes S. Enteritidis en S. Typhimurium vormen al 
jaren meer dan 75% van alle ingestuurde isolaten (tabel 1). 

Een opmerkelijke derde plaats met 5% wordt ingenomen 
door het sterk opkomende antigeentype uit serogroep I, i.e. 
1,4,[5],12:i:- Dit is een monofasische variant van S. Typhi-
murium die in 90% van de gevallen een specifiek resistentie-
patroon vertoont, namelijk ASSuT, en bij faagtypering vaak 
uitkomt op het opkomende, vaak multiresistente, ft507. Dit 
monofasische type is in vele landen om onduidelijke rede-
nen “emerging” (16). 
De geschatte bijdrage, door attributieanalyse, (17) aan de 
humane laboratoriumbevestigde salmonellose door reizen, 
landbouwhuisdieren en hun producten worden getoond in 
figuur 2. In deze figuur blijken in 2006 de geschatte ziek-
tekosten ruim 7 miljoen euro te bedragen en de geschatte 
ziektelast op ruim 600 DALY te liggen.
Omvangrijke explosies van epidemiologisch samenhangen-
de infecties spelen een prominente rol in de onderbreking 
van de algemene afnemende trend in de afgelopen jaren (fi-
guur 1 en 2). In 2001 was dit een verheffing van DT104 
met een endemische oorzaak (18), in 2003 en begin 2004 
waren extra infecties met S. Enteritidis door een toename 
van importen van besmette eieren na de vogelpest (19). In 
2005 was er opnieuw een explosie van DT104-infecties, nu 
door import van besmet rundvlees uit Italië (20). In 2006 
werden vanaf januari tot en met december, vooral in de re-
gio Twente (figuur 3), 200 extra gevallen gezien van een, 
voorheen slechts sporadisch aangetroffen, faagtype van S. 
Typhimurium ft560 (DT7 in het Engelse faagtyperingssy-
steem). Dit zijn in de algemene bevolking ongeveer 3400 
extra mensen met GE door een Salmonella-infectie. De lang 
aanhoudende explosie van infecties hield verband met be-
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smette harde kazen geproduceerd door een kaasboerderij in 
de regio Twente. Hoewel er in de periode februari-maart 
2006 al duidelijke aanwijzingen waren dat de verheffing 
te maken had met deze boerderij, bleek het zeer moeilijk 
het pathogeen in een product aan te tonen. Pas na een pa-
tiëntcontroleonderzoek in de zomer werd de verdenking van 
harde boerenkaas bevestigd en werd wat later, met een zeer 
intensieve sampling en inzet van diverse detectiemethoden, 
het pathogeen in de kaas aangetoond. Hierna konden ge-
richte maatregelen worden getroffen om de distributie van 
besmette kazen te beperken.
Deze explosie is apart beschouwd in de attributieanalyse 
(figuur 2) omdat het hier niet gaat om een generaliseerbare 
bijdrage van de Nederlandse landbouwhuisdieren. Voor de 
omvangrijke 2001 DT104-explosie geldt dit wel (21). De S. 
Enteritidis Pt4b-explosie in 2000 door besmette taugé (21). 
is opgenomen in de categorie “diversen”.

Campylobacter
In 2006 is het aantal laboratoriumbevestigde Campylobacter-
infecties niet verder gestegen. Het verloop is echter grillig 
en van een duidelijke trend is nauwelijks sprake (figuur 1, 
tabel 1). Tussen 2002 en 2006 waren steeds ongeveer 94% 
van de laboratoriumbevestigde Campylobacter-infecties C. 
jejuni, 5% C. coli, 0.6% C. lari en 0,4% overige species. 
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Figuur 2. Geschatte bijdrage aan de humane laboratoriumbevestigde salmonellose (linker y-as) door reizen (of onbekend), land-
bouwhuisdieren of hun producten. De 2e ,3e en 4e y-as geven respectievelijk schattingen van het aantal Salmonella-gevallen 
in de algemene bevolking (13) en de daarmee samenhangende Disability Adjusted Life Years (DALY) and Cost of Illness (COI) 
(14,15). Deze schattingen zijn gekalibreerd op het prijspeil van 2004. Omvangrijke explosies in 2003, 2005 en 2006, die niet re-
presentatief zijn voor de Salmonella-status van de Nederlandse vee- en pluimveestapel zijn in paars aangegeven.

Figuur 3. Explosie (N=200) van Salmonella Typhimurium 
ft560 (DT7)-infecties door besmette harde kazen uit de regio 
Twente.
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In een eerder patiëntcontroleonderzoek bij Salmonella- en 
Campylobacter-infecties bleek de consumptie van kippenvlees 
de belangrijkste risicofactor, maar dit kon slechts ongeveer 
25% van de endemische patiënten verklaren (22). Toch 
verloopt het seizoen van het aantal humane infecties en de 
besmettingsgraad van kippen vrijwel synchroon (figuur 4). 
Beide vertonen een voorjaarsspurt vanaf eind april tot begin 
juni. Het seizoensverloop van de ciprofloxacineresistentie 
van bij de mens geïsoleerde Campylobacter-isolaten wijst op 
een mogelijke gemeenschappelijke factor vanuit de omge-
ving. Door het gebruik van fluoroquinolonen bij pluimvee 
en de hoge resistentie aldaar is het vrijwel zeker dat de ci-
profloxacineresistentie zijn oorsprong heeft in pluimvee. 
Tijdens de voorjaarsspurt neemt de ciprofloxacineresisten-
tie met 15% af om daarna weer te stijgen naar het oude ni-
veau. “Verdunning” met gevoelige stammen vanuit de om-
geving lijkt de meest voor de hand liggende verklaring. Het 
verloop bij de mens toont pieken in januari en in augustus 
die niet bij slachtkuikens worden aangetroffen. De piek in 
de late zomer treedt enkele weken vroeger of later op al naar 
gelang het nieuwe schooljaar eerder of later aanvangt, een 
effect wat niet met aan reizen gerelateerde infecties lijkt sa-
men te hangen. Een hypothese zou kunnen zijn dat de extra 
pieken verband houden met expositie aan ongewone stam-
men, enerzijds door het consumeren van minder gebruike-
lijke voedselprodukten tijdens de feestdagen en anderzijds 
door contact tussen mensen die elkaar een tijd niet gezien 
hebben tijdens de feestdagen en na de zomervakantie, met 
secundaire transmissie binnen de kwetsbare leeftijdsgroe-
pen binnen het gezin en de familie.
Er lijkt een geleidelijke toename te zijn in de erythromyci-
neresistentie (middel van eerste keuze bij een Campylobacter- 

infectie) van 1,2% in 2002 naar 2,2% in 2006, ook na weg-
laten van de bepalingen van streeklaboratoria met minder 
betrouwbare waarden. Schokkend is echter de sterke toe-
name van resistentie tegen fluoroquinolonen (middel van 
eerste keuze bij ernstige diarree met nog niet nader aange-
toond agens) in een jaar tijd met 8% tot 45%, een toename 
die in vrijwel alle streeklaboratoria wordt gevonden en ook 
in 2007 voortduurt. Dit was in 1998 nog 25%.

Shigella
In 2006 zijn zowel de aangiftes als ziekenhuisopnames voor 
Shigella spp. aanzienlijk lager dan in 2004 en 2005, maar 
vergelijkbaar met 2002 en 2003 (tabel 1 en 2). Er is geen 
verklaring voor dit grillige verloop. De opmerkingen met 
betrekking tot seizoen, species, risicogroepen en risicolan-
den zijn niet wezenlijk verschillend van die beschreven in 
het Infectieziekten Bulletin van vorig jaar (1).

Giardia
Giardiasis werd in 2006 door 15 ISIS-laboratoria (met een 
dekking tussen 2001 en 2006 oplopend van 14% tot 33%) on-
geveer even vaak gediagnosticeerd als in 2005. Extrapolatie 
naar de Nederlandse bevolking geeft een schatting van onge-
veer 2400 ziektegevallen in 2005 en 2006, tegenover ongeveer 
3100 in de jaren daarvoor. Het Giardia-seizoen bereikt zijn 
piek meestal in augustus – september en is het laagst in april – 
mei. Infecties worden met name bij jonge kinderen gevonden 
en dan vooral bij jongens onder de 10 jaar (figuur 5).

Cryptosporidium
Cryptosporidiosis werd in 2006 door 13 ISIS-laboratoria 
(met een dekking tussen 2001 en 2006 oplopend van 13% 

Tabel 2. Aantal ziekenhuisontslagdiagnoses (hoofd- en nevendiagnoses) voor gastro-enteritis, PRISMANT, 1996-2006. Pneumo-
nieën zijn alleen geteld indien niet expliciet gerelateerd aan een respiratoir pathogeen. *De percentages in de laatste kolom 
vergelijken het % dagopnames van 2003-2005 met 2006. 

Hoofd of 
nevendiagnose

ICD9-
codes

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 *% dag 
opname

Salmonellose 20-39 1193 955 855 779 781 848 647 804 656 515 559 3	-	0

Shigellose 40-49 70 76 77 68 45 56 27 35 46 34 24 0	-	4

Voedselvergiftiging 50-59 51 55 57 45 69 62 63 74 66 82 94 4	-	2

Amoebiasis 60-69 72 67 51 45 61 40 46 33 39 32 25 15	-	4

Protozoën 70-79 214 214 156 133 142 145 138 154 159 134 100 14	-	4

Viraal 86 2431 1975 1929 2235 2028 1787 1903 2048 2151 2538 2960 0	-	0

Ov.	infectieuze	GE 80-93 2881 2648 2372 2716 2643 2543 2917 3420 3616 4256 4524 3	-	2

Niet-infectieuze	GE 558.9 12941 11968 11466 11923 11504 12653 13498 15108 16045 16779 18110 20	-	12

Hoofd+neven	GE 19707 17795 16845 17813 17137 18004 19105 21524 22663 24596 26233 16	-	8

Alleen	1e	opname 17270 16673 17536 18618 20897 21973 23684 25270

Pneumonieën	(nos) 306 288 281 293 388 411 513 503
Alleen	hoofd	GE 13647 12269 11741 12546 12096 12628 13205 15105 15694 17266 18921 18	-	10

Dag-%alle	opnames	 5.9% 7.4% 8.5% 8.6% 8.8% 10.4% 11.8% 13.1% 15.4% 16.3% 8.4%
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tot 31%) gediagnosticeerd bij 13 per miljoen inwoners te-
genover gemiddeld 19 per miljoen inwoners tussen 2001 en 
2005. In figuur 5 is te zien dat dit aantal sterk fluctueert, 
vooral in het piekseizoen. Extrapolatie naar de Nederlandse 
bevolking geeft een schatting van ongeveer 210 ziektegeval-
len in 2006 tegenover gemiddeld 305 in de jaren daarvoor. 
In 2003 waren dit er naar schatting 520, mogelijk dat de hete 
zomer debet was aan deze hogere aantallen. Het Cryptospori-
dium- seizoen piekt meestal in september en loopt door tot 
in november. Evenals bij Giardia worden vooral kinderen 
jonger dan 10 jaar getroffen zonder duidelijk onderscheid 
tussen jongens en meisjes. 

