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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 18 augustus 2008.

Binnenland

Mazelencluster in Den Haag
Sinds half juni is er een uitbraak van mazelen gerelateerd aan 
antroposofische scholen in Den Haag. Het aantal patiënten 
bedroeg eind juli 34, waarvan 2 elders in het land met een 
epidemiologische link met het cluster in Den Haag. Het me-
rendeel van de patiënten is om levensbeschouwelijke redenen 
niet gevaccineerd. De GGD heeft de surveillance geïntensi-
veerd en vaccinatie aangeboden (Bron: GGD Den Haag).

Patiënten met botulisme
Zes Nederlandse vrouwen en 1 man hebben eind juni moge-
lijk botulisme opgelopen tijdens een minicruise in Turkije. 
Eén vrouw is met klinische verschijnselen van botulisme 
opgenomen in een ziekenhuis in Antalya. Zes personen zijn 
opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen. Het Centraal 
Veterinair Instituut (CVI) heeft bij 2 van de 7 patiënten de 
bacterie in de feces aangetoond; Clostridium botulinum groep 
B is vastgesteld. Uit de door de GGD’en afgenomen vragen-
lijsten bij de teruggekeerde patiënten bleek dat aan boord 
bereid voedsel of dat van één bepaald restaurant in Turkije 
de meest waarschijnlijke bron zou zijn (Bron: RIVM-CIb).

Import van Engelse kalveren met boviene tuberculose
Eind juni werd bekend dat een zending kalveren geïmpor-
teerd uit Engeland besmet bleek met boviene tuberculose. 
Op het moment van export waren deze bedrijven nog vrij 
van tuberculose. Het ging om 79 kalveren die verdeeld wa-
ren over 29 bedrijven in Nederland. Een aantal kalveren, 
afkomstig van 4 bedrijven, hadden bij onderzoek een posi-
tieve Mantoux. Deze kalveren zijn geëuthanaseerd en ver-
toonden bij sectie ernstige tuberculoselaesies in de longen. 
Onderzoek van het CVI in Lelystad toonde aan dat de PCR 
positief was voor M. bovis. Het M. bovis-type was identiek 
aan dat van de runderen in Engeland. Verder onderzoek 
wees uit dat er 6 besmette bedrijven waren met daarnaast 

2 bedrijven waar bij tuberculinatie geen positieve kalveren 
zijn gevonden, maar waar kalveren bij wie elders tubercu-
lose is gevonden, enige maanden op stal hebben gestaan. Bij 
5 van de 8 bedrijven hebben GGD’en volgens het ringprin-
cipe contactonderzoek onder humane contacten opgestart, 
in eerste instantie onder de personen die intensief betrok-
ken zijn bij de verzorging van de dieren. Dit heeft tot nu toe 
geen besmettingen opgeleverd (Bron: KNCV).

Nieuwe gevallen van Q-koorts
Op 22 juli organiseerden de Gezondheidsraad en het RIVM 
een conferentie over Q-koorts in Nederland. Aan de bijeen-
komst namen experts deel uit Canada, Frankrijk, Duitsland, 
Denemarken, Zweden en Nederland. Er is gediscussieerd 
over het nut van screening van zwangeren op Q-koorts en 
mogelijke overdracht door bloedtransfusie. De conclusie was 
dat op dit moment de beschikbare laboratoriumtests voor 
Q-koorts nog niet valide genoeg zijn voor screening van 
grote groepen. Bovendien is niet zeker wat de effectiviteit 
en mogelijke nadelen zijn van langdurige behandeling van 
Q-koorts met antibiotica tijdens zwangerschap. Het RIVM 
gaat nader onderzoek doen om meer inzicht te krijgen in de 
risico’s van Q-koorts tijdens de zwangerschap. Op basis van 
internationale gegevens lijkt bloedtransfusie een verwaar-
loosbaar risico te zijn voor de overdracht van Q-koorts. De 
Stichting Sanquin Bloedvoorziening ziet vooralsnog geen 
reden om het beleid voor bloeddonoren aan te passen. Er 
worden nog steeds nieuwe gevallen van Q-koorts gemeld. 
Het aantal gemelde patiënten met een eerste ziektedag vanaf 
1 januari van dit jaar bedraagt 826 (bron: RIVM-CIb).

Patiënt met Marburg hemorragische koorts
In juli is een Nederlandse vrouw overleden aan de gevolgen 
van een infectie met het Marburgvirus. Ze heeft de besmet-
ting vermoedelijk opgelopen in Oeganda tijdens een bezoek 
aan een grot met een kolonie vleermuizen. Ongeveer 130 
contacten zijn gedurende 3 weken na het laatste contact met 
patiënte onder temperatuurmonitoring geplaatst. Geen van 
de contacten ontwikkelde koorts of andere klachten pas-
send bij hemorragische koorts. Ook in Oeganda zijn geen 
nieuwe patiënten gemeld. De grot waar de patiënte de in-
fectie mogelijk heeft opgelopen is gesloten en er vindt on-
derzoek plaats naar besmetting via fruitetende vleermuizen 
(Rousettus aegypticus) in de grot (Bron: RIVM-CIb).

Toename van parechovirusinfecties
De Virologische Weekstaten laten een toename van pare-
chovirusinfecties zien (zie figuur). Parechovirussen vor-
men een nieuw genus in de familie van de Picornaviridae. 
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Infecties worden met name gezien bij jonge zuigelingen 
met hoge koorts en ernstige klinische symptomen zoals een 
sepsisachtig ziektebeeld. Typeringsresultaten van de Neder-
landse isolaten zijn nog niet bekend. Mogelijk gaat het hier 
om parechovirustype 3, omdat dit type een tweejaarlijkse 
cyclus kent en in 2002, 2004 en 2006 ook een piek had 
(Bron: RIVM-CIb).

Meningokokkencluster op een kinderdagverblijf
Op een kinderdagverblijf hebben binnen 1 maand 3 kin-
deren in de peutergroep meningokokkenziekte gekregen. 
Bij alle 3 werd serogroep B; FetA: F1-5; PorA: P1.22,14-10 
aangetoond, gevoelig voor rifampicine. Deze stam komt in 
Nederland weinig voor. Na de eerste 2 gevallen hebben de 
70 peuters in de groep profylaxe gekregen. Na het derde 
geval is eind juli 2008 nogmaals profylaxe verstrekt aan alle 
kinderen van de desbetreffende groep, maar nu ook aan de 
gezinsleden van deze kinderen. Indien 1 of meerdere per-
sonen uit het gezin geen profylaxe slikken wordt het kind 
gedurende 4 weken niet toegelaten tot het kinderdagverblijf 
(Bron: GGD West-Brabant).

Vierde patiënt met XDR-TBC in Nederland
Bij een 41-jarige man, die sinds enkele maanden voor multi-
resistente tuberculose (MDR-TBC) wordt behandeld, is nu 
XDR-TBC (extensief resistente tuberculose) vastgesteld. De 
man is al sinds begin mei opgenomen in het TBC-behandel-
centrum Beatrixoord. Hij is afkomstig uit China en verblijft 
sinds onbekende tijd illegaal in Nederland. Waarschijnlijk 
mede hierdoor is hij zeer spaarzaam met het geven van in-
formatie over zijn contacten. De betrokken GGD’en (GGD 

Brabant-Zuidoost en GGD Den Haag) hebben niettemin 
contactonderzoek gestart. Het is de vierde keer dat in Ne-
derland een XDR-TBC wordt vastgesteld. In 1995 en 2003 
werd dit vastgesteld bij een Mycobacterium bovis en in 2006 bij 
een M. tuberculosis. Bij XDR-TBC bestaat resistentie tegen 
de 2 meest effectieve eerstelijns TBC-medicijnen (INH en 
rifampicine) en daarnaast óók resistentie tegen tenminste 1 
van de fluoroquinolonen en tegen minimaal 1 van de 3 injec-
teerbare medicijnen uit de tweedelijnsmedicatie tegen TBC 
(amikacine, kanamycine of capreomycine). Deze variant is 
door het beperkte aantal effectieve medicijnen dat nog voor 
behandeling overblijft en door het grote aantal bijwerkingen 
van de resterende medicijnen nog moeilijker te behandelen 
dan de MDR-TBC (Bron: KNCV, RIVM-CIb-LIS).

Meer hivinfecties opgespoord in soacentra
In 2007 zijn 306 nieuwe diagnoses van hiv gesteld in de 
soacentra. Dit is bijna 20% meer dan het jaar daarvoor en 
ongeveer eenderde van de 864 hivpositieven die dat jaar 
landelijk in de hivcentra zijn gemeld. Deze toename komt 
doordat de soacentra actiever op hiv testen. In 2007 is 86% 
van alle bezoekers van de soacentra op hiv getest; in 2006 
was dit 71%. Eind 2007 waren in totaal 14.019 personen in 
Nederland met hiv geregistreerd. Het aandeel van mannen 
die seks hebben met mannen (MSM) onder de nieuw hiv-
infecties nam in 2007 verder toe. Net als eerdere jaren werd 
in de soacentra bij MSM die bekend zijn met hun positieve 
hivstatus vaak ook een andere geslachtsziekte gevonden 
(45%) (Bron: Jaaroverzicht ‘Seksueel overdraagbare aandoe-
ningen 2007’, RIVM).

Figuur. Aantal gediagnostiseerde gevallen van parechovirusinfecties (per week).
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Buitenland

Toename van poliomyelitis in Nigeria en West- en 
Centraal-Afrika
De WHO meldt dat het noorden van Nigeria te kampen 
heeft met een epidemie van poliomyelitis. Dit jaar zijn 507 
patiënten gerapporteerd, het merendeel met een type 1-in-
fectie (ter vergelijking: in heel 2007 waren er 285 patiënten). 
Meer dan 20% van alle kinderen in hoogrisicogebieden in 
het noorden van het land is ongevaccineerd voor polio. De 
WHO is bezorgd voor internationale transmissie van het 
poliovirus. In de maand april is in Benin en het westen van 
Niger bij een patiënt poliovirustype 1 vastgesteld waarbij 
het virus genetisch overeenstemde met het virus in Nigeria. 
Daarnaast kan het regenseizoen bijdragen aan verdere ver-
spreiding. Nigeria heeft in de hoogrisicogebieden een vac-
cinatiecampagne gehouden (Bron: WHO).

Krim-Kongo hemorragische koorts in Turkije
Ook dit jaar zijn er meldingen van Krim-Kongo hemor-
ragische koorts (CCHF) in het binnenland van Turkije. 
Eind juni was bij 688 patiënten de diagnose CCHF gesteld, 
41 zijn aan de gevolgen van de infectie overleden. CCHF 
komt endemisch voor in dit gebied; in voorgaande jaren zijn 
eveneens uitbraken van vergelijkbare omvang gemeld. De 
ziekte wordt overgedragen door tekenbeten of door direct 
contact met lichaamsvloeistoffen van patiënten. Het LCR 
adviseert reizigers naar endemische gebieden algemene 
preventieve maatregelen tegen tekenbeten te nemen (Bron: 
WHO, LCR).

Onychomadesis in Valencia
In Valencia, Spanje, was een uitbraak van onychomadesis. 
Tot 3 juli zijn 213 kinderen met deze aandoening gerappor-
teerd. Onychomadesis is een ziekte waarbij de nagels vol-
ledig loslaten en komt zelden voor bij kinderen. De oorzaak 
hiervan kan zeer uiteen lopen en kan ook van infectieuze 
aard zijn. Voorlopige analyse van data van 89 patiënten wijst 
op een associatie met handvoetmondziekte die de patiënten 
voorafgaand aan het loslaten van de nagels hadden gehad. 
Een patiëntcontroleonderzoek is gestart (Bron: Eurosur-
veillance).

