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

Deze rubriek belicht binnen- en buitenlandse signalen op 
infectieziektegebied. De berichten zijn afkomstig uit 3 bron-
nen: het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering 
(LCR), Inf@ct en het signaleringsoverleg. Het LCR brengt 
risico’s voor reizigers in kaart en adviseert hen over preven-
tieve maatregelen. Inf@ct is de elektronische berichtenser-
vice van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding 
(LCI) van het RIVM-CIb. In het signaleringsoverleg wordt 
wekelijks op het CIb gesproken over toename van bestaan-
de of opkomst van nieuwe infectieziekten. Hieronder volgt 
een overzicht van de signalen tot en met 6 mei 2010. 

Binnenland

Italiaanse student met mazelen in Nederland
Op 14 april kwam een 17-jarige Italiaanse patiënte met ma-
zelen per vliegtuig naar Nederland vanwege een uitwisse-
lingsprogramma. Ze reisde met de trein vanaf Schiphol naar 
een gastgezin. Op 13 april had ze al klachten en een dag la-
ter ontwikkelde ze vlekjes. Hierop werd diagnostiek ingezet 
door de GGD en de PCR bleek positief voor mazelen. Op 
16 april is ze met haar ouders met de auto teruggereisd naar 
Italië. Het meisje heeft de infectie waarschijnlijk in Italië via 
haar zusje opgelopen. Het gastgezin is volledig gevaccineerd 
tegen mazelen.
(Bron: GGD IJsselland)

Psittacosecluster 
Er is een mogelijk cluster van 3 patiënten met psittacose, 
dat gerelateerd is aan een dierenwinkel in het westen van 
het land. De patiënten werden in februari en maart ziek. 
Eén patiënt had de dierenwinkel bezocht en de 2 andere 
patiënten hadden in een dierenkliniek zieke vogels onder-
zocht. De VWA heeft een aantal vogels in de dierenwinkel 
bemonsterd. Een paar vogels bleken positief. Deze vogels 
zijn behandeld en in quarantaine geplaatst. 
(Bron: GGD Den Haag en GGD Hollands Midden)

Legionella bij echtpaar
Een Nederlands echtpaar heeft tijdens een reis in Israël in 
maart een legionellapneumonie opgelopen. Het stel ver-
bleef tijdens hun reis in verschillende onderkomens. Hoe-
wel reisgenoten natuurlijk vaker aan eenzelfde bron worden 
blootgesteld, gebeurt het niet vaak ze allen een legionellap-
neumonie oplopen. Beide patiënten zijn inmiddels hersteld. 
De meldingen zijn gerapporteerd bij ELDSnet (voorheen 
EWGLI). (Bron: RIVM-OSIRIS)

Verheffing Salmonella typhimurium
Half april werd door GGD Kennemerland een toename ge-
signaleerd van het aantal Salmonella-infecties. Streeklabora-
torium Haarlem vermoedde een gemeenschappelijke bron 
omdat er identieke resistentiepatronen werden gezien. De 
stammen werden met behulp van MLVA getypeerd door 
het RIVM en inmiddels blijkt tot 17 mei bij tenminste 70 
Salmonella-gevallen in Nederland sprake te zijn van de-
zelfde of een verwante typering. Het gaat hierbij om een 
type dat nooit eerder in Nederland is gezien. Het overgrote 
deel van deze Salmonella-gevallen is afkomstig uit Noord-
Holland en Flevoland. De eerste Salmonella-monsters met 
deze specifieke typering dateren van 8 april. Brononderzoek 
door het CIb, de betrokken GGD’en en VWA loopt. Uit een 
eerste analyse van vragenlijsten onder patiënten komen met 
name filet americain en ossenworst uit een regionale super-
marktketen naar voren als mogelijk bronnen. 
(Bron: GGD Kennemerland, Streeklaboratorium Haarlem, 
CIb)