Amoeben
Amoebiasis werd door 6 ISIS-laboratoria (met een dekking 
tussen 2001 en 2006 oplopend van 5% tot 17%) steeds min-
der gediagnosticeerd: in 2001 ongeveer 170 per miljoen in-
woners, in 2003 – 2005 55 per miljoen inwoners en slechts 
22 in 2006. Landelijk komt dit neer op respectievelijk 280, 
90 en 35 patiënten per jaar. De ziekenhuisopnames tonen 
een stabiele trend tussen 2001 en 2005 maar zijn voor 2006 
beduidend lager dan daarvoor (tabel 2).

Rotavirus
Het aantal meldingen van rotavirus in de Weekstaten door 
de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie was zowel 
in 2005 als in 2006 hoog (tabel 1). De bijdrage van rotavi-
rusinfecties aan de ziekenhuisopnames voor gastro-enteritis 
over álle leeftijden ligt op jaarbasis sinds 1996 tussen 14% en 

25% (in 2006 17%) (1). Opmerkelijk is dat van de labora-
toriumbevestigde infecties de fractie rotavirusinfecties bij 
ouderen (70+) oploopt van 1% tussen 2001 en 2004, naar 
3% in 2005 en 6% in 2006 (gegevens uit 8 ISIS-laboratoria). 
Volgens tabel 1 zou dit neerkomen op 27 gevallen per jaar 
tussen 2001 en 2004, 105 in 2005 en 205 in 2006.

Onderzochte explosies van rotavirus- en 
norovirusinfecties
In 2004 en 2005 werden bij het RIVM meer explosies van 
rotavirusinfecties in instellingen gemeld dan in de jaren 
daarvoor. Na afsluiting van het rotaseizoen in 2006 werd 
zelfs meer dan een verdubbeling geconstateerd. De meldin-
gen betreffen voornamelijk verpleeg- en verzorgingshuizen; 
in een enkel geval een cluster in een kinderdagverblijf. Deze 
trend lijkt in overeenstemming met de toename van rotavi-
rusinfecties bij ouderen (70+) in ISIS. De toename onder 
ouderen zou reëel kunnen zijn en kunnen samenhangen 
met een wereldwijde toename van nieuwe types waartegen 
ouderen geen bescherming hebben opgebouwd.
In 2006 (seizoen 2006/2007) is het aantal bij het Labora-
torium voor Infectieziekten en Screening (LIS) van het 
RIVM gemelde en na onderzoek bevestigde explosies van 
norovirusinfecties (meest verpleeg- en verzorgingshuizen), 
2 tot 3 maal hoger dan in voorgaande jaren. De veel hogere 
aantallen volgden op de introductie van opnieuw 2 varian-
ten van genogroep GGII.4 in de zomer, en veroorzaakte in 
heel Europa een sterke toename (23,24).
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Ziekenhuisopnames (hoofd- en nevendiagnoses) voor 
gastro-enteritis
In 2006 was met ruim 26.000 het aantal opnames voor GE 
(hoofd + nevendiagnoses, tabel 2) wederom hoger dan de 
jaren daarvoor. De toename werd vooral veroorzaakt door 
een stijging voor de zeer algemeen geformuleerde, verwek-
ker-aspecifieke ICD9-codes ‘overige infectieuze’ of ‘virale 
gastro-enteritis’ en vooral ‘niet-infectieuze gastro-enteritis’ 
die hoog correleert met virale gastro-enteritiden uit de la-
boratoriumsurveillance. De stijging betreft vooral de jaren 
2003-2006 ten opzichte van de jaren daarvoor. In 2006 hal-
veerde de fractie dagopnames na een jarenlange stijging, tot 
het niveau van 2000. 
De leeftijdsdistributie voor categorieën ‘overige infecti-
euze’, ‘virale’ en ‘niet-infectieuze gastro-enteritits’ laten 
met name een toename zien onder de oudere volwassenen 
en 0-4 jarigen. Bij de opnames voor virale gastro-enteritis 

(ICD9-code 86) werd alleen voor de 0- en 1-4 jarigen een 
toename gezien, vooral in 2006. Bij de opnames voor niet-
infectieuze GE (ICD9-code 5589) werd de toename bij zo-
wel de leeftijdsgroep van 0- en 1-4-jarigen als bij de oudere 
volwassenen gevonden. De toename onder de oudere vol-
wassenen zette in 2006 niet duidelijk door. Bij de overige 
infectieuze GE (ICD9-codes 80-93, excl. 86) ligt in 2006 
het accent van de toename echter wel op de oudere volwas-
senen. De toename in 2006 was vooral hoog in januari en 
februari en in iets minder in maart en april.

Discussie en conclusies

In 2006 steeg het aantal ziekenhuisopnames voor GE voor 
het vierde achtereenvolgende jaar. De toename was het 
meest opvallend voor de ICD9-code “enteritis door gespeci-
ficeerd virus”, maar werd in absolute zin vooral gezien voor 

Figuur 5. Seizoensincidentie en leeftijds- en geslachts-specifieke incidenties voor Giardia lamblia en Cryptosporidium spp., 
gerapporteerd door ISIS, 2001-2006.
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ICD9-code 558.9 “niet-infectieuze GE”. Voor deze beide 
ICD9-codes suggereren de leeftijdsgroepen (0 en 1-4 jaar) 
en de maanden (januari tot en met april), waarin de stij-
ging wordt waargenomen, dat deze veroorzaakt wordt door 
een toenemend aantal opnames voor rotavirus. De relatief 
hoge aantallen rotavirusinfecties gemeld in de Virologi-
sche Weekstaten bevestigen dit beeld. Daarnaast lijkt er ook 
sprake van een toename van rotavirusinfecties bij ouderen: 
in de laatste jaren wordt een relatief groot aantal explosies 
van rotavirusinfecties in verpleeg- en verzorgingshuizen 
gemeld en onderzocht bij het RIVM en ook in de ISIS-la-
boratoriumsurveillance neemt het percentage ouderen met 
bevestigde rotavirusinfecties gestaag toe. Tenslotte is er nog 
een toename in ziekenhuisopnames met de ICD9-codes 
“infectieuze colitis, enteritis of gastro-enteritis” onder vol-
wassenen en ouderen, en beperkt tot de maanden januari en 
februari van 2006. Mogelijk dat gezien deze leeftijdsgroe-
pen en de periode, norovirusinfecties verantwoordelijk zijn 
voor deze verschuiving. Doordat norovirusdiagnostiek nog 
nauwelijks routinematig wordt toegepast in de medisch mi-
crobiologische laboratoria, zal dit zichtbaar worden in aspe-
cifieke ICD9-codes. In overeenstemming met de toename 
van ziekenhuisopnames voor GE bij ouderen neemt ook de 
sterfte door GE vanaf 2003 bij ouderen toe. Attributieanaly-
ses geven aan dat de excess-mortaliteit door virale gastroen-
teritiden waarschijnlijk aanzienlijk is (25). In de Continue 

Morbiditeits Registratie van het NIVEL is de incidentie van 
huisartsconsulten in 2006 eveneens hoger dan ooit, waarbij 
ook hier consulten voor jonge kinderen (1-4 jaar) de sterk-
ste stijging laten zien. In 2006 zette ook de toename van het 
aantal consulten voor personen ouder dan 64 jaar en vooral 
ouder dan 79 jaar verder door. Omdat de incidentie vooral 
in het eerste kwartaal van 2006 duidelijk hoger was, wordt 
aangenomen dat ook hier virale infecties de oorzaak zijn van 
de stijging van huisartsconsulten.
De trend in het vóórkomen van bacteriële gastro-enteritis 
in 2006 vertoont een divers beeld. Er werd ten opzichte van 
2005 een daling gezien in de meldingen van Shigella, Cam-
pylobacter, Listeria en STEC O157, terwijl Salmonella een stij-
ging liet zien, voor een deel verklaard door een omvangrijke 
explosie door besmette boerenkaas. Het sterk opkomende 
antigeentype SI 1,4,[5],12:i:-, neemt na S. Typhimurium en 
S. Enteritidis een opmerkelijke derde plaats in. Internatio-
naal is dit monofasische type in velen landen “emerging”. 
Campylobacteriose komt in 2006 na een stijging in 2004 
en 2005 om onduidelijke redenen weer wat lager uit. Ver-
ontrustend is de sterke toename van resistentie tegen flu-
oroquinolonen (middel van eerste keuze bij ernstige diarree 
met nog niet nader aangetoond agens) in een jaar tijd. In de 
loop van 2007 moet duidelijk worden of hier een verband 
bestaat met een toename van deze resistentie in Campylo-
bacter in pluimvee.
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Gezondheidsklachten gerelateerd aan recreatie in 
oppervlaktewater, zomer 2006

F.M. Schets en A.M. de Roda Husman

Samenvatting: De zwemwaterenquête van 2006 kenmerkt zich door 
een hoge respons, een hoog aantal gerapporteerde incidenten van 

gezondheidsklachten en een hoog aantal meldingen van drijflagen van 
cyanobacteriën. In 2006 werd 94 % van de verzonden enquêteformulieren 
retour ontvangen; 80 % van de responderende instanties werd met ge-
zondheidsklachten geconfronteerd. Bij het totaal van 153 gerapporteerde 
incidenten waren op zijn minst 828 patiënten betrokken. Een incident is 
hier gedefinieerd als een cluster van gezondheidsklachten, geassocieerd 
met zwemwater, geïsoleerd in plaats en tijd. In 2006 werden meer inciden-
ten gerapporteerd dan in voorgaande jaren; de meeste incidenten werden 
in de hete julimaand gerapporteerd en bestonden hoofdzakelijk uit maag-
darmklachten (46 %) en huidklachten (39 %). Evenals in voorgaande jaren 
lijkt een hoog percentage maagdarmklachten geassocieerd met een hit-
tegolf tijdens de vakantieperiode, mogelijk doordat meer mensen zwem-
men in oppervlaktewater, terwijl er ook andere activiteiten plaatsvinden 
die maagdarmklachten tot gevolg kunnen hebben, zoals bijvoorbeeld 
barbecuen. Bij de incidenten van huidklachten waren veel meer patiënten 
betrokken dan bij de incidenten van maagdarmklachten; het is aanneme-
lijk dat blootstelling van zwemmers aan pathogenen in zwemwater vaker 
plaatsvindt door water-huidcontact dan door het inslikken van water. In 
het kader van het Project Landelijk Onderzoek Naar Zwemwaterklachten 
(PLONZ) werden tijdens het badseizoen 11 incidenten gemeld. Zes inci-
denten werden nader onderzocht; in 3 gevallen werden pathogene micro-
organismen (Trichobilharzia, Pseudomonas aeruginosa, Vibrio alginolyticus) in 
het zwemwater aangetoond. Pathogenen zoals P. aeruginosa en Vibrio spp. 
spelen mogelijk in de toekomst vaker een rol bij het optreden van aan 
recreatiewater gerelateerde gezondheidsklachten als gevolg van klimaats-
veranderingen die leiden tot opwarming van het oppervlaktewater. 