Uitbraak van Salmonella Saintpaul in Verenigde 
Staten
Eerder is in deze rubriek een uitbraak van gastro-enteritis 
beschreven veroorzaakt door Salmonella Saintpaul in 17 sta-
ten van de Verenigde Staten. De Amerikaanse Food and 
Drug Administration heeft bekend gemaakt dat jalapeno-
pepers als bron zijn aangemerkt. In een Texaans distributie-
centrum, dat pepers verhandelt afkomstig van Mexicaanse 
boeren, zijn jalapenopepers positief bevonden voor Salmo-
nella Saintpaul. Het is nog niet duidelijk hoe contaminatie 
tijdens het productieproces heeft kunnen plaatsvinden. Op 
21 juli rapporteerde het CDC 1251 patiënten met een Sal-
monella Saintpaul-infectie (Bron: CDC).

J.C. Rahamat-Langendoen
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B E R I C H T E N

Het drinken van paardenmelk is geen nieuw fenomeen. 
In Mongolië, Kazakstan en Kirgizië wordt al eeuwenlang 
paardenmelk gefermenteerd tot een schuimige, bittersma-
kende, mild alcoholische drank genaamd “kumis”of “airag”. 
De consumptie van paardenmelk was in het begin van de 
20-ste eeuw in Duitsland zo in zwang dat deze melk deur 
aan deur werd geleverd. 
Paardenmelk wint de laatste jaren weer aan populariteit. In 
Nederland zijn op dit moment 10 paardenmelkerijen bij de 
Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) geregistreerd waar op 
commerciële wijze paardenmelk wordt gewonnen. Deze 
bedrijven zijn vooral gelegen in de zuidelijke provincies 
van het land. Ook wordt een toename van paardenmelke-
rijen gezien in het Vlaamse deel van België (30 bedrijven), 
Frankrijk en Noorwegen.
 
Melkwinning 

De eerste 6 weken na de geboorte blijft het veulen conti-
nue bij de merrie en wordt er geen melk gewonnen. Daarna 
worden merries meerdere keren per dag (machinaal) gemol-
ken waarbij de productie kan variëren van een 0,5 tot 5 liter 
melk per dag per dier. De grootte van de productie is onder 
andere afhankelijk van het type pony of paard. Het veulen 
blijft ’s nachts melk drinken bij de merrie, wat noodzakelijk 
is om de melkproductie voor een langere periode op gang te 
houden. In de geraadpleegde literatuur worden lactatieperi-
odes van 5 tot 8 maanden gerapporteerd.

Relevante regelgeving

De vermeende gezondheidsbevorderende eigenschappen 
van paardenmelk zijn het voorkomen van allergische reacties 
en spijsverteringsproblemen en genezing van allerlei ziek-

ten. Medische claims waarin aan een product eigenschappen 
worden toegeschreven met betrekking tot het voorkomen, 
behandelen of genezen van een ziekte bij de mens, of waar-
bij toespelingen worden gemaakt op dergelijke eigenschap-
pen, zijn echter bij de aanprijzing van producten wettelijk 
niet toegestaan (1,2,3). De VWA controleert bij de verkoop 
van paardenmelk en afgeleide producten of er onrechtmatig 
gebruik wordt gemaakt van deze medische claims. 
Europese hygiënewetgeving (General Food Law) schrijft 
voor dat exploitanten van levensmiddelenbedrijven op ba-
sis van de HACCP (Hazard Analysis of Critical Control 
Points)-beginselen een analyse moeten maken van de ge-
varen die op hun bedrijf bestaan ten aanzien van de voed-
selveiligheid (4). Deze gevaren worden onderverdeeld naar 
aard: fysisch, chemisch en microbiologisch. De primaire fase 
van de winning (zoals het melken) is hiervan uitgezonderd. 
Voor de verwerkingsfase, bijvoorbeeld het verpakken en het 
bereiden van melkproducten, moet de producent wél kun-
nen aantonen dat het levensmiddel veilig is. Momenteel is de 
branche bezig met het ontwikkelen van een hygiënecode die, 
mits goedgekeurd, voldoet aan de HACCP-verplichting.
Het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in 
de Zuivel (COKZ) controleert sinds 1 januari 2006 ook de 
paardenmelkerijen op onder andere de hygiëne bij de werk-
zaamheden. 

Casus

In 2002 en 2003 werden door de GGD’en van Rotterdam en 
Nijmegen bij de VWA 2 humane patiënten gemeld waarbij 
een besmetting met Coxiella burnetii was gediagnosticeerd. 
Uit de anamnese, afgenomen door GGD-medewerkers, 
bleek dat beide patiënten in dezelfde periode rauwe paarden-
melk hadden geconsumeerd. De paardenmelk bleek in beide 

Mogelijke gezondheidsrisico’s door het consumeren van 
rauwe paardenmelk 

De consumptie van paardenmelk neemt in Nederland en omringende 
landen toe. Gebruik van paardenmelk is vooral populair geworden 

vanwege vermeende gezondheidsbevorderende eigenschappen. Omdat 
deze eigenschappen geacht worden door verhitting te verdwijnen wordt 
de melk vooral rauw gedronken. Divers onderzoek heeft de risico’s van 
consumptie van rauwe koeienmelk in kaart gebracht, over het gebruik 
van rauwe paardenmelk is weinig bekend. De consumptie van rauwe 
paardenmelk kan mogelijk eveneens een risico voor de gezondheid bete-
kenen. 
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gevallen afkomstig te zijn van dezelfde paardenmelkerij.
In overleg met de eigenaren van de paardenmelkerij werden 
door een medewerker van de VWA in januari 2003 bloed-
monsters (30) en melkmonsters (15) afgenomen van een 
aantal zogende merries. Desgevraagd meldden de eigenaren 
van de paardenmelkerij dat het merendeel van de bemon-
sterde dieren ook melk gaf in de periode dat de 2 patiën-
ten de rauwe melk hadden afgenomen. De bloedmonsters 
werden voor onderzoek naar het Centraal Instituut voor 
Dierziekte Controle (CIDC) te Lelystad gestuurd en wer-
den onderzocht met behulp van een Complement Binding 
Reactie (CBR)-test. De melkmonsters werden onderzocht 
bij de Unité des Rickettsies, Faculté de Médecine, Mar-
seille (Fr), waar een Polymerasekettingreactie (PCR)-test  
(Real-time PCR met Taqman-primers en probes) werd uit-
gevoerd, geschikt voor onderzoek naar Coxiella burnetii in 
merriemelk.
De 30 bloedmonsters waren negatief op het voorkomen 
van antistoffen tegen Coxiella burnetii. De 15 melkmonsters 
waren eveneens negatief op de aanwezigheid van Coxiella 
burnetii.
Na onderzoek van de bloed- en melkmonsters van de mer-
ries kon niet worden aangetoond dat de consumptie van 
rauwe paardenmelk de bron was voor de besmettingen met 
Coxiella burnetii, de veroorzaker van Q-koorts.
Hoewel er in de literatuur geen meldingen zijn van infec-
ties veroorzaakt door consumptie van rauwe paardenmelk 
zou men alert moeten zijn op een aantal pathogenen die bij 
het consumeren van rauwe paardenmelk eventuele gezond-
heidsrisico’s voor de consument kunnen betekenen. Deze 
pathogenen worden hieronder kort beschreven.

Coxiella burnetii
Vrijwel alle diersoorten, maar in het bijzonder herkau-
wers (runderen, schapen, geiten), honden, katten en wilde 
knaagdieren kunnen fungeren als natuurlijk reservoir voor 
Coxiella burnetii. Infectie met Coxiella burnetii, Q-koorts ge-
noemd, laat bij de mens een variëteit zien in ernst en duur 
van klinische verschijnselen. De belangrijkste transmissie 
van Coxiella naar de mens vindt plaats door middel van op-
name via de luchtwegen van stofdeeltjes besmet met pla-
centaweefsel, vruchtwater en/of excreta van geïnfecteerde 
dieren. Ook wordt in de literatuur besmetting door con-
sumptie van rauwe besmette koemelk (of producten hier-
van) of onvoldoende verhit vlees beschreven (5,6,7). De 
geraadpleegde literatuur vermeldt niets over infecties van 
personen door consumptie van rauwe paardenmelk.

Enterotoxigene Staphylococcus aureus 
Bekend is dat deze bacterie bij runderen via de geïnfecteerde 
uier in de melk kan komen. Over de uitscheiding van deze 
bacterie via de paardenmelk is in de geraadpleegde litera-
tuur niets gerapporteerd. Meticillineresistente stammen van 

Staphylocuccus aureus (MRSA) zijn aangetoond bij gehospita-
liseerde paarden en overdracht tussen de paarden en het ver-
zorgende personeel is beschreven in de literatuur (8). Daar-
om moeten preventieve maatregelen zich vooral richten op 
een hygiënische winning en behandeling van de melk.
 
Listeria monocytogenes 
Een infectie met Listeria monocytogenes wordt vaak in ver-
band gebracht met de consumptie van rauwe of besmette 
melk. De meest voor de hand liggende besmettingsroute 
van rauwe paardenmelk is contaminatie van melk door aar-
de en modder. Een besmetting van de melk in een koelkast 
zelf behoort ook tot de mogelijkheden, omdat deze bacterie 
groeit bij koelkasttemperatuur.
 
Salmonella spp. 
In de geraadpleegde literatuur worden uitbraken van Salmo-
nella Typhimurium en Salmonella Enteritidis gerapporteerd, 
waarvan als bron rauwe koeienmelk is aangetoond. Zorge-
lijk is de opkomst van virulente, multiresistente stammen 
van Salmonella. Een voorbeeld hiervan is een in de litera-
tuur gerapporteerde infectie met Salmonella Typhimurium 
DT104, aangetroffen bij een aantal paarden in Ontario (9). 
Deze multiresistente stammen hebben gemiddeld een ho-
gere humane mortaliteit.

E. coli O157
Ook E. coli O157 wordt regelmatig in verband gebracht met 
de consumptie van rauwe koeienmelk. Deze bacterie komt 
vooral voor bij herkauwers, maar ook andere diersoorten 
kunnen deze bacterie uitscheiden. Bij geïnfecteerde dieren 
worden doorgaans geen klinische symptomen gezien. Die-
ren scheiden de bacterie voornamelijk in het voor- en najaar 
via de feces uit. Besmetting van paardenmelk door besmette 
(paarden)feces kan dan ook niet worden uitgesloten.

Leptospira spp.
Leptospira interrogans of Leptospira pomona kunnen bij paar-
den de oorzaak zijn van abortus, doodgeboorte of disfunctie 
van de nieren. Besmetting van dier naar mens (via speeksel 
of huid) kan relatief eenvoudig plaatsvinden door geïnfec-
teerde urine, melk, besmette modder en water. De kans op 
een infectie met leptospirose, afkomstig van paarden, is niet 
erg groot maar toch is het belangrijk deze infectie in het 
achterhoofd te houden bijvoorbeeld in het geval van dood-
geboorten en abortussen binnen een groep van zogende 
merries (9).