Nieuw influenza A(H1N1)-cluster in het ziekenhuis
Een ziekenhuis in het midden van het land maakt melding 
van een cluster van nosocomiale infectie met A(H1N1) 
2009 pandemisch influenzavirus; het ging om 3 patiënten 
op één kamer. Alle 3 patiënten waren opgenomen vanwege 
een luchtweginfectie, 2 van de 3 waren gevaccineerd tegen 
pandemische influenza Bij 2 patiënten was tevens sprake 
van onderliggend lijden. Op 13 april werd patiënt 1 positief 
bevonden voor pandemisch A(H1N1) 2009 influenzavirus. 
Naar aanleiding van deze positieve bevinding werd voor de 
kamergenoten virusdiagnostiek ingezet, waaruit 2 kamerge-
noten ook positief werden bevonden. Bij één van deze beide 
patiënten was bij opname ook al virusdiagnostiek ingezet die 
toen (22 maart) negatief was voor influenzavirustype A. Het 
is vooralsnog onduidelijk wie van deze 3 patiënten de bron 
van dit cluster is. Na het bekend worden van de positieve 
uitslag van patiënt 1 is de gehele kamer met de 3 patiënten in 
druppelisolatie gegaan. Tot nu toe zijn er geen nieuwe mel-
dingen van patiënten dan wel medewerkers verdacht voor 
influenza. Sequencing van deze virussen laat zien dat ze (op 
één extra nucleotide na) identiek waren.
(Bron: RIVM/CIb/LIS, GGD Midden Nederland)

Clostridium difficile-uitbraak in ziekenhuis
Een ziekenhuis in het midden van het land meldde een uit-
braak van Clostridium difficile ribotype 027. Op de afdeling 
interne geneeskunde hadden, tot 6 mei, ongeveer 28 patiën-
ten diarreeklachten gekregen. Bij 12 van deze patiënten is 
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bevestigd dat het gaat om C. difficile PCR- ribotype 027. Bij 
de overige patiënten was de sneltest voor C. difficile-toxines 
positief, maar is nog niet bevestigd dat het inderdaad om 
C. difficile PCR-ribotype 027 gaat. Er zijn maatregelen ge-
nomen om verdere verspreiding binnen het ziekenhuis te 
voorkomen. 
(Bron: C. Hol en E. Kuijpers, artsen-microbiologen)

Buitenland

Polio-uitbraak in Tadzjikistan
Op 10 april heeft de WHO bekend gemaakt dat het Russi-
sche polioreferentielaboratorium van de WHO in Moskou 
wild poliovirus type 1 heeft aangetoond in fecesmonsters 
van patiënten uit Tadzjikistan met acute slappe verlamming 
(AFP). Nader onderzoek van het poliovirus heeft uitgewe-
zen dat dit virus het meeste lijkt op het poliovirus dat circu-
leert in Uttar Pradesh (India). Het Ministerie van Gezond-
heid in Tadzjikistan rapporteerde tot 6 mei 206 gevallen van 
AFP. Van deze 206 gevallen zijn 32 bevestigde gevallen van 
wild poliovirus type 1. In totaal zijn er 12 patiënten overle-
den (10 kinderen jonger dan 15 jaar en 2 volwassenen). De 
eerste ziektegevallen dateren reeds van 26 december van het 
vorige jaar. De vaccinatiegraad in Tadzjikistan is 86%, dus 
beneden de minimale 90%-grens die op provinciaal niveau 
voor elk land vereist is. De laatste uitbraak van poliomyelitis 
in Tadzjikistan was in 1998; sinds 2001 was het land po-
liovrij. Vaccinatiecampagnes gericht op het vaccineren van 
alle kinderen jonger dan 6 jaar zijn gestart in Tadzjikistan. 
Daarnaast is in Tadjikistan een intensieve (laboratorium)
surveillance van start gegaan.
(Bron: WHO)

Toename mazelen in Canada
In Canada is sprake van een opvallende toename van maze-
len. Vanaf maart tot 15 april van dit jaar zijn 44 laboratori-
umbevestigde gevallen van mazelen gerapporteerd in Brits 
Columbia. Van 25 patiënten met een bekende vaccinatiesta-
tus zijn er 15 niet gevaccineerd. De meeste patiënten zijn af-
komstig uit de regio Vancouver. Mogelijk heeft introductie 
en verdere verspreiding van mazelen plaatsgevonden tijdens 
de Olympische Winterspelen. Het CDC meldde een Ame-
rikaanse patiënt met mazelen, nadat deze van de Olympi-
sche Spelen was teruggekeerd in de VS.
(Bron: WHO)