Laboratorium voor  
Zoönosen en 
Omgevingsmicro-
biologie, e-mail: 
Ciska.schets@rivm.nl. 

Bij recreatie in oppervlaktewater kunnen gezondheids-
klachten ontstaan (1). Om inzicht te krijgen in de gezond-
heidsklachten die mogelijk gerelateerd zijn aan recreatie in 
oppervlaktewater in Nederland wordt door het RIVM sinds 
1990 een landelijke inventarisatie uitgevoerd (2-4). Door 
middel van een enquête aan het einde van het badseizoen 
wordt aan provincies en GGD’en gevraagd de meldingen 
van gezondheidsklachten die zij gedurende het badseizoen 
hebben gekregen van particulieren, huisartsen of andere be-
trokkenen, door te geven aan het RIVM. 
In 2006 werden 47 enquêteformulieren verstuurd, 12 aan 
provincies en 35 aan GGD’en. Naast de vragen naar het 
aantal gezondheidsklachten in de categorieën leptospirose, 
maagdarm-, huid-, oor-, oog- en overige klachten, werd 
evenals in 2005, gevraagd of de instanties geconfronteerd 
waren met gezondheidsklachten die mogelijk verband hiel-
den met cyanobacteriën en of er in dat geval sprake was van 

drijflagen van cyanobacteriën. Het is vooralsnog onduide-
lijk of en in welke mate cyanobacteriën in Nederland ge-
zondheidsklachten bij waterrecreanten veroorzaken (5-6). 
In 2006 is ook het PLONZ-project gecontinueerd (7-8). In 
het kader van dit project werd aan provincies en GGD’en 
gevraagd clusters van aan water gerelateerde gezondheids-
klachten direct in plaats van na afloop van het badseizoen 
aan het RIVM te melden, zodat tijdig nader microbiolo-
gisch onderzoek van het zwemwater mogelijk was. De pri-
oriteit binnen PLONZ lag in 2006 bij gezondheidsklachten 
die gerelateerd waren aan cyanobacteriën (5).

Resultaten

Klimatologische gegevens
De zomer van 2006 was warm en zonnig in vergelijking tot 
het gemiddelde van het tijdvak 1971-2000 (tabel 1) (9). Juni 
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en juli waren zeer droog en zonnig en kenden 2 landelijke 
hittegolven (30 juni t/m 6 juli en 15 t/m 30 juli). Augustus, 
daarentegen, was uitzonderlijk nat met vaak lokale water-
overlast en werd gevolgd door een warme, zonnige en zeer 
droge septembermaand.

Respons op de enquête
Er werden 44 ingevulde enquêteformulieren retour ontvan-
gen, 12 van provincies (respons 100 %) en 32 van GGD’en 
(respons 91 %). De totale respons bedroeg 94 %, wat be-
duidend hoger is dan de respons in 2005 (86 %) (5) en de 
gemiddelde respons over de jaren 1990-2005 (79 %).

Gezondheidsklachten
Van de 44 responderende instanties gaven er 35 (80 %) aan 
meldingen van gezondheidsklachten te hebben ontvangen 
die mogelijk gerelateerd waren aan recreatie in oppervlakte-
water in Nederland. Dit is een sterke stijging ten opzichte 
van voorgaande jaren; in de periode 2003-2005 had 53-57 % 
van de respondenten te maken met meldingen van aan water 
gerelateerde gezondheidsklachten (2-4). Door de GGD’en 

werden 58 incidenten van aan water gerelateerde gezond-
heidsklachten gerapporteerd; de provincies meldden 116 
incidenten. Een incident is hier gedefinieerd als een cluster 
van klachten geassocieerd met zwemwater en geïsoleerd in 
plaats en tijd. De GGD’en gaven 1 melding van aanwezigheid 
van cyanobacteriën door, terwijl de provincies 22 van der-
gelijke meldingen rapporteerden. Op de extra gestelde vraag 
in de enquête of de instanties meldingen hadden gekregen 
van gezondheidsklachten die mogelijk verband hielden met 
cyanobacteriën, antwoordden 12 GGD’en en 3 provincies 
bevestigend; hierbij gaven 4 GGD’en en 2 provincies aan dat 
er sprake was van drijflagen van cyanobacteriën. 
De meeste incidenten werden door 1 instantie gerappor-
teerd. In 2006 werden echter veel meer incidenten door 
zowel provincies als GGD’en gemeld dan in voorgaande 
jaren: 19 meldingen van incidenten en 1 melding van aan-
wezigheid van drijflagen van cyanobacteriën. In 2004 en 
2005 werden respectievelijk 8 en 7 incidenten door zowel 
provincie als GGD gemeld. Na correctie voor de dubbele 
rapportages werden in 2006 in totaal 153 incidenten van 
watergerelateerde gezondheidsklachten en 22 meldingen 
van cyanobacteriën gerapporteerd (figuur 1). 
Bij de 153 incidenten waren in totaal op zijn minst 828 pa-
tiënten betrokken. De meeste incidenten gingen over maag-
darmklachten (n = 70; 46 % van het totaal), waarbij op zijn 
minst 246 patiënten betrokken waren, terwijl bij de 59 (39 
% van het totaal) gerapporteerde incidenten van huidklach-
ten op zijn minst 406 patiënten waren betrokken. Dit is res-
pectievelijk 30 % en 49 % van het totaal aantal patiënten. Bij 
de incidenten van huidklachten werd in ruim de helft van 
de gevallen door de respondenten aangegeven dat het om 
zwemmersjeuk ging. Bij de 5 gerapporteerde incidenten van 
oorklachten waren in 2 gevallen grote groepen patiënten (n 
= 25-100) betrokken, waardoor deze incidenten 16 % van 
het totaal aantal patiënten betroffen.
Het Nationaal Referentielaboratorium voor Leptospirosen 
bij het Koninklijk Instituut voor de Tropen onderzocht in 
2006 12 leptospirose gevallen die in Nederland waren op-
gelopen. Zeven personen hebben mogelijk via oppervlakte-
water leptospirose opgelopen, waarvan 4 mogelijk bij recre-
atieve activiteiten.
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Figuur 1. Het aantal incidenten per categorie gezondheids-
klachten en meldingen van het voorkomen van cyanobacte-
riën gerapporteerd door provincies en GGD’en in 2006.

Tabel 1. klimatologische gegevens over de zomer van 2006 en over de maanden juni – september, ten opzichte van het gemid-
delde van de periode 1971-2000, gemeten in De Bilt.

parameter zomer* juni juli augustus september 

gemiddelde	temperatuur	(°C) 18,5	 (16,6)# 16,7	 (15,2) 22,3	 (17,4) 16,4	 (17,2) 17,9	 (14,2)

zonneschijn	(uren) 676		 (575) 246		 (187) 306		 (196) 124		 (192) 181		 (133)

neerslag	(mm) 214		 (200) 18			 (72) 15			 (70) 181	 (58) 9				 (72)

warme	dagen	(max.	>	20	°C) 66			 (54) 18			 (12) 31			 (20) 17 (22) 26			 (10)

zomerse	dagen	(max.	>	25	°C) 37			 (18) 8				 (4) 26			 (22) 3	 (7) 8				 (1)

tropische	dagen	(max.	>	30	°C) 13			 (3) 2					 - 11			 (2) 0	 - 0					 -

* juni, juli, augustus
# tussen haakjes zijn de gemiddelden over de periode 1971-2000 weergegeven
- ontbrekende waarde



INFECTIEZIEKTEN Bulletin

Jaargang 19 nummer 1 februari 200834

De meeste incidenten van gezondheidsklachten en meldin-
gen van aanwezigheid van cyanobacteriën (71 %) werden ge-
rapporteerd in de warme julimaand; in juni werd 11 % van 
de incidenten gemeld, terwijl in de overige maanden slechts 
een klein deel van het totaal aantal meldingen werd gedaan.

Acties en maatregelen
Er werd onregelmatig aangegeven of en welke acties of 
maatregelen genomen werden. In totaal gaven de provincies 
en GGD’en aan 26 keer een waarschuwing of een zwemver-
bod te hebben uitgebracht. De GGD’en gaven 13 keer aan 
een incident aan de provincie te hebben doorgegeven.

PLONZ
In het kader van PLONZ ontving het RIVM in de zomer 
van 2006 11 directe meldingen van mogelijk aan water gere-
lateerde gezondheidsklachten (tabel 2), waarvan er 6 nader 
onderzocht werden. Naar aanleiding van 2 meldingen van 
gastro-enteritis, waarbij groepen kinderen betrokken waren, 
werd water uit de betreffende recreatieplassen op basis van 
de symptomen onderzocht op de aanwezigheid van Salmo-
nella en Norovirus, terwijl tevens de aanwezigheid van en-
terovirussen in het water werd onderzocht. Geen van deze 
pathogenen werd aangetroffen. Bij 2 meldingen van zwem-
mersjeuk werden monsters water onderzocht op de aanwe-
zigheid van Trichobilharzia met behulp van moleculaire me-
thoden (7). Op 1 locatie werd de parasiet aangetoond, op de 
andere niet. Een melding van een groot aantal patiënten met 
oorklachten in een vakantiepark resulteerde in het aantonen 
van Pseudomonas aeruginosa in het water van de recreatieplas 
in het vakantiepark. Naar aanleiding van een melding van 
3 patiënten met een Vibrio alginolyticus-infectie werd water 
uit de Oosterschelde onderzocht. Zowel V. alginolyticus als 
V. parahaemolyticus werden hierin aangetoond (8). Op alle 
PLONZ-onderzoekslocaties voldeed de waterkwaliteit aan 
de normen uit de Europese Zwemwaterrichtlijn (10).