Conclusie

Alhoewel er in de literatuur erg weinig gegevens beschik-
baar zijn over eventuele gezondheidsrisico’s bij de con-
sumptie van rauwe paardenmelk, verdient het aanbeve-
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ling preventieve maatregelen te nemen om te voorkomen 
dat personen besmet raken door het drinken van besmette 
paardenmelk. Daarom wordt geadviseerd rauwe melk voor 
consumptie te verhitten, ondanks de heersende opvatting 
dat de gezondheidseffecten van paardenmelk teniet worden 
gedaan door deze verhitting. Daarnaast kan de kans op een 
besmetting worden verminderd door het op hygiënische 
wijze winnen, verwerken en bewaren van paardenmelk. Ri-
sicogroepen (baby’s, kinderen, ouderen, zwangere vrouwen 
en immuungecompromitteerden) wordt geadviseerd geen 
rauwe paardenmelk te consumeren.

N.M. Reeuwijk,	senior	medewerker	afdeling	Signalering	

&	Ontwikkeling,	Voedsel	en	Waren	Autoriteit	regio	Zuid,	

e-mail:	noortje.reeuwijk@vwa.nl,	H.N. de Groot,	hoofd	

afdeling	Signalering	&	Ontwikkeling,	Voedsel	en	Waren	

Autoriteit	regio	Zuid.
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Weinig gezondheidsklachten gerelateerd aan recreatiewater 
in de natte zomer van 2007

In de warme, zonnige, maar zeer natte zomer van 2007 werden wei-
nig gezondheidsklachten als gevolg van recreatie in oppervlaktewater 

gemeld bij provincies en GGD’en. Het natte weer in de zomervakantie zal 
veel mensen ervan hebben weerhouden een frisse duik in de Nederlandse 
recreatieplassen te nemen. 

Om inzicht te krijgen in de gezondheidsklachten die mo-
gelijk verband houden met recreatie in oppervlaktewater in 
Nederland vraagt het RIVM na afloop van het badseizoen 
door middel van een enquête aan provincies en GGD’en 
of zij gedurende het badseizoen meldingen van dergelijke 
klachten hebben ontvangen. Tevens wordt deze instanties 
gevraagd uitbraken van recreatiewatergerelateerde aandoe-
ningen direct, tijdens het zwemseizoen, aan het RIVM te 
melden in het kader van het Project Landelijk Onderzoek 
Naar Zwemwaterklachten (PLONZ). Dit snelle contact 
tussen melders en onderzoekers maakt nader onderzoek van 
ziekte-uitbraken mogelijk. 

Weinig meldingen 

Uit de door 12 provincies en 29 GGD’en teruggestuurde 
enquêtes (respons 95%) blijkt dat er in 2007 weinig mel-
dingen waren. Ruim eenderde van de instanties die de in-
gevulde vragenlijst terugstuurden had te maken met inci-
denten van gezondheidsklachten die een mogelijke relatie 
hadden met recreatiewater. Een incident is gedefinieerd als 
een groep van ziektebeelden geassocieerd met recreatiewa-
ter, geïsoleerd in plaats en tijd. De provincies en GGD’en 
rapporteerden respectievelijk 19 en 15 van dergelijke ge-
beurtenissen, waarvan er 4 door zowel GGD als provincie 

Met dank aan de medewerkers van de laboratoria van het 
CIDC (Lelystad) en de Unité des Rickettsies. Faculté de 
Médecine in Marseille (Fr) voor het uitvoeren van labo-
ratoriumonderzoek.



INFECTIEZIEKTEN Bulletin

Jaargang 19 nummer 7 september 2008226

werden gemeld. Drijflagen van blauwalgen werden 13 keer 
gemeld; bij deze meldingen was geen sprake van gezond-
heidsklachten.
De in totaal 30 incidenten omvatten verschillende typen 
klachten. Huidklachten werden het vaakst gerapporteerd 
(18 incidenten), gevolgd door maagdarmklachten (9 inci-
denten). Verder was er 1 maal melding van een combina-
tie van maagdarm- en huidklachten, enkele gevallen van 
oorklachten en een gebeurtenis waarbij 2 honden ziek zijn 
geworden na zwemmen. Oogklachten en gevallen van lep-
tospirose (zoals de ziekte van Weil) werden niet gemeld. Het 
Nationaal Referentielaboratorium voor Leptospirosen bij 
het Koninklijk Instituut voor de Tropen registreerde echter 
7 gevallen van leptospirose opgelopen door recreatief con-
tact met oppervlaktewater in Nederland. 
Voor het eerst sinds de start van PLONZ in 2004 waren er 
tijdens het badseizoen geen directe meldingen. Het was de 
bedoeling om in 2007 incidenten van gezondheidsklachten 
veroorzaakt door blauwalgen of Vibrio nader te onderzoe-
ken. Echter, geen van de provincies of GGD’en had dit jaar 
met dergelijke klachten te maken.

Relatie tussen het weer in de vakantieperiode 
en het aantal meldingen

Het wisselvallige weer in de vakantieperiode biedt een mo-
gelijke verklaring voor het geringe aantal gezondheidsklach-
ten. Hoewel de respons op de enquête in 2007 vergelijkbaar 

was met die in 2006 (95% tegen 94%) werden over de zomer 
van 2007 veel minder incidenten gerapporteerd dan over de 
voorgaande zomer (30 tegen 152) (1). In 2006 was de zomer 
echter zeer zonnig, zeer warm en vooral in juni en juli zeer 
droog, terwijl de zomer van 2007 weinig stabiel, vaak zeer 
nat, maar wel vrij warm was. De vakantiemaand juli was 
met 155 mm tegen normaal 70 mm neerslag buitengewoon 
nat.
De resultaten uit de zwemwaterenquête 2007 bevestigen 
een eerder waargenomen trend. Er is een relatie tussen het 
weer in de vakantieperiode en het aantal meldingen van ge-
zondheidsklachten gerelateerd aan recreatiewater: stralend 
weer in de vakantieperiode wordt overschaduwd door een 
regen aan klachten. Wanneer er echter, ook bij hogere tem-
peraturen, veel neerslag valt in de vakantieperiode, zwem-
men mensen minder in oppervlaktewater. Als de waterkwa-
liteit als gevolg van de hoge temperaturen achteruit gaat, 
dan worden minder mensen blootgesteld, wat resulteert in 
een gering aantal recreatiewatergerelateerde ongemakken 
en weinig klachten over de aanwezigheid van drijflagen van 
blauwalgen. 

F.M. Schets,	Laboratorium	voor	Zoönosen	en	Omgevings-

microbiologie,	Centrum	Infectieziektebestrijding,	RIVM,	

e-mail:	ciska.schets@rivm.nl,	A.M. de Roda Husman,	La-

boratorium	voor	Zoönosen	en	Omgevingsmicrobiologie,	

Centrum	Infectieziektebestrijding,	RIVM.	
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Op 22 januari 2008 werd de afdeling Infectieziektebestrij-
ding gebeld door een medewerker van een Zuid-Limburgse 
woningbouwstichting: nadat 25 managers op 16 en 17 ja-
nuari een tweedaagse bijscholingscursus hadden bezocht, 
zijn op 18 en 19 januari 21 deelnemers ziek geworden. Zij 
hadden allen klachten van diarree en buikkramp. De cursus 
vond plaats in België, lunch en diner werden in een restau-
rant in België genuttigd. De deelnemers zelf was opgevallen 
dat alle zieken tiramisu hadden gegeten, terwijl de overige 4 
personen hiervan niets genomen hadden.

Patiënten en onderzoeksmethode

De GGD besloot onderzoek in te stellen en informeerde 
de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Ook de Belgische 
autoriteiten werden in kennis gesteld, namelijk het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). 
Alle cursusdeelnemers ontvingen 1 dag na de melding een 
uitgebreide vragenlijst van de GGD en aan 10 zieken en 4 

niet-zieken werd verzocht om mee te werken aan feceson-
derzoek. In de vragenlijst werd onder andere gevraagd naar 
het menu van de betreffende dagen, waarbij specifiek naar 
een aantal gerechten gevraagd werd: tomatensoep, amuse, 
rauwe ham, omelet, gehaktballetjes, selderij/komkommer-
salade, aardappeltjes, filet américain, carpaccio, rundersteak, 
chocolademousse, boschampignons, knolselderij, Schotse 
zalm en tiramisu. De gerechten waren allemaal in de keu-
ken van het restaurant bereid.

Resultaten vragenlijst

Van de 25 vragenlijsten die de GGD verstuurd had werden 
19 geretourneerd. In totaal werden 18 mensen ziek en 1 niet. 
De meesten (83%) waren op 18 of 19 januari ziek gewor-
den (18 – 72 uur na de laatste maaltijd, waarbij ook tiramisu 
was geserveerd). Alle zieke deelnemers hadden klachten van  
diarree en buikkramp (100%). Een groot deel meldde 
buikpijn (78%), hoofdpijn (72%), koorts (67%), misselijk-
heid (78%) en een verminderde eetlust (78%). Twee zieken 
braakten (11%) en 1 had bloed in de ontlasting (6%). Vier 
zieken bezochten de huisarts en 3 namen medicatie (para-
cetamol en loperamide). Niemand was in het ziekenhuis 
opgenomen. De helft van de zieke deelnemers had nog 
klachten ten tijde van het invullen van de vragenlijst. Uit de 
vragenlijst bleek dat een aantal gerechten vaker gegeten was 
door zieken dan door niet-zieken. Tiramisu was het gerecht 
dat het meest waarschijnlijk verantwoordelijk was voor de 
besmetting, omdat alleen degenen die ziek waren geworden 
het hadden gegeten (attack rate 100%). 

Resultaten fecesonderzoek

Zeven deelnemers stuurden fecesmonsters naar het labora-
torium. Van hen waren 6 ziek en 1 niet ziek. Het fecesonder-
zoek toonde in 5 monsters (allen ziek) Salmonella Enteriditis 
aan en in 2 gevallen kon geen verwekker worden vastgesteld 

Gastro-enteritisuitbraak door Salmonella Enteritidis in een 
restaurant in België

In januari 2008 ontvangt GGD Zuid Limburg de melding van een 
woningbouwstichting dat van de 25 deelnemers aan een tweedaagse bij-

scholingscursus in België 21 deelnemers ziek zijn geworden. De klachten 
bestaan vooral uit buikkramp en diarree. De deelnemers denken zelf aan 
een voedselgerelateerde uitbraak, veroorzaakt door tiramisu, een nage-
recht uit de Italiaanse keuken.

U I T  H E T  V E L D

Het nuttigen van tiramisu bleek de oorzaak van de gastro-
enteritisuitbraak. (Foto: Wikipedia)
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(1 ziek en 1 niet ziek). De gemiddelde incubatietijd van Sal-
monella Enteriditis is 6-72 uur, meestal 24-48 uur. Dit komt 
overeen met de gemiddelde incubatieperiode van 18-72 uur 
die de zieke deelnemers aangaven als periode tussen het eten 
van tiramisu en het ontstaan van de eerste klachten.

Resultaten onderzoek voedingsmiddelen

Ondertussen was het FAVV gestart met het onderzoeken 
van een aantal gerechten: tiramisu (bereid met verse, rauwe 
eieren), eieren, chocolademousse en aardappeltjes. Uit de ti-
ramisu kon Salmonella Enteriditis worden geïsoleerd, in de 
overige gerechten werd geen verwekker gevonden.
Om de stammen die in de feces en in de tiramisu gevonden 
werden moleculair met elkaar te vergelijken, werd nadere 
typering van de monsters verricht. In zowel feces als tira-
misu bleek het om faagtype 21 te gaan.