Difteriepatiënt in Londen
In een Londens ziekenhuis is een tiener met difterie gediag-
nosticeerd. Eind december 2009 meldde de tiener zich met 
keelpijn, ontstoken tonsillen en buikpijn. De keeluitstrijk was 
positief voor Epstein-Barrvirus, maar bleek later ook posi-
tief voor groep C beta-hemolytische streptokok en Coryne-
bacterium Diphtheriae type Gravis. De patiënt was niet in het 
buitenland geweest. De patiënt was waarschijnlijk onvolledig 
gevaccineerd. Wel was deze patiënt in januari 2009 nog tegen 
difterie gevaccineerd. Gezinscontacten, contacten binnen het 
ziekenhuis en andere directe contacten zijn bemonsterd en 
kregen profylactisch antibiotica. Difterie is in het Verenigd 
Koninkrijk zeldzaam; het laatste geval was in 2008, bij een 
ongevaccineerd kind dat hieraan overleed. In Nederland zijn 
er de afgelopen 9 jaar geen gevallen van difterie gemeld.
(Bron: Eurosurveillance)

Mazelen uitbraak in Spanje
Sinds eind februari is er in Spanje een uitbraak van mazelen 
gaande. In de plaats Jumilla (in de provincie Murcia, in het 
zuidoosten van Spanje) zouden er 65 gevallen van mazelen 
zijn. Op 4 uitzonderingen na gaat het in alle gevallen om 
patiënten van Bulgaarse of Roemeense afkomst die onvol-
ledig gevaccineerd zijn. Het aantal nieuwe gevallen is in de 
laatste 3 weken van april afgenomen; het lijkt erop dat de 
uitbraak onder controle is, al kan dit niet nog met zekerheid 
bevestigd worden. 
(Bron: Promed)

Toename hepatitis A in Moskou 
Het aantal gevallen van hepatitis A in Moskou zou in de eer-
ste 3 maanden van 2010 meer dan verdubbeld zijn ten op-
zichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook de incidentie van 
het aantal acute gastro-enteritiden zou met bijna 50% zijn 
toegenomen. De regionale Public Health Service heeft deze 
toename toegeschreven aan de slechte kraanwaterkwaliteit.
(Bron: Promed)

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

Acute hepatitis B bij een volledig gevaccineerde en 
gecontroleerde gezondheidszorgmedewerker

In 2007 meldt een 50-jarige verpleegkundige zich bij de huisarts met 
klachten die op een ontstoken lever wijzen. Bij laboratoriumonderzoek 

blijkt hij inderdaad sterk verhoogde leverenzymwaardes te hebben. Sero-
logisch onderzoek toont aan dat hij een acute hepatitis B-virus (HBV) in-
fectie heeft. Omdat de gezondheidszorgmedewerker HBV-gevaccineerd 
én -gecontroleerd hoort te zijn, werd zijn HBV-vaccinatiehistorie grondig 
geanalyseerd. Hieruit bleek dat hij in totaal 5 HBV-vaccinaties had ont-
vangen en dat hij een goede vaccinrespons vertoonde. Blijkbaar is het in 
individuele gevallen mogelijk om een klassieke HBV-infectie te ontwik-
kelen ondanks een volledige en werkzame HBV-vaccinatie.

De effectiviteit van vaccinatie is op groepsniveau vaak al 
lastig te bepalen. Moet een vaccin bescherming bieden te-
gen een klinisch manifeste infectie, tegen een subklinische 
infectie waarbij nog wel replicatie (en dus verspreiding) 
kan optreden, of is ook replicatie niet acceptabel? Tevens 
is de duur van bescherming na vaccinatie altijd een issue: 
beschermt een vaccin kortdurend (influenza), langdurend 
(hepatitis B) of levenslang (mazelen)?