Discussie

De zwemwaterenquête van 2006 had een goede respons en 
liet een hoog aantal gerapporteerde incidenten van gezond-
heidsklachten zien, als ook een hoog aantal meldingen van 
drijflagen van cyanobacteriën. Het grote aantal meldingen 
dat zowel door de GGD’en als de provincies werd gedaan 
kan erop duiden dat deze instanties elkaar met betrekking 
tot zwemwaterproblematiek beter weten te vinden. Het 
sturen van de zwemwaterenquête aan beide instanties heeft 
echter een meerwaarde omdat de provincies grotere aantal-
len incidenten en vrijwel alle meldingen van cyanobacteriën 
rapporteren, terwijl de GGD’en meer verschillende typen 
gezondheidsklachten doorgeven. De gebruikelijke herin-
neringsbrief werd voor niet-responderende provincies ge-
volgd door een extra herinnering per e-mail. Deze aanpak 
resulteerde in een respons van 100 % voor de provincies. In 
2006 hebben de meeste GGD’en een e-mail adres doorge-
geven, zodat ook zij indien nodig in 2007 een herinnering 
per e-mail toegestuurd kunnen krijgen. De sterke stijging 
van het aantal respondenten dat met mogelijk watergere-
lateerde gezondheidsklachten is geconfronteerd kan zowel 
oorzaak als gevolg zijn van de hoge respons, maar kan ook 
samenhangen met het extreme weer in juli 2006.
De meerderheid van de incidenten werd gemeld in de 
maand juli, die zich kenmerkte door 2 hittegolven. Gedu-
rende deze maand werden de meeste incidenten van maag-
darmklachten gemeld.
Deze waarneming lijkt te bevestigen wat al eerder aan de 
hand van voorgaande enquêtes werd vastgesteld: maag-
darmklachten lijken meer dan andere gezondheidsklachten 
geassocieerd met een hittegolf tijdens de vakantieperiode. 
Mogelijk doordat er meer gezwommen wordt in opper-
vlaktewater en er ook andere activiteiten plaatsvinden die 
tot maagdarmklachten kunnen leiden, zoals barbecuen en 
het eten van onverpakt ijs (2-4). De zomer van 2004 kende 
een hittegolf tijdens de vakantieperiode en melding van de 

Tabel 2. Directe klachtenmeldingen in het kader van PLONZ in 2006.

datum  
melding

melder type klacht aantal 
patiënten

actie RIVM

14-06-2006 provincie zwemmersjeuk 40 geen;	afgehandeld	door	provincie

19-06-2006 provincie zwemmersjeuk 3 onderzoek	PLONZ

04-07-2006 GGD zwemmersjeuk 10 geen;	afgehandeld	door	provincie

06-07-2006 provincie zwemmersjeuk 40 geen;	afgehandeld	door	provincie

11-07-2006 waterschap gastro-enteritis 50 onderzoek	PLONZ

21-07-2006 waterschap zwemmersjeuk 60 onderzoek	PLONZ

13-07-2006 GGD huidklachten 1 geen;	geen	andere	patiënten

27-07-2006 GGD gastro-enteritis 26 onderzoek	PLONZ

31-07-2006 GGD wondinfecties 3 onderzoek	PLONZ

03-08-2006 provincie gastro-enteritis 3 geen;	geen	andere	patiënten

02-08-2006 LCI oorklachten 80 onderzoek	PLONZ
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meeste maagdarmklachten tijdens of direct na de hittegolf 
(3). In de zomer van 2005 was het daarentegen koel en wis-
selvallig tijdens de vakantieperiode en werden incidenten 
van maagdarmklachten veel minder gemeld (4).
De incidenten van huidklachten werden eveneens het meest 
gerapporteerd in juli en evenals in voorgaande jaren bleek 
dat bij deze incidenten meer patiënten betrokken waren dan 
bij incidenten van maagdarmklachten. De wijze van bloot-
stelling speelt hierbij mogelijk een rol: het is aannemelijk dat 
blootstelling van zwemmers aan pathogenen in zwemwater 
vaker plaatsvindt door huidcontact dan door het inslikken 
van water. 
Uit PLONZ is gebleken dat oorklachten, waarbij grote 
aantallen patiënten betrokken kunnen zijn, nog steeds 
voorkomen door opgewarmd recreatiewater dat wel aan de 
zwemwaternormen voldoet. Bij incidenten van maagdarm-
klachten is het niet eenvoudig om een mogelijke veroorza-
ker in het recreatiewater te vinden, wellicht omdat maag-
darmklachten in warme zomers ook een andere oorzaak 
kunnen hebben dan zwemmen in besmet oppervlaktewa-
ter. Bovendien is duidelijk geworden dat het opgewarmde 
Noordzeewater ruimte biedt aan pathogene micro-organis-
men waar voorheen weinig hinder van werd ondervonden, 
zoals V. alginolyticus. Als gevolg van klimaatsveranderingen 
die leiden tot opwarming van het oppervlaktewater is het 
mogelijk dat pathogenen als P. aeruginosa en Vibrio spp. in de 
toekomst vaker een rol spelen bij het optreden van gezond-
heidsklachten als gevolg van contact met oppervlaktewater 
en kunnen drijflagen van cyanobacteriën nog vroeger in het 
zwemseizoen verwacht worden (11).
In 2006 werd vaker melding gemaakt van de aanwezigheid 
van cyanobacteriën in recreatieplassen dan in 2005; deze 

meldingen hadden in veel gevallen een waarschuwing of 
zwemverbod tot gevolg. Er werden in het kader van PLONZ 
echter geen directe meldingen ontvangen van gezondheids-
klachten die veroorzaakt zouden kunnen zijn door cyano-
bacteriën. Evenals in 2005 bleek uit de enquête dat een aan-
tal van de responderende instanties wel het vermoeden had 
dat een aantal gezondheidsklachten door cyanobacteriën 
waren veroorzaakt.. Mogelijk is het geringe aantal patiën-
ten per incident er de oorzaak van dat deze incidenten niet 
voor PLONZ zijn aangemeld. Om toch inzicht te krijgen in 
het verband tussen cyanobacteriën in recreatiewater, al dan 
niet in drijflagen, en gezondheidsklachten is in 2006 epide-
miologisch onderzoek uitgevoerd op een zwemlocatie waar 
drijflagen van cyanobacteriën jaarlijks voorkomen. Tijdens 
het onderzoek bedroeg de concentratie microcystinen in het 
water 10-20 μg/L. Van de 166 ondervraagde zwemmers is 
16% ziek geworden; er werden alleen milde gezondheids-
klachten gerapporteerd, die zowel door cyanobacteriën als 
door andere mogelijk in het water aanwezige pathogene 
(micro-)organismen veroorzaakt kunnen zijn. De 35 niet-
zwemmers meldden geen gezondheidsklachten (5).
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A B S T R A C T S

Respiratory infectious diseases in the 

year 2006/2007

In 2006/2007 the influenza season started late (third week 
of 2007), lasted for a short period of time (12 weeks) and 
led to a relatively small burden of disease. 126 per 100.000 
inhabitants consulted a general practitioner because of an 
influenza like illness: one of the lowest incidences in the last 
30 years. Like in previous years, circa 10% of total mortality 
was related to pneumonia, which indicates that the burden 
of disease is unchanged. Furthermore, the year 2006/2007 
was characterized by a considerable increase in legionello-
sis notifications. Initially, as a consequence of an outbreak 
in the vicinity of a cooling tower, followed by a not com-
pletely clarified increase in individual cases in the period 
August-October. The number of notifications of psittaco-
sis (n=46) was comparable with 2004/2005, after a peak of 
67 notifications in 2005/2006. Q-fever remained a seldom 
occurring disease, however in spring 2007 a relatively fast 
growing cluster arose. The number of new cases of tuber-
culosis decreased for the third year in a row. The threat of 
a respiratory outbreak with a known or new pathogen, for 
example avian influenza, remains real. Continuing vigilan-
ce and adequate analysis remain necessary to be able to cater 
timely to these outbreaks.

Trends in gastro-enteritis in The 

Netherlands, 1996-2006.

Still increasing hospital uptakes, but 

stabilising levels of death.

Since 2002, hospital uptakes and death for gastroenteritis 
(GE) increased substantially in the Netherlands. There 
is increasing evidence, both regarding the ICD-codes re-
ported, the increase of GP consults, laboratory reports 
and reports of explosions in nursery homes and homes of 
the eldery, that the increased GE morbidity and mortal-
ity, relates to an increased role of viral infections: rotavirus 
especially in the youngest but increasingly so in very old 
people and norovirus, especially in the 1st quarter of 2006, 
in adults and the elderly. Reports for bacterial GE decreased 
compared to 2005 for Shigella, Campylobacter, Listeria and 
STEC O157, whilst that for Salmonella increased, partly ex-

plained by an extensive explosion of infections related to 
contaminated cheese. The European emerging antigentype  
S. I 1,4,[5],12:i:-, strongly increases and now ranks 3rd after 
S. Typhimurium en S. Enteritidis. Alarming is the strong, 
sofar unexplained, increase in resistance to fluoroquinolo-
nes in endemic infections with Campylobacter jejuni in one 
year time from 37% in 2005 to 45% in 2006 and 2007.

Health complaints with respect to 

surface water recreation in the summer 

of 2006

The 2006 bathing water inquiry is characterised by a high 
response, a high number of reported incidents and cyano-
bacteria scums. In 2006, 94 % of the inquiries sent were 
returned; 80 % of the responding authorities faced water re-
lated health complaints. A total of 153 incidents were repor-
ted in which at least 828 patients were involved. An incident 
was defined as a cluster of health complaints associated with 
swimming water, isolated in place and time. More incidents 
were reported in 2006 than in previous years; the majo-
rity of incidents was reported in July, the hottest summer 
month, and involved mainly gastrointestinal (46 %) and 
skin complaints (39 %). As in previous years, a high per-
centage of gastro-enteritis incidents seems associated with 
a heat wave during the summer holidays, presumably be-
cause swimming in surface water increases and people also 
take part in other activities that may lead to gastro-enteritis, 
such as barbecuing. Incidents of skin complaints involved 
far more patients than incidents of gastro-enteritis; it is as-
sumable that exposure to swimming water more often oc-
curs through skin contact than through water ingestion.
Within the framework of the PLONZ project, 11 incidents 
were reported to the RIVM during the bathing season. Six 
incidents were studied in detail, which resulted in the detec-
tion of pathogenic micro-organisms (Trichobilharzia, Pseu-
domonas aeruginosa, Vibrio alginolyticus) in the water in three 
cases. Pathogens such as P. aeruginosa and Vibrio spp. may 
more often play a role in incidents of surface water recre-
ation associated health complaints due to climate changes 
which may result in increased surface water temperatures. 
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P R O E F S C H R I F T B E S P R E k I N G

Op zoek naar nieuwe diagnostische mogelijkheden voor 
patiënten met de veteranenziekte

Legionellapneumonie of veteranenziekte is een acute infectie van de 
luchtwegen veroorzaakt door een bacterie die zich ophoudt in waterig 

milieu. De diagnose kan erg lastig zijn. Op 12 oktober 2007 promoveerde 
drs. B.M.W. Diederen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op het 
proefschrift getiteld ‘New approaches to the laboratory diagnosis of  
Legionnaires’ Disease’. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen van 
het onderzoek weergegeven.