Discussie

Salmonella Enteriditis behoort in Europa (ook in Nederland 
en in België) tot een van de meest voorkomende serotypen. 
Gegevens uit de Enter-net Salmonella-database, het Euro-
pese netwerk voor de surveillance van Salmonella- en pa-
thogene E.coli-infecties, laten in de periode tussen 1998 en 
2003 een dramatische verschuiving zien in het voorkomen 
van faagtypes in Europa. In 1998 werd faagtype 4 het meest 
geïdentificeerd (21630 patiënten, 61,8%), terwijl het aantal 
in 2004 was gedaald tot 8794 patiënten (32,1%). Tegelijker-
tijd nam het aantal andere faagtypes toe, zowel in proportie 

als in absolute aantallen. De grootste toenames werden ge-
zien in faagtype 1, 8, 14B en 21. Hierbij is de grote toename 
van faagtype 21 in Nederland opvallend. Ook in België is 
faagtype 21 een van de voornaamste faagtypes en wordt 
bijna alleen geassocieerd met eieren en gevogelte. Het is en 
blijft belangrijk dat Salmonella Enteriditis-uitbraken worden 
herkend en bevestigd, zodat trends kunnen worden geïden-
tificeerd (1-7). Uit deze casus blijkt opnieuw dat elk ei als 
potentieel besmet met Salmonella moet worden beschouwd. 
Daarom is voldoende verhitting of pasteurisatie van eieren 
altijd noodzakelijk. 
Hoewel de samenwerking met de FFVA voorspoedig ver-
liep heeft GGD Zuid Limburg tot op heden geen infor-
matie ontvangen over het verdere verloop in het Belgische 
restaurant. Waar de eieren vandaan kwamen, of er zieke 
medewerkers in het restaurant aan het werk waren en of er 
maatregelen zijn genomen naar aanleiding van deze casus, 
is onbekend. 

H. ter Waarbeek,	arts	infectieziektebestrijding,	GGD	Zuid	

Limburg,	e-mail:	henriette.terwaarbeek@ggdzl.nl,  

R. Boesten,	sociaal-verpleegkundige,	GGD	Zuid	Limburg.

Met dank aan alle medewerkers van GGD, VWA, FFVA, 
RIVM en de Woningstichting die bij deze casus betrok-
ken waren.
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A R T I k E L E N

Leptospirose bij honden: een risico voor de mens? 

S.J.M.M. Lenaers (1), J.L.A. Hautvast (1,2), R.A. Hartskeerl (3), D.J. Houwers (4), J.A. Wagenaar (4), H.P.J. Stinis (5) en W.L.M. Ruijs (1,6,7)

Samenvatting: In Nederland worden jaarlijks gemiddeld  
30 gevallen van leptospirose bij de mens vastgesteld en ongeveer  

10 gevallen bij honden. Transmissie van hond naar mens is slechts  
zelden beschreven. Mensen kunnen echter geïnfecteerd worden als zij 
met met leptospiren besmette urine, bloed of weefsels van de hond in  
aanraking komen. In de praktijk roept dit daarom incidenteel vragen  
op voor dierenarts, GGD-arts of huisarts. Transmissie kan worden  
voorkomen door het nemen van hygiënemaatregelen en door profylaxe. 
Bij normale dagelijkse verzorging van een hond met leptospirose is  
postexpositieprofylaxe in principe niet nodig. Wel is het van belang om 
gedurende 4 weken alert te zijn op mogelijke symptomen van leptospi-
rose, met name koorts en/of griepachtige verschijnselen, en als deze zich 
voordoen, direct gericht te behandelen. Bij personen met een verhoogd  
risico op ernstig beloop, zoals zwangeren en immuungecompromitteer-
den, dient men na contact met een hond leptospiroseprofylaxe te over-
wegen. In het geval van accidenten met een duidelijke blootstelling aan 
aanzienlijke hoeveelheden besmette urine, bloed of weefsels van de  
hond, geldt dat voor iedereen.
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Leptospirose is een wereldwijd voorkomende zoönotische 
aandoening, die veroorzaakt wordt door de bacterie Lepto-
spira. In Nederland, waar meldingsplicht geldt, worden per 
jaar gemiddeld 30 incidentele, humane gevallen van lepto-
spirose gemeld met een piekincidentie in de nazomer en 
herfst (1). Omdat de diagnose moeilijk te stellen is en er 
sprake is van onderdiagnostiek, zal de werkelijke inciden-
tie hoger liggen. De infectie kan namelijk mild verlopen en 
daardoor niet herkend worden. Daarnaast kunnen andere 
ziektebeelden, waaronder influenza, dengue en malaria, ge-
lijkenis vertonen met leptospirose (1-3). 
Er zijn meer dan 160 soorten zoogdieren bekend, die dra-
gers en/of reservoirs van leptospiren kunnen zijn (3). Na-
tuurlijke gastheren zoals ratten, die een belangrijke rol spe-
len als reservoir, worden niet of nauwelijks ziek. Het zijn 
vooral knaagdieren die de omgeving voor de mens besmet-
ten, bijvoorbeeld door te urineren in oppervlaktewater, en 
zo voor transmissie zorgen. De hond en de mens zijn inci-
dentele gastheren waarbij zich afhankelijk van het individu 
en de infecterende serovar(s), milde of ernstige vormen van 
de ziekte kunnen ontwikkelen. 
GGD’en worden incidenteel geconfronteerd met vragen 
over postexpositiebeleid na humaan contact met honden die 
verdacht zijn van of gediagnosticeerd zijn met leptospirose. 
In dergelijke situaties is in theorie transmissie mogelijk naar 

de mens, via gezins- of beroepsmatige contacten met de 
hond. Het is niet duidelijk hoe groot dit risico daadwerkelijk 
is. Evenmin is duidelijk of er profylactische maatregelen ge-
nomen moeten worden. De richtlijn “Leptospirose” van de 
Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding 
(LCI) geeft hierover onvoldoende houvast. Er wordt slechts 
aangegeven dat profylaxe is aan te raden als er ‘een grote 
kans is dat iemand besmet wordt of is’ (1).
Dit artikel richt zich op factoren die van invloed zijn op mo-
gelijke transmissie, zoals het vóórkomen van leptospirose 
bij honden, de transmissiewegen van hond naar mens, de 
mogelijkheid van preventieve maatregelen en de effectiviteit 
van postexpositieprofylaxe. Er is gekozen om de aandacht 
alleen op de hond te richten, omdat over andere huisdieren 
bij de GGD zelden vragen komen. Met de uitkomsten van 
deze studie kunnen meer gerichte en bruikbare adviezen 
voor de praktijk ontwikkeld worden.

Methode

Aan de hand van literatuuronderzoek is informatie verza-
meld over het transmissierisico van hond naar mens en de 
noodzaak van postexpositieprofylaxe. Ten behoeve van het 
literatuuronderzoek is gezocht met behulp van Medline en 
Pubmed met de zoektermen ‘leptospirosis and prophylaxis’, 
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‘leptospirosis and dogs’ en ‘leptospirosis and transmission 
and dogs’. De bij deze artikelen vermelde literatuurreferen-
ties zijn eveneens betrokken in deze studie. De resultaten 
zijn vervolgens getoetst aan de Nederlandse ervaring met 
leptospirose in de veterinaire infectiologie, humane infecti-
ologie, microbiologie en bedrijfsgeneeskunde. 

Leptospirose bij honden 

Jaarlijks worden er in Nederland 50 à 75 honden op anti-
stoffen tegen leptospirose (de ziekte van Weil) getest. Hier-
van is een klein deel positief; de incidentie van klinische 
leptospirose wordt op 10 gevallen per jaar geschat. De in-
fectie verloopt bij veel honden subklinisch. In Nederland 
werd in 2004 vastgesteld dat van honden zonder klachten 
globaal de helft agglutinerende antistoffen heeft tegen 1 of 
meerdere serovars, waarbij die behorend tot de serogroep 
Icterohaemorrhagiae het meeste voorkomen (Houwers en 
Hartskeerl, ongepubliceerde gegevens). Ander onderzoek 
toonde aan dat 8% van de honden (ongeacht hun gezond-
heidsstatus) leptospirurie vertoont (4).
De ziekte van Weil, die wordt gekenmerkt door lever- en 
nierfalen, is de acute vorm van leptospirose. Het verloop 
is vaak dodelijk als de hond niet tijdig behandeld wordt. 
Koorts, braken, diarree, malaise en spiergevoeligheid kun-
nen de eerste tekenen zijn van een acute infectie (2,5,6). 

Daarnaast kan er sprake zijn van icterus, bloedingen en oli-
gurie (2,5,6). Als honden de acute fase overleven, kan zich 
een chronisch ziektebeeld ontwikkelen of er treedt volledig 
herstel op; in beide gevallen persisteert de infectie gedu-
rende lange tijd in de nieren en soms ook in het genitale 
systeem. 
De ziekte van Weil wordt behandeld met benzylpenicilline 
parenteraal of een derivaat hiervan, waarbij opname in een 
dierenkliniek plaatsvindt (5,6). Ongeveer 12 uur na het be-
gin van de behandeling is de uitscheiding van leptospiren 
via de urine gewoonlijk gecoupeerd. Tot die tijd is de hond 
besmettelijk. Gegevens over uitscheiding van leptospiren bij 
subklinische infecties zijn niet beschikbaar in de literatuur.

Honden kunnen door middel van vaccinatie beschermd 
worden tegen leptospirose. Van de hondenpopulatie van 1,8 
miljoen in Nederland, wordt ongeveer 55% jaarlijks gevacci-
neerd (7). Alle in Nederland beschikbare veterinaire vaccins 
tegen leptospirose bevatten 2 serovars: Icterohaemorrhagi-
ae en Canicola (5,8). Sinds invoering van vaccinatie komt 
leptospirose veroorzaakt door serovar Canicola nauwelijks 
meer voor in Nederland, omdat de hond het enige reservoir 
is (6,9). Honden die niet of slecht gevaccineerd zijn lopen 
nog steeds het risico om geïnfecteerd te worden met serovar 
Icterohaemorrhagiae door direct of indirect contact met rat-
ten (6,9). In het buitenland worden de serovars Grippotyp-
hosa, Pomona en Bratislava vaker gediagnosticeerd sinds in-
voering van vaccinatie (5). Jaarlijkse vaccinatie beschermt de 
hond tegen symptomen van leptospirose, maar geeft geen 
volledige bescherming tegen infectie en voorkomt leptospi-
rurie niet altijd (3,5,10,11). Vaccinatie is niet verplicht, maar 
wordt wel sterk aangeraden.
Jacht- en werkhonden, die veel in aanraking komen met 
oppervlaktewater, hebben een grotere kans om leptospirose 
te krijgen dan honden die als gezelschapsdier gehouden 
worden (6,12). Daarnaast hebben reuen een groter risico 
om leptospirose te krijgen dan teven, omdat ze meestal een 
meer exploratief gedrag vertonen (13). 

Transmissie van hond naar mens 
 
Transmissie tussen incidentele gastheren onderling, zoals 
van hond naar mens is zeldzaam (11), maar niet onmogelijk. 
In het Verenigd Koninkrijk heeft een man in 1972 zeer waar-
schijnlijk leptospirose gekregen als gevolg van besmette hon-
denbeten (14). Ook is er één praktijkvoorbeeld in Nederland 
bekend van een patiënt die een Icterohaemorrhagiae-infectie 
kreeg na de zorg voor een hond met de ziekte van Weil (15). 

In de acute fase van de infectie is het theoretisch mogelijk 
dat lichaamssecreta leptospiren bevatten (16). Ook zouden 
leptospiren theoretisch in de bek van de hond aanwezig 
kunnen zijn als ze recent hun genitaliën of vacht gelikt heb-
ben die besmet was met urine (17). In hoeverre het op deze 

Tabel 1. Humane leptospirose in Nederland.

Jaar Aantal 
gevallen

Aantal 
mannen

Aantal 
vrouwen

Beroeps-
infecties 

Opgelopen in  
het buitenland

Contact met 
huisdieren

2007 41	 	36 5 6 15	(=37%) 1	(knaagdier)

2006 27 24 3 5 14 (=52%) 0

2005 29 24 5 6 17 (=59%) 1	(knaagdier)

2004 29 26 3 13 8 (=28%) 1	(knaagdier)

2003 16 15 1 0 12 (=75%) 0

2002 	31 29 2 8 7 (=23%) 0

2001 29 25 4 6 6 (=21%) 0

2000 36 	33 3 11 10 (=28%) 1	(knaagdier)
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wijze daadwerkelijk tot transmissie kan komen is niet be-
kend. Transmissie van dier naar mens kan plaatsvinden via 
contact tussen de humane (beschadigde) huid, mond, neus 
of conjunctivae en besmette urine, bloed of weefsel (1,2,17). 
Inademing van aerosolen van urine kan zich bijvoorbeeld 
voordoen bij het schoonmaken van hokken in kennels met 
een hogedrukspuit. 

Leptospirose bij mensen

In het verleden was leptospirose bij de mens voornamelijk 
bekend als een beroepsziekte van boeren en rioolwerkers. 
De laatste jaren is leptospirose echter steeds meer een ziek-
te, die gerelateerd is aan (water)recreatie (18) (zie tabel 1). 
Bij dierenartsen of –verzorgers wordt leptospirose niet als 
beroepsziekte gemeld.
De incubatietijd van de ziekte is meestal 5 tot 14 dagen, maar 
kan variëren van 2 tot 30 dagen of meer (19). De ziektever-
schijnselen van leptospirose bij de mens zijn uiterst variabel. 
Met name de serovars Icterohaemorrhagiae en Copenha-
geni kunnen de ziekte van Weil veroorzaken. Serovar Cani-
cola is sinds 1966 in Nederland niet meer bij de mens aan-
getroffen (20). De meeste mensen met leptospirose hebben 
echter géén of milde symptomen, maar van de symptoma-
tische vormen is 10% ernstig en de helft daarvan is dodelijk 
(1,3). Er is vaak een bifasisch klinisch beloop herkenbaar. 
Bij de eerste acute of septische fase van de ziekte, die tot 
een week kan duren, staan vaak griepachtige verschijnselen 
op de voorgrond (3). De patiënt wordt plotseling ziek met 
koorts, hoofdpijn, spierpijn en malaise (1,19). Koude rillin-
gen, misselijkheid, braken en verminderde urineproductie 
komen ook frequent voor (1,19). De tweede immuun- of 
herstelfase begint met een symptoomarme periode van 1 tot 
3 dagen (3), waarna de koorts terugkomt en de hoofdpijn 

meestal persisteert. Naast lever- en nierinsufficiëntie zijn in 
deze fase ook aseptische meningitis en myocarditis beschre-
ven (19,21). Ook bij de mens vindt leptospirurie plaats, maar 
dit is niet als besmettingsbron beschreven in de literatuur.
Omdat de uitslagen van zowel kweek als serologie lang op 
zich laten wachten, wordt bij verdenking op leptospirose be-
handeling reeds ingesteld in afwachting van de resultaten 
van het laboratoriumonderzoek. De keuze van medicatie is 
gebaseerd op de ernst van de ziekte. Bij milde tot matig ern-
stige leptospirose wordt doxycycline aanbevolen, daarnaast 
kunnen amoxicilline of een macrolide gebruikt worden 
(19,22). In ernstige gevallen wordt benzylpenicilline intra-
veneus gegeven (1,3,19,22) met cefotaxim en ceftriaxon als 
tweede en derde keus (22).

Bijzondere risicogroepen
Hoewel kinderen door hun gedrag (minder hygiënebesef en 
intensiever contact met huisdieren) een groter risico heb-
ben om geïnfecteerd te raken (10), blijkt dat leptospirose bij 
kinderen in Nederland zelden voorkomt. Ze raken mogelijk 
wel geïnfecteerd, maar worden niet ziek. Bij ouderen met 
leptospirose is de sterfte echter hoger (3). Ook immuun-
gecompromitteerden hebben een groter risico op ernstig 
beloop. Leptospirose kan tijdens zwangerschap leiden tot 
spontane abortus, intra-uteriene vruchtdood of congeni-
tale leptospirose (2,3,23). Leptospirose wordt in de zwan-
gerschap behandeld met parenteraal benzylpenicilline, bij 
overgevoeligheid hiervoor kan erytromycine als alternatief 
dienen.
 
Preventieve maatregelen en overwegingen 

Bij sterk vermoeden op leptospirose bij een hond, dienen 
maatregelen in eerste instantie gericht te zijn op het voor-
kómen van contact met besmette lichaamsvloeistoffen van 
de hond; hygiënemaatregelen en persoonlijke bescherming, 
zoals hieronder besproken, worden geadviseerd. Daarnaast 
is preventie van infectie mogelijk door middel van antibio-
ticaprofylaxe. 

Hygiënemaatregelen 
Aangezien de urine van de hond leptospiren kan bevat-
ten tot 12 uur na de start met antibiotica, dient contact 
met urine vermeden te worden (1-6,11). Nadat mogelijke 
contaminatie is opgetreden, kunnen leptospiren gedood 
worden door uitdroging, detergentia of desinfectantia (24). 
Handen moet men wassen met water en vloeibare zeep en 
vervolgens drogen, bij voorkeur met papieren wegwerp-
handdoekjes. Een alternatief is het gebruik van handalco-
hol. Wanneer er sprake is van mogelijke besmetting van een 
beet-, snij- of schaafwond zijn desinfectantia met betadine 
of alcohol nodig (1). Oppervlakken of voorwerpen die mo-
gelijk besmet zijn met urine dienen met een allesreiniger 

Inenting tegen leptospirose. 
(Foto: Dierenkliniek St. Anna Nijmegen)
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gereinigd te worden, waarbij men wegwerphandschoenen 
draagt (1,2,5,6,12). Het gebruik van een hogedrukspuit tij-
dens het schoonmaken van kennels wordt vanwege aeroso-
lenvorming niet geadviseerd; indien noodzakelijk dan is het 
advies om volgelaatsmaskers die zowel mond, neus als ogen 
beschermen, te dragen (5,6). Geïnfecteerde honden in de 
dierenkliniek dienen geïsoleerd te worden totdat de lepto-
spirurie voorbij is. 

Pre–expositieprofylaxe 
Antibiotische pre-expositieprofylaxe met doxycycline (200 
mg per week) is effectief gebleken bij militairen die in ge-
bieden met een hoogexpositiegevaar trainden (25). Voor 
personen die in aanraking komen met een geïnfecteerde 
hond geldt echter dat pre-expositieprofylaxe niet mogelijk is 
omdat men van tevoren niet weet dat men met een besmet-
telijke hond in aanraking zal komen. In Nederland wordt 
ook aan beroepsgroepen die continue worden blootgesteld, 
zoals rioolwerkers, geen pre-expositieprofylaxe gegeven, 
omdat levenslange profylaxe niet wenselijk is.

Postexpositieprofylaxe en vroegbehandeling 
Ervaring met postexpositieprofylaxe en vroegbehandeling 
bij leptospirose is beperkt. Postexpositieprofylaxe met anti-
biotica wordt direct na een risicoaccident gegeven. Het al-
ternatief is vroegbehandeling, waarbij antibiotica pas gege-
ven wordt als er symptomen optreden. In een publicatie uit 
het Verenigd Koninkrijk wordt een laboratoriumongeluk 
met leptospiren beschreven, waarbij een laborante doxycy-
cline als profylaxe kreeg en er geen ziekte volgde (25). Een 
andere laborante, die op gelijke wijze werd blootgesteld, 
ontwikkelde ondanks adequate toediening van parenterale 
penicilline, toch leptospirose na 40 dagen (26). Ook al voor-
komt postexpositieprofylaxe niet altijd het krijgen van een 
infectie (mogelijk verlengt het vooral de incubatietijd); het 
kan wel de ernst van de ziekte verminderen (2,26).
Bij het instellen van postexpositieprofylaxe moet door de 
arts het risico op ziekte worden afgewogen tegen de nadelen 
van het onnodige gebruik van antibiotica. Het vragen naar 
het soort contact dat plaatsgevonden heeft met de hond is 
daarom belangrijk. Gezien het meestal vrij typische klini-
sche beeld van leptospirose bij honden en het feit dat de re-

sultaten van laboratoriumdiagnostiek lang op zich kunnen 
laten wachten, dienen klinisch verdachte honden als poten-
tieel risico beschouwd te worden. Het is van belang om te 
weten of er sprake is geweest van een directe blootstelling 
(‘exposure’) van slijmvlies of huidlaesies aan urine of bloed 
van de hond. Ook moet worden nagegaan of de blootge-
stelde persoon een verhoogd risico heeft op ernstig beloop 
van leptospirose.
In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van onze adviezen 
ten aanzien van postexpositieprofylaxe.
De normale dagelijkse verzorging van een hond met lepto-
spirose geeft een verwaarloosbaar risico op besmetting (27). 

Daarom wordt in die gevallen in principe geen postexposi-
tieprofylaxe geadviseerd. Wel dient men gedurende 4 weken 
na de mogelijke blootstelling alert te zijn op het optreden 
van verschijnselen van leptospirose (17). Op het moment 
van koorts en/of griepachtige symptomen is het raadzaam 
om te starten met vroegbehandeling met doxycycline (2 dd 
100 mg voor 7 dagen) (28). Amoxicilline of een macrolide 
kunnen als alternatief dienen. Bij personen met een ver-
hoogd risico op ernstig beloop van leptospirose (zwangeren 
en immuungecompromitteerden) dient - als zij een hond 
met lepstospirose verzorgd hebben - wel postexpositiepro-
fylaxe overwogen te worden. Voor postexpositiebehande-
ling wordt doxycycline aanbevolen in dezelfde dosering als 
de vroegbehandeling. Omdat doxycycline tijdens de zwan-
gerschap gecontra-indiceerd is gaat de voorkeur dan uit naar 
amoxicilline (4 dd 500 mg duur 7 dagen).
Accidenten die als hoogrisico worden beschouwd zijn con-
tacten waarbij overduidelijk blootstelling van humane mond, 
neus, conjunctivae of open wonden is geweest aan aanzien-
lijke hoeveelheden besmette urine, bloed of weefsels. Men 
dient dan wel postexpositieprofylaxe te overwegen (1,24). 
Indien een hoogrisicoaccident optreedt bij een persoon die 
ook nog een hoogrisico heeft op ernstig beloop van de ziekte 
wordt postexpositieprofylaxe sterk aangeraden. 

Conclusie 

Transmissie van leptospirose als zoönose van hond naar 
mens is weliswaar beschreven in de literatuur, maar komt 
zelden voor. Bij normale dagelijkse verzorging van een 

Tabel 2. Indicatie voor postexpositieprofylaxe.