Legionellapneumonie of veteranenziekte is een longontste-
king die wordt veroorzaakt door bacteriën uit het genus Le-
gionella, gramnegatieve, aerobe en facultatief intracellulaire 
bacteriën. Legionellabacteriën komen onder andere voor in 
door mensen ontworpen watersystemen en installaties: be-
kende bronnen zijn koeltorens, airconditioners, whirlpools, 
sauna’s en douches. Tot nu toe zijn 54 Legionella-species be-
schreven, waarvan ongeveer de helft pathogeen is voor de 
mens. Echter, meer dan 90% van de vastgestelde legionel-
lapneumonieën wordt veroorzaakt door L. pneumophila. Een 
L. pneumophila-infectie kan een zeer ernstig beloop hebben: 
snelle, betrouwbare diagnostiek en het snel starten van ade-
quate therapie is daarom essentieel. Echter, alle bestaande di-
agnostiek heeft voor- en nadelen. Met behulp van serologie 
kan alleen achteraf de diagnose worden gesteld gezien de trage 
(vaak meer dan 3 weken) seroconversie. De urineantigeentest 
is snel maar heeft een relatief beperkte gevoeligheid en toont 
alleen L. pneumophila serogroep 1-infecties betrouwbaar aan. 
Het aantonen van L. pneumophila in het sputum met kweek is 
van groot belang, met name ook voor bronopsporing, maar 
heeft een beperkte gevoeligheid en duurt relatief lang. Een 
bijkomend probleem is dat minder dan 50% van de patiënten 
spontaan geschikt sputum ophoest dat nodig is voor zowel de 
kweek als PCR (polymerasekettingreactie). Op PCR geba-
seerde testen zijn snel en kunnen in principe alle Legionella-
species aantonen. Echter, deze techniek is niet in ieder labo-
ratorium voorhanden en het is tot op heden onduidelijk wat 
nu de precieze waarde (sensitiviteit en specificiteit) of meer-
waarde (worden meer patiënten gediagnosticeerd?) van deze 
techniek is voor de diagnose veteranenziekte.

Urineantigeentesten 

De evaluatie van een aantal nieuwe, commerciële immuno-
chromatografische urineantigeentesten wordt beschreven. 
De resultaten laten zien dat het blind accepteren van getallen 

die in de bijsluiter staan tot verkeerde conclusies en keuzes 
kan leiden bij diegene die de test wil gaan gebruiken. Vals-
positieve resultaten werden bij alle nieuwe urineantigeen-
testen gezien (Rapid U test; Diamondial, Sees, Frankrijk en 
SD Bioline Legionella urinary antigen test; Standard Diag-
nostics, Inc., Kyonggi-do, Korea), met lage positiefvoorspel-
lende waarden als gevolg. Gezien het belang van een juiste 
diagnose van deze (aangifteplichtige) ziekte lijkt het onver-
standig om op deze tests te vertrouwen. De Binax NOW-
test presteerde optimaal en kan dus wel gebruikt worden 
voor een betrouwbare sneldiagnostiek. De sensitiviteit en 
specificiteit van een andere nieuwe test, de SAS Legionella 
Test (SA Scientific, San Antonio, Texas, VS), bedroegen res-
pectievelijk 83% en 99%, en de gevoeligheid nam significant 
toe naar 97% na het verlengen van de incubatietijd. Omdat 
het verlengen van de incubatietijd geen invloed heeft op de 
specificiteit van de SAS Legionella Test, raden wij aan een 
langere incubatietijd te gebruiken dan de 10 minuten die nu 
door de fabrikant wordt aanbevolen. 

Polymerase kettingreactie (PCR) 

PCR heeft als voordeel dat in principe alle serogroepen 
van L. pneumophila en andere Legionella-species relatief snel 
kunnen worden aangetoond. Zoals ook geldt voor kweek 
is het echter een nadeel dat het materiaal dat voor de PCR 
noodzakelijk is niet altijd wordt verkregen. Het gebruik van 
PCR op makkelijker verkrijgbaar patiëntenmateriaal, zoals 
urine of bloed, zou een groot voordeel kunnen opleveren 
bij legionellosepatiënten. Twee patiënten met legionellose 
worden beschreven, bij wie de diagnose mede werd ge-
steld door de aanwezigheid van L. pneumophila-DNA in 
serum met behulp van real-time PCR. De patiënten wer-
den kwantitatief vervolgd in de tijd. De gevonden resultaten 
correleerden met de klinische bevindingen en de gevonden 
CRP-waarden. 
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We wilden graag weten wat de gevoeligheid van de detectie 
van Legionella-specifiek DNA in serum is. Voor het aanto-
nen van Legionella werden 3 verschillende assays gebruikt 
met targets op genen coderend voor het 5S en 16S rRNA-
gen, en het mip-gen. In totaal werden 68 patiënten met be-
wezen legionellose geïncludeerd: bij 54% van de patiënten 
was de test positief in 5S rRNA PCR, bij 53% in mip-gen 
PCR, en bij 31% in 16S rRNA PCR in het eerst beschikbare 
serum. Er werd een significant verband aangetoond tussen 
de hoogte van de Ct-waarde (Cycle treshold value; gemeten 
in 5S rRNA PCR, n=49) en het CRP (r = -0,63, Pearson 
correlation coëfficiënt, p <0,0001). Met andere woorden, 
hoe hoger het CRP, hoe lager de Ct-waarde en hoe hoger 
dus de hoeveelheid DNA gemeten in het bloed. 
De mogelijke relatie tussen de gevoeligheid van PCR en de 
ernst van ziekte werd verder onderzocht met sera afkomstig 
van de Bovenkarspelepidemie in 1999. Patiënten werden 
in 2 groepen verdeeld: categorie 1 (milde en matig ernstige 
pneumonie) en categorie 2 (ernstige pneumonie). De sensi-
tiviteit bedroeg 37 % (7/19; 95% BI 19-59 %) en 49% (19/39; 
95% BI 34-64 %) voor patiënten uit respectievelijk categorie 
1 en 2, in het eerst beschikbare serummonster. Onze bevin-
dingen laten dus zien dat detectie van Legionella-specifiek 
DNA een waardevolle aanvulling zou kunnen zijn voor de 
diagnostiek van legionellose, maar dit zou in een prospec-
tieve onderzoeksopzet moeten worden bevestigd.

Longontsteking met andere Legionella-species

Hoewel in Nederland L. pneumophila- serogroep 1 in meer 
dan 95% van de gevallen de verwekker van legionellose is, 
toont een casus van een patiënt met een L. longbeachae-pneu-
monie aan dat deze diagnose niet verworpen mag worden 
op basis van een negatieve urineantigeentest en kweek. Bij 
patiënten met een ernstige pneumonie met onbekende ver-
wekker, evenals bij patiënten met klinische aanwijzingen 
(zoals verwardheid, diarree, hyponatriëmie; of als de klini-
sche toestand niet is verbeterd na enkele dagen monothe-
rapie met een bètalactamantibioticum) of epidemiologische 
aanwijzingen voor een Legionella-pneumonie (zoals recent 
verblijf in het buitenland, recente longontsteking van fami-
lie, collega of reisgenoot, het gebruik van een whirlpool of 
sauna) en een negatieve uitkomst van de urineantigeentest, 
moet de diagnostiek uitgebreid worden met kweek en Legi-
onella-PCR op respiratoir materiaal.

Legionella-DNA in water

Wij maakten een inventarisatie van het voorkomen van Le-
gionella spp. in Nederlands drinkwater. Watermonsters wer-
den afgenomen op diverse locaties in Nederland en onder-
zocht op de aanwezigheid van Legionella-species met behulp 
van kweek, PCR en sequentieanalyse. In totaal werden 357 

drinkwatermonsters onderzocht. De kweek was slechts 8 
maal positief (2%); 2 maal voor L. pneumophila en 6 maal 
voor Legionella non-pneumophila spp. Met behulp van PCR 
was het water was 311 maal positief (87%), met name species 
anders dan L. pneumophila. De 16S rRNA PCR-fragmenten 
van vrijwel alle Legionella non-pneumophila PCR-positieve 
monsters vertoonden 94-100% homologie met het genus 
Legionella. Blijkbaar is of raakt iedere leidingwaterinstal-
latie van enige complexiteit onvermijdelijk gekoloniseerd 
met Legionella spp. Het is nog onduidelijk wat hiervan de 
betekenis is voor de volksgezondheid. Hoewel in de familie 
Legionellaceae meer dan 50 soorten bekend zijn, is Legionella 
pneumophila verantwoordelijk voor ongeveer 98% van de 
infecties. Door het gebruik van PCR-technieken zouden 
watermonsters veel vaker als besmet worden beschouwd. 
In de praktijk is echter de associatie tussen het aantonen 
van Legionella-species in watermonsters en het optreden 
van ziekte bij blootgestelde personen volstrekt onduidelijk. 
Een uniforme benadering waarbij eigenaren van collectieve 
waterleidinginstallaties aan de meest strenge eisen moeten 

New approaches to the laboratory diagnosis of Legionnai-
res’ Disease
B. M. W. Diederen
Vrije Universiteit Amsterdam
ISBN: 978-90-8559-313-3
http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/10972
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voldoen mag daarom ter discussie te worden gesteld: de ei-
sen bieden geen garantie voor volstrekte veiligheid en zijn 
bovendien buitengewoon kostbaar en ingrijpend.