Persoon at risk: Accidentbeoordeling:

Normale verzorging Hoog risicoaccident*

Gezonde	mensen Geen	profyaxe Profylaxe	overwegen

Risicogroepen	(zwangeren,		
immuungecomprommiteerden)

Profylaxe	overwegen Start	profylaxe	

*Aperte blootstelling van slijmvlies of huidlaesie aan aanzienlijke hoeveelheid besmet materiaal.
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hond met leptospirose is postexpositieprofylaxe in principe 
niet nodig. Wel is het van belang gedurende de maximale 
incubatietijd alert te zijn op symptomen en zonodig vroeg-
behandeling te starten. Postexpositieprofylaxe wordt alleen 
overwogen in uitzonderingssituaties. 

Met dank Prof. J. van der Meer, hoogleraar Interne Ge-
neeskunde, UMC St Radboud voor zijn kritische com-
mentaar op het manuscript en de medewerkers van die-
renkliniek St. Anna in Nijmegen. 
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Seksueel risicogedrag van reizigers die een reizigersadvies- 
centrum bezochten

M. Croughs (1), A. van Gompel (2), E. de Boer (1) en J. van den Ende (2) 

Samenvatting: GGD Hart voor Brabant heeft in samenwerking met 
het Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen door middel 

van een anonieme vragenlijst het seksuele risicogedrag bestudeerd van 
reizigers die voor hun reis een reizigersadviescentrum hadden bezocht. 
Er werden 1907 reizigers geïncludeerd, een respons van 55%. Van hen had 
4,7% seks met een nieuwe partner, waarvan 63,1% afkomstig was uit het 
land van bestemming. Van degenen die seks hadden had 52,4% (vrouwen 
75%) dit niet verwacht, gebruikte 30,9% niet of niet altijd condooms en 
was 41% niet gevaccineerd voor hepatitis B. Risicofactoren voor reisge-
bonden seks waren reizen zonder vaste partner (OR 14,4), het verwachten 
van seks op reis (OR 9,2), het hebben van losse seksuele contacten in eigen 
land (OR 2,4), niet-toeristische reizen (OR 2,2), mannelijk geslacht (OR 
2,1), het lezen van de soa-informatie (OR 2,0) en reizen naar Zuid- en 
Midden-Amerika (OR 2,0). Voorspellende factoren van beschermde seks 
waren het meenemen van condooms (OR 5,4) en het lezen van de soa-in-
formatie (OR 3,3). We concluderen dat elke cliënt van een reizigersadvies-
centrum die zonder partner gaat reizen geadviseerd zou moeten worden 
om de soa-informatie te lezen, condooms mee te nemen en hepatitis 
B-vaccinatie te overwegen.

1. Reizigerszorg en 
soabestrijding, GGD 
Hart voor Brabant, ’s-
Hertogenbosch, e-mail: 
m.croughs@ggdhvb.nl.  
2. Reizigerszorg, 
Instituut voor Tropische 
Geneeskunde, Antwer-
pen, België en Tropische 
Geneeskunde, Universi-
teitsziekenhuis, Antwer-
pen, België.

In 2 recente overzichtsartikelen werd geconcludeerd dat het 
hebben van seksuele contacten op reis een belangrijke en toe-
nemende oorzaak van het vóórkomen van soa is (1,2). Het 
percentage reizigers met nieuwe seksuele contacten op reis 
varieert van 6 tot 56%, het condoomgebruik daarbij van 24 
tot 75% (3,4,5). De kans om daarbij een soa op te lopen is vrij 
groot door de vaak hoge soaprevalenties ter plaatse. Reizigers 
zijn zich hier niet altijd van bewust. Van de sekstoeristen naar 
Thailand gebruikt maar 30 tot 40% condooms, ondanks het 
feit dat bijna de helft van de prostitué(e)s in Thailand met hiv 
besmet is (1). Daarnaast bestaat het risico op introductie van 
een tropische soa zoals bijvoorbeeld lymphogranuloma vene-
reum dat tot 2005 een zeldzame aandoening in Europa was. 
Aangezien reizigers met reisgebonden seks ook in eigen land 
meer partners hebben kunnen deze soa zich snel verder ver-
spreiden (6). Het risico neemt toe doordat mensen steeds meer 
en verder reizen. Ongeveer de helft van de intercontinentale 
reizigers krijgt reisadvies (7). Het doel van dit onderzoek was 
het seksuele risicogedrag van deze reizigers te bestuderen.

Methode

Aan alle reizigers die het reizigersadviescentrum van GGD 
Hart voor Brabant of het Instituut voor Tropische Genees-
kunde in Antwerpen (ITG) bezochten tussen 1 juni en 31 
juli (31 augustus voor het ITG) 2005 werd een anonieme 

vragenlijst gestuurd. Deze werd ontwikkeld en getest in een 
informele voorstudie. Exclusiecriteria waren leeftijd jonger 
dan 16 jaar (18 jaar in het ITG), een reisduur van meer dan 
4 weken of vertrek later dan 6 weken na het reisadvies en 
onvoldoende kennis hebben van de Nederlandse taal. De 
vragen betroffen geslacht, leeftijd, scholing, duur van de 
reis, land van bestemming, soort reis, reis met vaste part-
ner, hepatitis B-bescherming, verwachtingen over seksueel 
contact met een nieuwe partner, losse seksuele contacten in 
eigen land, gebruik van condooms bij losse contacten en het 
meenemen van condooms op deze reis. Een vaste partner 
werd gedefinieerd als een persoon met wie men een (sek-
suele) relatie had voor de reis. Verder werd gevraagd of het 
soarisico was besproken en/of de soa-informatie in de folder 
met algemene gezondheidsadviezen, die elke klant ontvangt 
tijdens het consult, was gelezen. Aan hen die seks met een 
nieuwe partner hadden gehad werd gevraagd naar con-
doomgebruik, de afkomst van de partner en voorafgaand 
gebruik van alcohol of drugs. Er werd niet gevraagd of de 
nieuwe partner een prostitué(e) was, omdat reizigers dat 
niet altijd beseffen (2). De gegevens werden geanalyseerd 
met SPSS voor Windows (SPSS, version 14, Chicago, IL). 
Chikwadraattest werd toegepast voor de bivariate analyse 
en logistische regressie voor de multivariate analyse. Hier-
voor werden alleen de significante variabelen (P<0,05) ge-
bruikt (8).
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Resultaten

Van de 3462 verzonden vragenlijsten werden er 1907 (55%) 
teruggestuurd (1298 van de GGD en 609 van het ITG). De 
leeftijdsverdeling, het geslacht en de reisbestemming van de 
GGD-subgroep kwam overeen met die van de totale groep 
reizigers die in deze periode reisadvies kreeg bij de GGD 
(n=3199). Tabel 1 toont de basiskenmerken van de steek-
proef. 
Van de respondenten had 4,7% seks met een nieuwe part-
ner, 31% daarvan gebruikte niet of niet altijd condooms en 

41% was niet beschermd tegen hepatitis B. In 63% van de 
gevallen ging het om een lokale partner en 79% had seks 
na het gebruik van alcohol of drugs. Er was geen verschil 
in condoomgebruik tussen mannen en vrouwen. Mannen 
hadden vaker een lokale partner (71% tegen 38%; p<0,05) 
en bij vrouwen vond de seks vaker plaats na het gebruik van 
alcohol of drugs ( 95% tegen 73%; p<0,05). Van degenen die 
vóór de reis seks verwachtten had 48% dit ook, maar 49% 
van de mannen en 75% van de vrouwen die seks hadden, 
had dat niet verwacht (p<0,05). 

Tabel 1. kenmerken deelnemers van de steekproef, N=1907. 

Percentage

Geslacht Man 45

Leeftijd 16-20	j
21-25	j
26-30	j
31-40	j
41-50	j

12
26
20
24
18

Hoogste	afgeronde	opleiding Lagere	school
Middelbaar	onderwijs
Hogere	beroeps	opleiding
Universiteit	

1
39
36
24

Duur	van	de	reis ≤	7	d
8	-	14	d
15	-	21	d
22	–31	d

3
35
37
25

Bestemming Sub-Sahara	Afrika
Azië
Turkije
Zuid-Amerika
Midden-Amerika
Noord-Afrika
Westerse	landen	

24
23
21
11
10
9
3

Soort	reis Zaken
Studie
Bezoek	van	vrienden	of	familie
Toeristisch,	georganiseerde	reis
Toeristisch,	niet	georganiseerde	reis

4
1
6
54
35

Reis	met	vaste	partner Ja 61

Hepatitis	B	 Gevaccineerd	voor	deze	reis
Eerder	gevaccineerd	of	bekend	met	
doorgemaakte	hepatitis	B
Nooit	gevaccineerd	en	niet	bekend	met	
doorgemaakte	hepatitis	B

27
18

55

Verwachtte	seks	met	een	nieuwe	partner Ja 	4

Heeft	losse	seksuele	contacten	in	eigen	land Ja 40

Gebruikt	in	eigen	land	condooms	met	losse	
partners

Ja
Soms
Nee
N.v.t.:	Heeft	geen	losse	contacten	

25
	9
	6
60

Nam	condooms	mee	op	deze	reis Ja 25

Soarisico	besproken	tijdens	consult Ja 39

Soa-informatie	gelezen Ja 50

Had	seks	met	een	nieuwe	partner	op	reis Ja 4,7
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Tabel 2 toont het percentage dat seksueel contact had met 
een nieuwe partner. Het percentage blijkt zeer laag onder 
degenen die met hun partner reizen, terwijl dit meer dan 
11% is onder degenen die zonder partner reizen. Leeftijd en 
opleiding hebben geen invloed op het risicogedrag. 
De verschillende factoren zijn echter niet onafhankelijk 

van elkaar; bij heel korte reizen gaat het bijvoorbeeld vaker 
om zakenreizen door mannen, die zonder partner reizen. 
Daarom werd een multivariate analyse uitgevoerd met alle 
significante factoren. Geslacht, bestemming, soort reis, reis 
zonder partner, verwachting over seks, het hebben van losse 
contacten in eigen land en het lezen van de soa-informatie 

Tabel 2 Percentage dat seksueel contact had met een nieuwe partner (bivariate analyse, N=1907).