Mogelijke rol van Legionella-species bij 
patiënten met luchtweginfecties 

Op basis van verschillende serologische studies wordt ge-
suggereerd dat atypische luchtwegpathogenen (Chlamydop-
hila pneumoniae, Legionella spp. en Mycoplasma pneumoniae) 
geassocieerd zijn met exacerbaties van chronisch obstruc-
tief longlijden (AECOPD). Wij onderzochten bij COPD-
patiënten de aanwezigheid van deze atypische luchtweg-
pathogenen; de bevindingen tonen geen associatie tussen 
atypische verwekkers en AECOPD. 
Voor Legionella spp. is niet goed bekend of, en zo ja hoe vaak 
ze voorkomen bij patiënten met acute bovenste luchtweg-
infecties (ARI, met name neusverkoudheid en keelpijn). In 
totaal werden 430 keelneusswabs, afkomstig van 230 cases 
en 200 controles, onderzocht. Legionella-DNA werd in geen 
enkel patiëntenmonster aangetoond. Onze bevindingen la-
ten zien dat Legionella spp. zeer waarschijnlijk geen rol van 
betekenis spelen in de etiologie van bovenste luchtwegin-
fecties in de eerste lijn. Tevens hebben we laten zien dat 
asymptomatisch keeldragerschap zeer waarschijnlijk niet 
voorkomt. Zoals ook geldt voor de associatie gevonden bij 
patiënten met COPD, berust naar ons idee het gevonden 
verschil met eerdere studies op de verschillen in gebruikte 
diagnostiek om infectie met Legionella spp. aan te tonen. Bij 
een theoretische Legionella spp-prevalentie van 2% bij pa-
tiënten met ARI (of COPD), en een gevoeligheid en speci-
ficiteit van een serologische test van 99%, zijn nog ongeveer 
3 op 10 positieve testen fout-positief. Het gevaar voor fout-
positieve resultaten is natuurlijk nog vele malen hoger als je 
een enkel serum 41 keer test door middel van indirecte im-
muunfluorescentie met glaasjes gecoat met de verschillende 
serogroepen van L. pneumophila en verschillende Legionella 
spp. 
Onder 242 gehospitaliseerde patiënten met community ac-
quired pneumonia (CAP-patiënten) werd de aanwezigheid 
van respiratoire virussen en Legionella spp. in keelswabs met 
behulp van real-time PCR onderzocht. Virale respiratoire 
pathogenen werden met behulp van serologie bij 7 (2%) pa-
tiënten aangetoond, en bij 50 (21%) patiënten met PCR (p 
< 0,0001). In totaal werden met conventionele diagnostiek 
bij 137 (57%) patiënten 1 of meerdere verwekkers gevon-
den, en dit aantal nam toe naar 158 (65%) na het toepassen 
van de verschillende PCR-assays (p = 0,06). De L. pneu-
mophila-PCR was positief bij 3 van de 11 bevestigde legio-
nellosepatiënten (29%). Deze studie laat zien dat het aantal 
verwekkers dat men vindt bij patiënten met een CAP, toe-
neemt van ongeveer de helft naar ongeveer tweederde van 
de patiënten. Hoewel de detectie van Legionella in keelswabs 

in principe wel mogelijk is, laten onze resultaten zien dat dit 
materiaal niet betrouwbaar is voor de detectie van Legionella 
met behulp van PCR. 

Waarde van PCR in de routinediagnostiek 

Ondanks dat er vele publicaties voorhanden zijn die de 
(veelal in-vitro) evaluatie van nieuwe PCR-assays voor de 
detectie van Legionella spp. beschrijven, weten we echter nog 
niet precies wat nu de waarde (of meerwaarde) is van deze 
techniek voor een routinelaboratorium. Het laatste hoofd-
stuk van het proefschrift beschrijft een vergelijking tussen 
de resultaten verkregen met klassieke technieken (kweek, 
urineantigeentest) en PCR. 
De sensitiviteit en specificiteit werden geschat op respec-
tievelijk 86% en 95% voor de 16S rRNA PCR, en 92% en 
98% voor de mip-gen PCR. Vijf potentieel fout-positieve 
resultaten werden gevonden in 16S rRNA PCR, en 2 po-
tentieel fout-positieve resultaten in de mip-gen PCR. Om-
dat de gevoeligheid van de conventionele diagnostiek nooit 
100% is, vermoeden we dat een deel van de fout-positieve 
resultaten in werkelijkheid waar-positief zijn, vanwege de 
(wellicht) hogere gevoeligheid van PCR. Daarom werd een 
discrepantieanalyse verricht waarbij discrepante resultaten 
(PCR-positief, conventioneel negatief) bevestigd werden 
met PCR (herhaling, andere assays) of sequentieanalyse 
(waar-positief) of juist niet (fout-positief). Van de patiënten 
met discrepante resultaten werd bij 2 patiënten een infectie 
met L. pneumophila, en bij 1 patiënt een Legionella non-pneu-
mophila spp-infectie bevestigd. De overige positieve resul-
taten werden beschouwd als fout-positief. Met deze gecor-
rigeerde resultaten, en uitgaand van een prevalentie van 
Legionella spp. bij patiënten met CAP van 5%, werden een 
sensitiviteit, specificiteit, positief voorspellende en negatief 
voorspellende waarde van 87%, 97%, 60% en 99% voor 16S 
rRNA PCR, en 92%, 100%, 100% en 99,6%, voor de mip-
gen PCR gevonden. 
Het tweede doel van de studie was om na te gaan of Le-
gionella-specifieke PCR een meerwaarde heeft voor de di-
agnose legionellose ten opzichte van de urineantigeentest. 
Met andere woorden, leidt de introductie van een nieuwe 
extra test tot een toename van het aantal diagnoses? Met de 
urineantigeentest werden 35 patiënten gediagnosticeerd, en 
34 met 16S rRNA PCR (na discrepantieanalyse). Hoewel 
de mip-gen PCR meer legionellosepatiënten detecteerde (36 
versus 35 patiënten), was dit verschil natuurlijk niet statis-
tisch significant. Echter, met behulp van een combinatie van 
een op het mip-gen gebaseerde PCR en de urineantigeentest 
werd in 98% (40/41) van de bewezen legionellose patiën-
ten een correcte diagnose gesteld. PCR zou dus gebruikt 
moeten worden bij patiënten met ernstige longontsteking 
en negatieve urineantigeentest. Idealiter zou dit in een pros-
pectief vergelijkende studie moeten worden bevestigd.
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Conclusie

Samengevat kan men op basis van deze data stellen dat: 1. 
Legionella-species DNA ubiquitair voorkomt in Nederlandse 
drinkwaterleidingen. 2. Legionella-species geen rol lijken te 
spelen als verwekker bij patiënten met bovenste luchtwegin-
fecties (zoals neusverkoudheid en keelpijn) en patiënten met 
een exacerbatie van COPD. 3. PCR gebruikt zou kunnen 
worden bij patiënten met een ernstige longontsteking en een 
negatieve urineantigeentest. 4. De ideale test voor het aan-

tonen van Legionella-species nog steeds niet bestaat. Hoewel 
de laboratoriumdiagnostiek sinds de eerste beschrijving van 
legionellose in 1976 sterk is verbeterd, is nog steeds geen en-
kele op zichzelf staande test in staat ziekte veroorzaakt door 
alle Legionella-soorten aan te tonen met een optimale mate 
van snelheid, sensitiviteit en specificiteit.

B.M.W. Diederen,	arts-microbioloog,	

e-mail:	bramdiederen@gmail.com.
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B O E k B E S P R E k I N G

Infectieziektebestrijding als detective

Terug naar de collegebanken van de Nijmeegse universiteit 
begin jaren zeventig. In het hoorcollege medische microbi-
ologie legt de prof, Hans van Veen, het verschil uit tussen 
het Salk- en het Sabinvaccin. Het kan mij, beginnend medi-
cijnenstudent, maar matig boeien. Heel anders dan die keer 
dat hij voorlas uit brieven die hij kreeg naar aanleiding van 
een artikel in de lekenpers over toxoplasma en het houden 
van katten - ‘Vuile kattenmepper’ was nog een van de be-
schaafdere titels waaronder de hooggeleerde werd bedolven. 
Of die keer dat hij liet zien hoe met kippen de aërogene 
verspreiding van respiratoire virussen werd onderzocht, 
onderzoek dat deze keer de actiegroep van medische stu-
denten razend maakte omdat het zo onschuldig ogende kip-
penonderzoek mede gefinancierd werd door defensie. Toch, 
hoe fel verzet soms ook klonk, Van Veen ging confrontaties 
nooit uit de weg. Maar in het Salk- en Sabincollege was van 
opwinding geen sprake en ik wilde wel geloven dat elke va-
riant van het poliovaccin zijn voor- en nadelen heeft.

Pas nu, na jaren, bij het lezen van Annet Mooij’s recente 
boek, begrijp ik hoezeer dat onderscheid de viroloog moet 
hebben geboeid. Wat Van Veen toen niet lukte, daarin slaagt 
Annet Mooij nu wel. Het hoofdstuk over het Salk- en het 
Sabinvaccin en vooral de unieke positie die Nederland hier-
in inneemt las ik met plezier. De bewuste passage berust 
onder andere op een interview met Hans Cohen, voorma-
lig directeur-generaal van het RIV(M). Elders in het boek 
zijn interviews met Henk Bijkerk, Joop Huisman en Jim 
van Steenbergen verwerkt. Deze werkwijze heeft ongetwij-
feld bijgedragen aan de levendigheid van het boek. Voor mij 
nam die toe naarmate de geschiedenis vorderde. Mooij be-
gint bij de zestiende en zeventiende eeuw, een tijd waarin 
tot dan toe in het Westen gebruikelijke verklaringen voor 
ziekten (hand van God, onbalans van de lichaamssappen, 
inademing van verderfelijke dampen) geleidelijk worden 
verdrongen door meer rationele. Onderscheid tussen al of 
niet infectieuze ziekten bestaat nog niet. De geïsoleerde po-
sitie van Van Leeuwenhoek en de voorzichtige pogingen van 
de Groningse hoogleraar Duizing om het pestdebat nieuw 
leven in te blazen komen aan de orde. In de achttiende 
eeuw, ‘de eeuw van de pokken’, zijn het vooral de ‘verlichte’ 
burgers die door enting met humane pokken hun kinderen 
proberen te beschermen. Soms, zoals in het geval van de 
ambassadeursvrouw Lady Montagu, daartoe aangespoord 
door ervaringen uit de niet-Westerse wereld. Dankzij Jen-
ner, en in Nederland de Rotterdamse stadsgeneesheer Da-

vids, wordt de koepokvaccinatie geïntroduceerd. Natuurlijk 
is er ook verzet, bijvoorbeeld uit de kring van het Réveil: 
‘Waarom toch met verwoede drift/Het vuile en walg'lijk 
rundergift/Der kinderen aders in doen jagen’, dicht Willem 
Bilderdijk. Maar desondanks wordt aan het begin van de 
negentiende eeuw onder koning Willem I de landelijke vac-
cinatieplicht voor scholieren ingevoerd. Het later zo gehate 
‘pokkenbriefje’ is daarmee een feit.

Cholera kenmerkt de negentiende eeuw. Uitbraken in Lon-
den (John Snow) en Hamburg leren dat schoon drinkwater 

De onzichtbare vijand, Over de strijd tegen infectieziekten 
Annet	Mooij	
254	pagina’s,	geïllustreerd.	
Balans,	Amsterdam	2007.	
ISBN	978-90-5018-889-0.
€ 19,50.
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verspreiding voorkomt. Gesteund door de beweging van de 
‘hygiënisten’ breekt ook in ons land het besef door dat ge-
zondheid niet louter een particuliere aangelegenheid is. In 
de grote steden worden centrale waterleidingen en riolerin-
gen aangelegd. Onder Thorbecke wordt in 1872 voor het 
eerst een wet op besmettelijke ziekten aangenomen. Mel-
dingsplicht wordt hierin geregeld. Aan het eind van de eeuw 
leggen ontdekkers als Pasteur, Koch en Von Behring de 
basis voor een microbiologische verklaring van infectieziek-
ten. Hun invloed reikt tot ver in de twintigste eeuw en leidt 
tot opheldering van de meeste bekende infecties. Antisera 
en vaccins worden ontwikkeld en, in de tweede helft van 
de eeuw, talloze antibiotica. ‘Infecties behoren tot het ver-
leden’ is rond 1970 in de Westerse wereld een wijdverbreide 
opvatting. Resistente micro-organismen en de opkomst van 
aids temperen dit optimisme. SARS en bioterrorisme in de 
vorm van poederbrieven zijn, begin eenentwintigste eeuw, 
de volgende tegenvallers. Zelfs pokken, een infectieziekte 
die voorgoed scheen uitgeroeid, behoort nu weer tot de mo-
gelijkheden. Voorzieningen voor openbare infectieziektebe-
strijding ontwikkelen zich min of meer tegengesteld: terwijl 
in de tweede helft van de twintigste eeuw de belangstelling 

tanende is, maakt aan het begin van de eenentwintigste 
eeuw de bemoeienis van de overheid op dit terrein een ware 
renaissance door. Een Europese infectieziekteautoriteit en in 
Nederland de Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziek-
tebestrijding (LCI, 1995), opgevolgd door het Centrum In-
fectieziektebestrijding (CIb, 2005), zijn er de vruchten van.

De ontwikkeling die hier in grote lijnen is geschetst be-
schrijft Annet Mooij in ‘De onzichtbare vijand’ op vaak 
spannende wijze. Het in alle tijden steeds weer opduikende 
verzet ‘tegen de verlichting in’ krijgt alle aandacht en voedt 
in zekere zin die spanning. Daartoe draagt ook het omge-
keerde perspectief bij: alsof je een detective leest waarin al-
leen de spelers nog niet weten wie de dader is. Het spreekt 
voor zich dat het focus vooral op Nederland is gericht en 
daarbinnen voornamelijk op de openbare gezondheidszorg. 
Het boek is geschreven voor een breed publiek en dat ver-
dient het ook.

A. Lampe,	arts-microbioloog,	HagaZiekenhuis,	e-mail:	

a.lampe@hagaziekenhuis.nl.	

Training fellowships for intervention epidemiology 
in Europe

The ECDC plans to recruit for the 14th cohort of fellows in the European Programme for Intervention 
Epidemiology Training (EPIET), starting in September 2008. The aim of the EPIET training is to ena-
ble the fellow to assume service responsibilities in communicable disease epidemiology. The in-service 
training will focus on outbreak investigations, disease surveillance, applied research, and communica-
tions with decision makers, the media, the public and the scientific community. Fellows will attend a 
three-week intensive introductory course and then be located in a host institute in one of the participa-
ting training sites in EU Member States and Norway.

Detailed information about the EPIET programme can be obtained from the EPIET programme web-
site at www.epiet.org.

Vacancy notice for application can be found on the website for European Centre for Disease Prevention 
and Control at http://ecdc.europa.eu/Recruitment.html.

More information can be obtained from Dr. Mirna Robert - Du Ry van Beest Holle, EPIET supervisor 
at the RIVM in Bilthoven, The Netherlands. Email: mirna.robert@rivm.nl, tel: +31-2742905.

A A N k O N D I G I N G
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I N  D E N  V R E E M D E

EPIET in Nederland (2) *
EPIET is een praktische opleiding voor interventie-epidemiologie in Europa en wordt georganiseerd 
door het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Na een lang selectieproces 
was ik één van de twee gelukkige Franse kandidaten die voor de dertiende jaargang geselecteerd 
werden. In november 2007, na een introductiecursus van 3 weken op Menorca, ben ik begonnen met 
de opleiding bij het RIVM in Bilthoven. Het 2-jarige programma biedt mij een uitstekende gelegenheid 
om te ervaren hoe er wordt samengewerkt binnen Europa en hoe het is om te werken in de dagelijkse 
epidemiologische praktijk in Nederland. 

Verder	is	wat	mij	betreft	deze	opleiding	een	bijzondere	en	stimulerende	manier	om	mijn	medische	
specialisatie	in	volksgezondheid,	waarvan	ik	3	jaar	in	Frankrijk	heb	gedaan,	af	te	ronden.	Omdat	ik	
net	aan	EPIET	begonnen	ben,	kan	ik	alleen	mijn	eerste	indrukken	geven.

Waarom	heb	ik	Nederland	gekozen?	Dit	land	ligt	in	het	hart	van	West-Europa	en	is	een	belangrijk	
handelscentrum	met	veel	migratie	en	een	open	cultuur.	Op	het	gebied	van	de	infectieziekte-epide-
miologie	in	Nederland	lijkt	er	altijd	wat	aan	de	hand	te	zijn.	Het	RIVM	is	een	prima	instituut	om	de	
doelstellingen	van	de	EPIET-opleiding	te	behalen:	bijdragen	aan	uitbraakbestrijding,	het	uitvoeren	
van	een	surveillance-	en	onderzoeksproject	naar	een	bepaalde	infectieziekte,	lesgeven	en	leren	hoe	
te	communiceren	met	de	media	en	beleidsmakers.

Met	de	ervaring	tot	dusver	ben	ik	zeer	tevreden.	Ik	heb	al	lesgegeven	in	basisepidemiologie	aan	
studenten	Biomedische	wetenschappen.	Al	snel	na	mijn	aankomst	in	Nederland	nam	ik	deel	aan	een	
onderzoek	naar	de	psittacose-uitbraak	in	Weurt	samen	met	GGD	Regio	Nijmegen.	Gelukkig	mocht	
ik	‘het	veld	in’	en	kon	ik	daardoor	ook	enigszins	kennismaken	met	de	Nederlandse	cultuur.	Voor	dit	
onderzoek,	waaraan	ongeveer	200	bezoekers	van	de	vogelshow	hebben	meegedaan,	heb	ik	het	protocol	
geschreven,	gegevens	verzameld	en	zal	ik	ook	de	epidemiologische	analyse	uitvoeren.

Tot	mijn	verwondering	is	de	taal	geen	groot	probleem.	Hoewel	bijna	iedereen	een	verschillende	uit-
spraak	heeft,	en	dat	voor	zo’n	klein	land,	begin	ik	de	taal	steeds	meer	te	begrijpen.	Gelukkig	kan	ik	altijd	
Engels	spreken,	mocht	ik	er	in	het	Nederlands	niet	uitkomen.
Behalve	het	feit	dat	ik	het	opvallend	vind	hoe	goed	Nederlanders	Engels	spreken	(erg	populair	onder	
expats),	is	de	wijze	waarop	men	hier	werkt	heel	verschillend	van	die	in	Frankrijk.	In	Nederland	zijn	de	
regie	en	het	gezag	veel	meer	gedecentraliseerd:	er	zijn	veel	GGD’en	en	deze	hebben	veel	zeggenschap.	In	
Frankrijk	is	het	proces	van	decentralisatie	nog	in	volle	gang.	Dit	betekent	dat	in	Frankrijk	in	geval	van	een	
uitbraak	één	leider	wordt	aangewezen	waardoor	verhitte	debatten	en	soms	ruzies	ontstaan.	In	Neder-
land	heerst	meer	een	klimaat	van	onderhandeling	en	samenwerking	tussen	epidemiologen	en	andere	
professionals	in	de	volksgezondheid.	Dit	werkt	beter	in	de	praktijk	waardoor	ook	de	samenwerking	met	
de	bevolking	makkelijker	lijkt	te	gaan:	ik	was	bijvoorbeeld	verrast	door	de	grote	deelname	van	vogellief-
hebbers	aan	het	uitbraakonderzoek	in	Weurt	en	omgeving.

Tijdens	mijn	EPIET-training	zal	ik	ook	deelnemen	aan	een	Europees	project	over	prevalentieschatting	van	
meningitis	B	en	C	in	de	Europese	Unie.	En	verder	hoop	ik	ook	nog	buiten	de	grenzen	te	kunnen	werken	
door	bijvoorbeeld	deel	te	nemen	aan	internationale	veldepidemiologische	missies	geleid	door	het	RIVM,	
Artsen	zonder	Grenzen	en	Epicentre	van	de	Wereldgezondheidsorganisatie.	Hoe	dan	ook,	mijn	werk	bij	
het	RIVM	is	begonnen	en	ik	heb	het	gevoel	dat	de	komende	tijd	een	geweldige	ervaring	zal	zijn.

Harold Noël, RIVM-CIb, EPIET-fellow, e-mail: harold.noel@RIVM.nl.

Meer informatie over solliciteren voor EPIET/cohort 14 op www.epiet.org.eu en 
www.ecdc.europa.eu/recruitment.html. Zie ook de aankondiging op bladzijde 42. 
De sluitingsdatum voor kandidaatstelling voor 2008 (cohort 14) is op 10 februari 2008.

*In het vorige nummer schreef Ioannis karagiannis over over zijn ervaringen als EPIET-fellow  
in Nederland.
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Vooraankondiging 

Verpleegkundig symposium: Overdracht 2008

Het landelijk soa-hiv-symposium voor verpleegkundigen werkzaam binnen de soa en hiv-bestrijding. 
Dit gratis toegankelijke symposium wordt georganiseerd door de afdelingen verpleegkundig consulen-
ten hiv/aids en verpleegkundigen openbare gezondheidszorg soa/aids van de V&VN samen met Soa Aids 
Nederland. Het thema is: ‘gezonde seks in de zorg’. Vanaf maart 2008 is inschrijving mogelijk.

Datum:   30 mei 2008
Locatie:   Eenhoorn, Amersfoort

W.R.O. Goslingsprijs van de Vereniging voor 
Infectieziekten (VIZ)

De W.R.O. Goslingsprijs is een aanmoedigingsprijs voor medici en andere wetenschappelijke onderzoe-
kers die in de kliniek of in het laboratorium oorspronkelijk onderzoek van hoge kwaliteit hebben verricht 
op het gebied van infectieziektebestrijding. Dit jaar heeft het Centrum Infectieziektenbestrijding (CIb) 
van het RIVM de prijs beschikbaar gesteld. Meer informatie over de prijs en het voordragen van kandi-
daten vindt u op de VIZ-website, www.infectieziekten.org. 

Voordrachten dienen vóór 31 maart 2008 schriftelijk bij het bestuur van de VIZ te worden ingediend 
(VIZ, Postbus 1, interne postbak 13, 3720 BA Bilthoven). 

MSD-reisstipendium van de Vereniging voor 
Infectieziekten (VIZ)

Het MSD-reisstipendium is ingesteld om onderzoek, behandeling, bestrijding en onderwijs in de infec-
tieziekten te bevorderen. Het stipendium moet worden aangewend voor een studieverblijf in een univer-
sitair onderzoeksinstituut in het buitenland. Meer informatie over het reisstipendium en het aanmelden 
van kandidaten vindt u op de VIZ-website, www.infectieziekten.org.

Kandidaten kunnen zich vóór 31 maart 2008 schriftelijk aanmelden bij de secretaris van de VIZ  
(VIZ, Postbus 1, interne postbak 13, 3720 BA Bilthoven). 