Seksueel contact 
in %

p

Geslacht	
(%	dat	seks	verwachtte)

Man
Vrouw

7,6
2,3

(7,9)
(1,3)

<0,05

Leeftijd	 16-20	jaar
21-25	jaar
26-30	jaar
31-40	jaar
41-50	jaar

3,9
5,2
5,0
5,0
3,8

>0,05

Hoogste	afgeronde	opleiding Lagere	school
Middelbaar	onderwijs
Hogere	beroepsopleiding
Universiteit

0,0
3,7
6,5
3,7

>0,05

Duur	van	de	reis ≤	7	d
8	-	14	d
15	-	21	d
	22-31	d

10,0
3,3
4,6
6,0

<0,05

Bestemming
(%	dat	seks	verwachtte)

Sub-Sahara-Afrika
Azië
Turkije
Zuid-Amerika
Midden-Amerika
Noord-Afrika
Westerse	landen	

3,8
5,2
3,9
10,1
7,0
0,0
0,0

(2,7)
(3,9)
(4,9)
(5,5)
(6,8)
(1,2)
(2,0)

<0,05

Soort	reis Zaken
Studie
Bezoek	van	vrienden	of	familie
Toeristisch,	georganiseerde	reis
Toeristisch,	niet	georganiseerde	reis

10,3
9,1
10,0
3,5
5,0

<0,05

Reis	met	vaste	partner
	(%	dat	seks	verwachtte	)

Ja
Nee

0,3
11,4

(0,6)
(10,1)

<0,05

Hepatitis	B	 Gevaccineerd	voor	deze	reis
Eerder	gevaccineerd	of	bekend	met	
doorgemaakte	hepatitis	B
Nooit	gevaccineerd	en	niet	bekend	
met	doorgemaakte	hepatitis	B

6,5
5,7

3,5	

<0,05

Verwachtte	seks	met	een	
nieuwe	partner

Ja
Nee

47,6
2,8

<0,05

Heeft	losse	seksuele	contacten	
in	eigen	land

Ja
Nee

9,8
1,3

<0,05

Gebruikt	in	eigen	land	con-
dooms	met	losse	partners

Ja
Soms
Nee
N.v.t.:	Heeft	geen	losse	contacten	

8,9
16,1
4,7
1,3	

<0,05

Nam	condooms	mee	op	deze	
reis

Ja	
Nee	

10,4
2,7

<0,05

Soarisico	besproken	tijdens	
consult

Ja
Nee	

6,0
3,9

<0,05

Soa-informatie	gelezen Ja
Nee	

6,3
3,1

<0,05
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bleken onafhankelijke voorspellers voor het hebben van 
nieuwe seksuele contacten op reis (tabel 3). Reizigers naar 
Noord-Afrika en Westerse landen konden niet gebruikt 
worden voor de logistische regressie omdat niemand van 
hen seks met een nieuwe partner had op deze reis. 
De enige voorspellers voor condoomgebruik waren het 
meenemen van condooms (OR 5,4 95% BI 1,7-17,0) en het 
lezen van de soa-informatie (OR 3,3 95% BI 10,0-1,1). Het 
gebruik van condooms was niet geassocieerd met geslacht, 
leeftijd, opleiding, bestemming, soort reis, hepatitis B-vac-
cinatie, de verwachting over seks, de afkomst van de part-
ners, het gebruik van alcohol of drugs voor de seks of het 
bespreken van het soarisico voor de reis.

Discussie 

Dit onderzoek toont aan dat reizigers die onze reizigersad-
viescentra bezochten substantieel seksueel risicogedrag ver-
toonden. Meestal was dit onverwacht, bijna eenderde ge-
bruikte niet of niet altijd condooms en meestal ging het om 
seks met een lokale partner. Reizen zonder partner en het ver-
wachten van seks werden geïdentificeerd als de belangrijkste 
risicofactoren, terwijl reizen met een vaste partner de beste 
bescherming bleek te zijn. Het lezen van de soa-informatie 
en het meenemen van condooms waren de enige voorspel-
lers van condoomgebruik. Het aantal personen met seksueel 
risicogedrag was in alle tropische landen hoger dan het aantal 
personen dat seks verwachtte, met uitzondering van Noord-
Afrika. De verwachtingen over het hebben van seks waren 
het hoogst voor Midden-Amerika, maar het feitelijke risico-
gedrag was het hoogst in Zuid-Amerika, wat suggereert dat 
lokale factoren hierin een rol spelen. In vergelijking met de 
groep toeristen bleek het risicogedrag onder niet-toeristische 
reizigers significant hoger en overeenkomend met het hoge 
risicogedrag van bezoekers van vrienden en familie (9). 

Hoewel 69% altijd condooms gebruikte betekent dit niet 
dat ze geen enkel risico liepen. Condooms beschermen niet 
voor 100% tegen alle soa en we hebben geen informatie 
over de manier waarop ze gebruikt werden (10). Veel klan-
ten op onze soaspreekuren vermelden bijvoorbeeld conse-
quent condoomgebruik maar blijken ze niet te gebruiken 
bij genito-orale contacten. In tegenstelling tot Bloor von-
den wij geen verschil in condoomgebruik tussen mannen 
en vrouwen (11). 
Het meenemen van condooms bleek de belangrijkste voor-
speller van het gebruik ervan, misschien omdat ze niet altijd 
te verkrijgen zijn op het moment dat het nodig is en soms 
zelfs niet verkocht worden aan ongetrouwde personen of 
homoseksuele mannen (12). Bovendien kan de kwaliteit van 
lokaal geproduceerde condooms minder zijn (6). De enige 
andere voorspeller van het gebruik van condooms was het 
lezen van de soa-informatie.
 
Dit onderzoek heeft verschillende mogelijke zwakheden. 
Omdat de studie volledig anoniem was, hebben we geen 
gegevens over non-respondenten. Ze berust op de nauw-
keurigheid van zelfgerapporteerde gegevens en de veron-
derstelling dat de respondenten representatief zijn voor de 
doelgroep. In de antwoordformulieren ontbraken bijna 
geen antwoorden en we nemen aan dat ze eerlijk waren ge-
zien het feit dat alles anoniem was.
Het feit dat het onderzoek aangekondigd werd kan de re-
sultaten beïnvloed hebben. We veronderstellen dat zowel 
de adviseurs als de reizigers zich meer bewust waren van 
risico’s en er meer aandacht aan besteedden dan onder nor-
male omstandigheden. Dit betekent dat het risicogedrag in 
normale omstandigheden hoger zou zijn geweest. We heb-
ben geen informatie over de manier waarop het soarisico 
besproken werd; dit kan variëren van het advies om seks 
te vermijden tot informatie over de hivprevalentie in een 

Tabel 3. Onafhankelijke voorspellers voor nieuw seksueel contact (logistische regressie, N=1690).

Odds 
Ratio

95% 
Betrouwbaarheids 

Interval

Geslacht Man 2,1 3,7-1,2

Bestemming* Hoogrisicobestemming	 2,0 1,2-3,5

Soort	reis Zaken-	of	studiereis	en	bezoek	
van	familie	en	vrienden

2,2 1,2-4,1

Reis	met	vaste	partner Nee 14,4 5,2-41,3

Verwachtte	seks	met	nieuwe	partner	 Ja 9,2 5,0-16,9

Heeft	losse	seksuele	contacten	in	
eigen	land

Ja 2,4 1,3-4,6

Heeft	de	soa-informatie	in	de	folder	
gelezen	

Ja 2,0 1,2-3,5

* Hoogrisico (= Zuid- en Midden-Amerika) vergeleken met matig risico (= Turkije, sub-Sahara-Afrika en 
Azië) .
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bepaald gebied. We verkozen de soa-informatie niet te stan-
daardiseren om zo goed mogelijk het normale reisadvies te 
benaderen. 
Aangezien de doelgroep uit Nederlanders en Belgen be-
stond, zou het kunnen dat er een verschil in risicogedrag 
werd gevonden, bijvoorbeeld door een andere seksuele op-
voeding. Het risicogedrag in de ITG-steekproef was ho-
ger, maar voor de subgroepen met of zonder partner was 
dit hetzelfde in beide landen. Het verschil bleek uitsluitend 
te wijten aan het grotere aantal ITG-cliënten dat zonder 
partner reisde. Het enige relevante verschil tussen GGD en 
ITG was het feit dat de responders van het ITG vaker tegen 
hepatitis B gevaccineerd waren door de verschillende vac-
cinatiestrategieën in de landen. De reizigers naar Westerse 
landen in dit onderzoek zijn niet representatief omdat deze 
normaal gesproken geen reisadvies inwinnen. 
Vervolgonderzoek is nodig om na te gaan of gestructureerd 
soa-advies aan hoogrisicoreizigers het risicogedrag vermin-
dert en hoe dit in het reizigersspreekuur geïmplementeerd 
kan worden.

Conclusie

Uit deze studie blijkt dat reizigers die reisadvies kregen sub-
stantieel seksueel risicogedrag vertoonden. Reizen zonder 
vaste partner en het verwachten van seks op reis waren de 
belangrijkste risicofactoren. Het lezen van de soa-informa-
tie en het meenemen van condooms bleken de enige voor-
spellers voor condoomgebruik. We zouden dan ook aan 
élke reiziger die zonder vaste partner vertrekt adviseren om 
condooms mee te nemen en de soa-informatie te lezen. Dit 
advies zou niet beperkt mogen worden tot de groep die seks 
verwacht aangezien het grootste deel van degenen die seks 
hadden dit niet verwachtten.

Wij danken I. van de Goor, Universiteit van Tilburg, L. 
Apers, ITG, en de docenten van de cursus “Public He-
alth onderzoek in de context van de GGD Infectieziek-
tenbestrijding” voor hun waardevolle suggesties.
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A B S T R A C T S

Sexual Risk Behavior of Travelers who 

Consulted a Pretravel Clinic

The objective of this study was to determine to which de-
gree travelers who received pretravel advice at a travel clinic 
have protected or unprotected sexual contact with a new 
partner and what factors influence this behavior. An ano-
nymous questionnaire was sent to travelers who came to a 
pretravel clinic between June 1 and August 31, 2005. Risk 
factors for casual travel sex and predictors of protected sex 
were studied in a multivariate model. A total of 1,907 tra-
velers were included (response rate 55%) in the study. Only 
4.7% of the respondents had sexual contact with a new part-
ner, and 63.1% of these new partners were from the country 
of destination. Of those who had casual travel sex, 52.4% 
did not expect this (women 75%), 30.9% did not always use 

condoms, and 41% were not protected against hepatitis B. 
Independent risk factors for casual travel sex were traveling 
without steady partner (OR 14.4), expecting casual travel sex 
(OR 9.2), having casual sexual contacts in the home coun-
try (OR 2.4), non-tourist journeys (OR 2.2), being male 
(OR 2.1), the fact that the information on sexually transmit-
ted infections (STI) had been read (OR 2.0), and traveling 
to South and Central America (OR 2.0). Taking condoms 
along (OR 5.4) and reading the information on STI (OR 
3.3) were identified as independent predictors of protected 
sex. Travelers have substantial sexual risk behavior. Casual 
sex is usually not expected, and the most important predic-
tor is traveling without a steady partner. We would advice 
every client of a travel clinic who will travel without a steady 
partner to read the STI information, to take condoms along, 
and to be vaccinated against hepatitis B.

V A N  D E  L C I

Hepatitis B

Recent is in het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (LOI) de herziening van de LCI-richtlijn He-
patitis B vastgesteld. Sinds de vorige versie uit 2002 zijn diverse nieuwe vaccins beschikbaar gekomen. 
Daarnaast is de epidemiologie veranderd en zijn de behandelmogelijkheden verruimd. Ook zijn voor 
diverse doelgroepen vaccinatieprogramma’s ontwikkeld. Een essentiële toevoeging is dat personen met 
chronische hepatitis B gevaccineerd kunnen worden tegen hepatitis A. Bij deze richtlijn horen 5 bijlagen, 
onder andere over titerbepaling bij gevaccineerden. Aan deze richtlijn gerelateerde documenten: draaiboek 
Prikaccidenten, draaiboek Vaccinatie zuigelingen hepatitis B-dragerschap, ISI Hepatitis B en VSI Hepatitis 
B. Meer informatie via http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/HepatitisB/index.jsp.

Pneumokokkose
 
Aan de LCI-richtlijn Pneumokokkose is bij paragraaf 3.1 Microbiologische diagnostiek het volgende 
toegevoegd: Nederlandse laboratoria sturen pneumokokken die geïsoleerd zijn uit liquor en alle inva-
sieve stammen van kinderen onder de 5 jaar naar het Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële 
Meningitis (NRBM, een samenwerkingsverband tussen het RIVM en het AMC). Negen laboratoria 
sturen alle invasieve pneumokokken voor typering naar het NRBM.

Meningokokkose

In de inleiding van de richtlijn is een korte uitleg toegevoegd over virale meningitis.
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Pediculus humanus capitis

In deze richtlijn is een wijziging in paragraaf 7 Behandeling aangebracht. Het middel Noury is  
verwijderd omdat dit niet meer wordt geproduceerd.