A A N k O N D I G I N G E N
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R E G I S T R A T I E  I N F E C T I E Z I E k T E N

Stijging aantal kinkhoestmeldingen in 2007

Sinds de epidemie van 1996, is er iedere 2 à 3 jaar sprake van een epi-
demische verheffing van het aantal gemelde kinkhoestpatiënten. Zo 

vertonen de wettelijke meldingen pieken in 1999, 2001 en 2004. Passend 
binnen dit patroon van verheffingen, was er in de eerste helft van 2007 
weer een toename van het aantal meldingen van kinkhoest waarneem-
baar. De verheffing in 2007 is echter lager dan in het laatste epidemische 
jaar 2004.

Dat de verheffing dit jaar minder hoog is dan in 2004, is 
mogelijk een gevolg van betere bescherming van gevacci-
neerden als gevolg van de wijzigingen met betrekking tot 
kinkhoestvaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma, die 
afgelopen jaren hebben plaatsgevonden. Sinds november 
2001 wordt een boostervaccinatie op 4-jarige leeftijd ge-
geven. Als gevolg van deze boostervaccinatie is zowel het 
aandeel als het aantal patiënten met kinkhoest gedaald in 
de cohorten die voor deze vaccinatie in aanmerking kwa-
men. Sinds januari 2005 zijn de vaccinaties met een hele-
celkinkhoestcomponent in het eerste levensjaar vervangen 
door vaccinaties met een acellulaire kinkhoestcomponent. 
Aangezien de acellulaire vaccins pas korte tijd in gebruik 
zijn in Nederland, is het nog vroeg om het effect ervan vast 
te stellen. Naar verwachting bieden deze acellulaire vaccins 

langduriger bescherming dan het hele-cel vaccin, waardoor 
het aantal kinderen met kinkhoest in de nabije toekomst zal 
afnemen. 

De kiemsurveillance laat geen grote veranderingen zien in 
de Bordetella pertussis-populatie ten opzichte van voorgaan-
de jaren. Er is sprake is van een mismatch tussen vaccin-
stammen en klinische isolaten wat betreft pertussistoxine, 
pertactine en (bij een minderheid van de stammen) Fim3. 
De verschillen zijn echter klein en spelen waarschijnlijk al-
leen een rol als de immuniteit laag is.

S.C. de Greeff,	epidemioloog,	Epidemiologie	en	Surveil-

lance,	RIVM-CIb,	e-mail	:	sabine.de.greeff@rivm.nl.	
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Figuur. Lopend gemiddelde over 5 weken van het aantal wettelijke meldingen van kinkhoest bij de Inspec-
tie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in 2004 tot 2007.
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Meldingen Infectieziektenwet

Week 
41-44 
totaal

Week 
45-48 
totaal

Week 
49-52
totaal

Totaal
t/m week 52 

2007

Totaal
t/m week 52

2006

Groep A
Kinderverlamming 0 0 0 0 0
SARS	(Severe	Acute	Respiratory	Syndrome) 0 0 0 0 0

Groep B
Bacillaire	dysenterie 25 67 26 384 268
Botulisme 0 0 0 1 1
Buiktyphus 4 1 3 22 23
Cholera 1 0 0 3 3
Creutzfeldt-Jakob's	Disease	-	Klassiek 0 0 1 18 14
Creutzfeldt-Jakob's	Disease	-	Variant 0 0 0 1 0
Difterie 0 0 0 0 0
Febris	recurrens 0 0 0 0 0
Hepatitis	A 29 6 5 168 258
Hepatitis	B	Acuut 1 1 1 148 267
Hepatitis	B	Chronisch 12 3 6 1000 1512
Hepatitis	C	Acuut 1 0 9 44 30
Hondsdolheid 0 0 0 0 0
Kinkhoest 816 548 438 7374 4164
Legionellose 58 15 29 322 455
Mazelen 0 0 0 4 1
Meningokokkose 35 6 12 195 168
Paratyphus	A 3 0 0 10 20
Paratyphus	B 6 2 1 21 15
Paratyphus	C 0 0 1 2 0
Pest 0 0 0 0 0
Virale	hemorrhagische	koorts 0 0 0 0 0
Vlektyphus 0 0 1 2 0
Voedselvergiftiging	of	voedselinfectie 3 6 5 99 91

Groep C
Brucellose 0 1 0 5 6
Enterohemorragische	E.coli 37 16 9 96 45
Gele	Koorts 0 0 0 0 0
Leptospirose 0 17 4 37 22
Malaria 10 20 10 210 251
Miltvuur 0 0 0 0 0
Ornithose/psittacose 5 3 13 52 76
Q-koorts 49 27 7 132 10
Rodehond 0 2 0 4 13
Trichinose 0 0 0 0 0

De bovenstaande tabel is gebaseerd op definitieve meldingen volgens de Infectieziektenwet. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het RIVM en de gepubliceerde 
aantallen zullen niet meer wijzigen. Tabellen in eerdere uitgaven van het Infectieziekten Bulletin waren gebaseerd op voorlopige meldingen. In de huidige tabel 
is de meldingsplichtige ziekte tuberculose niet opgenomen. Het aantal tuberculosemeldingen wordt alleen in het jaaroverzicht gepubliceerd. Contactpersoon:  
S.M. van der Plas, RIVM, CIb, Epidemiologie en Surveillance, tel: 030-2743180.
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Week 
41-44 
totaal

Week 
45-48 
totaal

Week 
49-52 
totaal

Totaal
t/m week 52 

2007

Totaal
t/m week 52

2006

Enterovirus 51 61 44 1071 1244
Adenovirus 70 102 100 1059 1072
Parechovirus 21 13 15 147 183
Rotavirus 24 29 128 1251 1585
Norovirus 17 91 184 641 242
Influenza	A	virus 3 5 8 406 292
Influenza	B	virus 0 1 4 14 143
Influenza	C	virus 0 0 0 0 5
Parainfluenza 45 54 37 407 272
RS-virus 123 457 901 2402 2239
Rhinovirus 59 94 89 770 665
Mycoplasma	Pneumoniae 44 49 69 626 588
hMPV 5 19 28 127 87
Coronavirus 5 19 21 133 82
Chlamydia	psittaci 0 13 0 27 32
Chlamydia	pneumoniae 1 9 4 40 40
Chlamydia	trachomatis 1045 1052 926 13047 11438
HIV	1 58 92 91 871 631
HIV	2 1 2 0 7 5
HTLV 0 0 0 1 0
Hepatitis	A	virus 4 2 4 72 111
Hepatitis	B	virus 114 126 115 1588 1361
Hepatitis	C	Virus 59 79 52 853 739
Hepatitis	D	Virus 2 1 0 10 11
Hepatitis	E	Virus 1 1 0 4 5
Bofvirus 0 0 2 9 9
Mazelenvirus 0 0 0 5 1
Rubellavirus 2 0 2 14 21
Parvovirus 9 8 24 235 338
Coxiella	burnetti 1 2 2 41 16
Rickettsiae 5 0 5 37 23
Dengue	virus 10 1 2 54 60
Hantavirus 1 1 2 27 8
West-Nile	Virus 0 0 0 2 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, 030-2742059. Contactpersoon overige virussen: S.M. van der Plas, RIVM, CIb, Epidemiologie en Surveil-
lance, 030-2743180.

Meldingen virologische ziekteverwekkers
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Een selectie van de onderwerpen

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

Vrouw redt vleermuis van kat

Een GGD wordt gebeld door een huisarts. Hij heeft een vrouw op zijn spreekuur die 12 uur eerder een vleer-

muis van een wisse dood heeft gered uit de bek van haar eigen kat. Bij deze actie is de vrouw in haar vinger 

gebeten door de vleermuis. De reddignsactie is geslaagd en de vleermuis is ‘gevlogen’. Omdat in Nederland 

onder vleermuizen rabiës voorkomt adviseerde de GGD geheel in overeenstemming met de LCI-richtlijn 

behandeling met MARIG en actieve vaccinatie (5 doses) als postexpositieprofylaxe. Dit met als motivatie 

dat het om een transdermale (type III-) verwonding ging. De vraag van de GGD aan de LCI: Is overleg met of 

melden aan de LCI nodig in een duidelijke casus als deze?

Om	centrale	advisering	over	rabiës	te	uniformeren	worden	sinds	1	januari	2007	alle	vragen	van	professionals	

over	postexpositieprofylaxe	bij	rabiës	door	het	Nationaal	Vergiftigingen	Informatie	centrum	(NVIC)	en	Ne-

derlands	Vaccin	Instituut	(NVI)	verwezen	naar	de	LCI.	

In	de	praktijk	zal	een	burger	of	professional	binnen	of	buiten	kantoortijden	meestal	eerst	de	regionale	GGD	

consulteren.	Voor	de	indicatie	van	MARIG	en/of	vaccinatie	wordt	vervolgens	door	de	GGD	vaak	overlegd	met	

de	LCI.	Zij	is	daarvoor	24	uur	per	dag	en	7	dagen	per	week	te	bereiken.	

Moet	dat	dan	altijd?	Nee,	dat	hoeft	niet	persé.	In	de	LCI-richtlijn	wordt	geadviseerd	om,	indien	de	persoon	

zich	meer	dan	48	uur	na	de	expositie	meldt,	voor	toediening	van	MARIG	te	overleggen	met	de	LCI.	De	LCI	

stelt	het	echter	zeer	op	prijs	om	ook	andere	situaties	waarin	de	GGD	over	rabiës	adviseert	te	horen.	Los	van	

de	 intrigerende	verhalen	die	de	aanleiding	vormen	voor	vragen	over	 rabiës,	heeft	de	LCI	 inmiddels	 ruime	

ervaring	opgebouwd	op	het	gebied	van	postexpositieprofylaxe	en	is	afstemming	met	de	LCI	belangrijk	voor	

de	uniformiteit	in	de	advisering.	Daarnaast	probeert	de	LCI	ook	onduidelijkheden	in	de	richtlijn	op	te	sporen	

door	de	richtlijn	te	toetsen	aan	de	dagelijkse	praktijk.

Overigens	is	het	van	belang	te	vermelden	dat	het	NVI	terughoudend	is	met	het	verstrekken	van	MARIG	wan-

neer	GGD	of	LCI	niet	betrokken	zijn	bij	de	indicatiestelling.	MARIG	en	vaccin	zijn	te	bestellen	bij	het	Neder-

lands	Vaccin	Instituut	(NVI),	telefoon	030-2748010.	Buiten	kantoortijden	via	de	portier	van	het	RIVM,	telefoon	

030	-	2742259	(vragen	naar	de	dienstdoende	medewerker	van	het	NVI	voor	rabiës).

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

Kijk	voor	meer	vragen	uit	de	praktijk	op:	

http://www.rivm.nl/cib/actueel/nieuws/vragen-uit-de-praktijk.jsp.