Scabies

Per 1 januari 2008 is in verband met Europese regelgeving tegen het in het milieu brengen van persi-
stente organische stoffen door het Ministerie van Volksgezondheid Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer (VROM) de productie, het op de markt brengen en het gebruik van Lindaan verboden. Voor de 
behandeling van scabies was Lindaan tot nu toe het middel van eerste keus, vanaf nu is dat Permetrine. 
Over de vergoeding van de middelen wordt op dit moment gesproken met het Ministerie van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Legionellose

In paragraaf 10 Laboratoriumdiagnostiek is een wijziging aangebracht. Bij het aantonen van Legionella 
door middel van kweken of PCR is Legionella pneumophila gewijzigd in Legionella-species. Tevens kunnen 
voor PCR niet langer alleen respiratoire secreten of longweefsel, maar alle klinische materialen worden 
gebruikt. Dit is in overeenstemming met de richtlijn van het European Centre for Disease Prevention 
and Control (ECDC).

Rabiës

In paragraaf 8 Primaire Preventie is de tekst over de termijn na het accident en de indicatie voor toediening 
van MARIG scherper geformuleerd: tot 1 jaar na een accident wordt MARIG in principe nog toegediend.

Verpleegkundige Stappenplannen Infectieziekten (VSI)

Op de website staan de VSI Rabiës en Bof vanaf nu tot 1 november 2008 open voor reacties. Ze zijn te 
vinden op http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/stappenplannen/. 

Nieuw op de website

Vanaf nu is op de website te zien welke richtlijnen en draaiboeken nieuw of herzien zijn sinds het ver-
schijnen van het richtlijnenboek, editie 2008. De lijst is beschikbaar via de link
http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/richtlijnen/Nieuw_en_herzien.jsp. Ook is het mogelijk om 
verkorte versies van de richtlijnen via uw pda of mobiele telefoon te bekijken. Hiervoor hebt u wel inter-
nettoegang nodig. De versies zijn beschikbaar via http://www.rivm.nl/cib_xda/protocollen/. 

Alle	gewijzigde	richtlijnen	kunt	u	terugvinden	op:	http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/richtlijnen/.	
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Infectie Preventie Prijs 2009

In 2009 zal voor de 12e keer door de Vereniging voor Hygiëne en Infectiepreventie in de Ge-
zondheidszorg (VHIG) in samenwerking met Kimberly-Clark de Infectie Preventie Prijs 
(IPP) worden uitgereikt.
 
Om mee te dingen naar de prijs dient men als hygiënist in de gezondheidszorg werkzaam zijn en lid te 
zijn van de VHIG. Buiten de VHIG-leden worden ook de GGD-hygiënisten die werkzaam zijn op het 
gebied van de infectiepreventie uitgenodigd om mee te dingen. Het doel van de prijs is het bevorderen 
van de kennis op het gebied van de infectiepreventie door het verrichten van onderzoek, praktijkpro-
jecten of outbreakmanagement en de resultaten te verwerken tot een publicatie in het Tijdschrift voor 
Hygiëne en Infectiepreventie. Onderzoek moet leiden tot het verbreden van de kennis op het gebied van 
infectiepreventie. De praktijkprojecten moeten aantoonbaar leiden tot een beter infectiepreventiebeleid. 

Door Kimberley-Clark is een bedrag beschikbaar gesteld die zal worden verdeeld in 2 gelijkwaardige 
geldprijzen. Eén prijs voor de categorie onderzoek en één prijs voor de categorie praktijkproject of out-
breakmanagement. 
Iedere winnaar ontvangt een geldbedrag van € 2250. Dit bedrag dient te worden besteed aan een con-
gres, cursus of ander educatief doel. De inzender dient duidelijk aan te geven tot welke categorie de 
inzending behoort.
 
Voorwaarden voor inzending
•	 Bij inzending moet tevens een samenvatting worden meegestuurd. Deze samenvatting is maximaal 

1 A4 groot. 
•	 Onderdeel van de inzending is een voor publicatie geschikt document. 
•	 De inzending wordt zowel schriftelijk als via e-mail aan de commissie verzonden.
•	 De inzender moet duidelijk aangeven voor welke categorie hij/zij instuurt.
 
Namens de IPP-commissie: 
T.J. Daha, Werkgroep Infectiepreventie, telefoon: 071-5266756, e-mail: t.j.daha@lumc.nl. 

Meer informatie: http://www.vhig.nl.

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

Meldingen Infectieziektenwet

Week 
17-20
totaal

Week 
21-24
totaal

Week 
25-28
totaal

Totaal
t/m week 28 

2008

Totaal
t/m week 28

2007

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

Groep B1
Difterie 0 0 0 0 0
Hondsdolheid 0 0 0 1 0
Pest 0 0 0 0 0
Virale	hemorrhagische	koorts 0 0 0 0 0

Groep B2
Bacillaire	dysenterie 22 21 28 138 113
Buiktyphus 1 2 2 13 7
Cholera 0 0 1 2 0
Enterohemorragische	E.coli 2 3 15 45 9
Febris	recurrens 0 0 0 0 0
Hepatitis	A 9 6 17 78 98
Hepatitis	B	Acuut 0 29 12 125 119
Hepatitis	B	Chronisch 117 119 113 875 820
Hepatitis	C	Acuut 0 10 0 23 15
Kinkhoest 464 217 1296 4346 3158
Mazelen 3 2 10 22 0
Paratyphus	A 0 1 2 5 2
Paratyphus	B 0 0 4 4 4
Paratyphus	C 0 0 0 0 0
Rodehond 1 0 0 1 2
Vlektyphus 0 0 0 1 1
Voedselvergiftiging	of	voedselinfectie 1 3 0 26 40

Groep C
Botulisme 0 0 3 3 1
Brucellose 0 3 1 7 2
Creutzfeldt-Jakob's	Disease	-	Klassiek 1 0 2 8 13
Creutzfeldt-Jakob's	Disease	-	Variant 0 0 0 0 1
Gele	Koorts 0 0 0 0 0
Legionellose 10 16 45 112 131
Leptospirose 0 4 1 17 11
Malaria 13 4 13 68 108
Meningokokkose 7 7 6 84 114
Miltvuur 0 0 0 0 0
Ornithose/psittacose 1 3 3 25 24
Q-koorts 6 0 267 330 7
Trichinose 0 0 0 0 0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld, zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. De wet is nog niet geïmplementeerd. 
Daarom ontbreken de infectieziekten die pas met ingang van deze wet meldingsplichtig worden. 
De tabel is gebaseerd op definitieve meldingen volgens de Infectieziektenwet. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het RIVM. In de 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 
17-20
totaal

Week 
21-24
totaal

Week 
25-28
totaal

Totaal
t/m week 28 

2008

Totaal
t/m week 28

2007

Enterovirus 26 36 101 267 593
Adenovirus 73 61 68 558 628
Parechovirus 12 22 38 107 57
Rotavirus 112 29 12 1555 993
Norovirus 71 25 16 826 301
Influenza	A	virus 9 0 2 186 386
Influenza	B	virus 25 9 1 193 8
Influenza	C	virus 0 1 0 1 0
Parainfluenza 41 37 27 175 222
RS-virus 13 9 2 648 889
Rhinovirus 70 48 46 452 414
Mycoplasma	Pneumoniae 22 35 30 257 365
hMPV 1 6 0 107 71
Coronavirus 2 3 2 59 84
Chlamydia	psittaci 7 4 3 23 10
Chlamydia	pneumoniae 1 3 6 19 22
Chlamydia	trachomatis 980 1327 1165 7576 6924
HIV	1 76 94 105 538 451
HIV	2 0 0 1 1 3
HTLV 0 0 0 0 0
Hepatitis	A	virus 5 6 5 43 36
Hepatitis	B	virus 126 157 125 944 841
Hepatitis	C	Virus 76 81 65 509 458
Hepatitis	D	Virus 1 1 3 10 7
Hepatitis	E	Virus 2 0 2 5 1
Bofvirus 7 10 7 47 4
Mazelenvirus 0 1 7 12 2
Rubellavirus 1 0 3 11 10
Parvovirus 37 20 24 157 142
Coxiella	burnetii 4 26 91 127 17
Rickettsiae 3 5 2 18 14
Dengue	virus 5 5 6 54 22
Hantavirus 2 2 6 10 17
West-Nile	Virus 0 0 0 0 2

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

Vergoedt een zorgverzekeraar vaccinaties tegen hepatitis B bij 
gezinscontacten van patiënten?

Een GGD doet contactonderzoek bij een patiënt waarbij een acute hepatitis B-infectie is vastgesteld. Zoals 

omschreven in de LCI-richtlijn Hepatitis B paragraaf 9.3 brengt zij samen met de patiënt de contacten in 

kaart. Het doel hiervan is om de eventuele bron te vinden en contacten te waarschuwen voor het moge-

lijke risico op infectie. De risicocontacten dienen gescreend te worden op HBV-infectie en dienen dezelfde 

maatregelen in acht te nemen als de patiënt zolang de testuitslag niet bekend is. Daarnaast wordt hepatitis 

B-vaccinatie aangeboden aan de seronegatieve partner, gezinsleden of huisgenoten van een HBsAg-positief 

persoon. Ook wordt nagegaan welke andere contacten in aanmerking komen voor passieve of actieve im-

munisatie. Vergoeding van de vaccinaties vindt plaats volgens de Regeling zorgverzekeringswet.

In	deze	casus	bleek	dat	de	gezinsleden	van	de	HBsAg-positieve	persoon	gevaccineerd	dienden	te	worden	en	

de	GGD	voerde	dat	uit	in	samenwerking	met	de	huisarts.	De	GGD	ging	er	vanuit	dat	vaccinatie	vergoed	zou	

worden	door	de	zorgverzekeraar.	Echter,	de	zorgverzekeraar	vergoedde	de	kosten	niet.	Zowel	huisarts	als	

GGD	hebben	zich	ingespannen,	maar	kregen	niet	helder	waarom	deze	verzekeraar	zou	afwijken	van	de	wet-

tekst.	Zijn	er	actuele	veranderingen	waardoor	hepatitis	B-vaccinatie	bij	gezinscontacten	van	patiënten	niet	

meer	wordt	vergoed?

Nee,	er	zijn	geen	recente	wijzigingen	in	de	Regeling	zorgverzekeringswet	waardoor	vaccinatie	niet	meer	voor	

vergoeding	in	aanmerking	zou	komen.	Iedere	zorgverzekeraar	dient	uit	te	gaan	van	de	vergoedingen	zoals	

genoemd	in	Zorgverzekeringswet	(1,2).	Na	een	nieuw	contact	van	de	GGD	met	de	zorgverzekeraar	bleek	het	

volgens	de	verzekeraar	een	communicatiefout.	Het	vaccin	wordt	wel	vergoed,	echter	het	is	een	niet-specialis-

tische	medicatie	en	die	valt	daarmee	volgens	deze	verzekeraar	onder	de	eigenrisicoregeling.	De	betrokkenen	

kregen	het	in	dit	geval	niet	vergoed	omdat	de	eigenrisicodrempel	nog	niet	was	overschreden.	

Vanaf	2008	hebben	de	zorgverzekeringen	de	no-claimregeling	afgeschaft	en	een	eigenrisicoregeling	voor	

verzekerden	ingevoerd.	Daarmee	kunnen	vaccinaties	tegen	hepatitis	B	bij	gezinscontacten	van	patiënten	dus	

toch	soms	voor	rekening	van	de	verzekerde	komen.

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