Nog lastiger wordt het wanneer een vaccin op individueel 
niveau bescherming moet bieden. Vanuit goed werkgevers-
schap is het gewenst dat alle gezondheidszorgmedewerkers 
tijdens verzorging van een HBV-geïnfecteerde patiënt of 
tijdens handelingen met HBV-besmette materialen be-
schermd zijn. In de loop van de tijd heeft men voor HBV-
vaccinatie een surrogaatmerker ontwikkeld (nl >10 IU/l 
anti-HBs op 1-3 maanden na vaccinatie), die aangeeft of 
iemand langdurig beschermd is tegen een HBV-infectie. 
(2,3,4)

Verrassend was het dan ook dat bovengenoemde gezond-
heidszorgmedewerker een acute hepatitis B-virusinfectie 
(geelzucht, gevoelige lever, alanine transferase 3510 U/l 
[normaal is <40 U/l]) bleek te hebben, terwijl hij in totaal 5 
verschillende HBV-vaccinaties had gekregen.

Er zijn 3 mogelijke verklaringen voor een HBV-infectie bij 
deze gevaccineerde patiënt: 
• Onvoldoende reactie op de HBV-vaccinatie. 
 Hoewel zijn initiële respons op de plasmavaccins 

(4-voudige vaccinatie) vrij laag was, heeft hij uiteinde-
lijke een zeer goede responsontwikkeld (nl >1000 IU/l, 
2 onafhankelijke bepalingen). Dit hoge antilichaamni-

veau werd bereikt na een boostervaccinatie met de hui-
dige generatie van recombinante HBV-vaccins.

• Een infectie met een gemuteerd virus.
 Bepaalde mutaties in het HBV-virus kunnen ervoor 

zorgen dat het minder goed herkend wordt door hepati-
tis B-specifieke antilichamen. Dit fenomeen speelt met 
name een rol na passieve immunisatie. (5,6) Sequentie 
analyse van de S-regio van het HBV-isolaat van deze pa-
tiënt gaf aan dat dit isolaat geen mutaties bevatte. Het 
isolaat bleek identiek aan de meest voorkomende HBV-
stam in Nederland (genotype A).

• Wegebbende immuniteit. 
 Een geslaagde HBV-vaccinatie geeft langdurige be-

scherming tegen een HBV-infectie. (2,7,8) Hoewel 
tussen de laatste vaccinatie en de HBV-infectie 14 jaar 
waren verstreken, mocht men op basis van zijn postvac-
cinatierespons er vanuit gaan dat deze gezondheidsme-
dewerker beschermd was tegen een HBV-infectie. Er 
zijn geen aanwijzingen dat deze patiënt immunogecom-
promiteerd was. Tevens werden andere infecties met 
immunosuppresieve virussen, zoals hiv, uitgesloten. 
Wel bleek dat hij een afwijkende verhouding had van de 
CD4:CD8 T-celratio.

Beschouwing

Voor zover bekend is deze casus de eerste beschrijving van 
een secundair HBV-vaccinfalen met de huidige generatie 
van HBV-vaccins. Subklinische HBV-infecties worden zo 
af en toe beschreven bij kinderen en volwassen op basis van 
seroconversie voor antilichamen tegen het kerneiwit (anti-
HBc) van het hepatitis B-virus. Vaak is echter geen anti-
HBs-postvaccinatietiter bekend, zodat onduidelijk is of er 
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sprake is van een primair (geen respons op het vaccin) of 
secundair (wel respons op het vaccin) vaccinfalen. Dankzij 
de nauwkeurige registratie van de vaccinatie en vaccinres-
pons was het voor ons mogelijk om aan te tonen dat het hier 
inderdaad om een acute HBV-infectie na secundair vaccin-
falen gaat. Mogelijk komt secundair vaccinfalen wel vaker 
voor, maar omdat primair vaccinfalen frequent voorkomt 
(bij ~5% van de volwassenen), is het vaak lastig om ondub-
belzinnig aan te tonen dat er inderdaad sprake is van secun-
dair vaccinfalen.

Conclusie

Een geslaagde HBV-vaccinatie leidt in het algemeen tot 
langdurige (>20 jaar) bescherming bij expositie aan HBV. 
Echter, ook deze regel wordt bevestigd door uitzonderin-
gen, want het blijkt dat in unieke gevallen het niet uitge-
sloten kan worden dat een gevaccineerde toch een klinisch 
relevante, acute HBV-infectie doormaakt. Zeker in de 
gezondheidszorg is dit een reden tot waakzaamheid. Het 
vinden van een enkele casus is geen reden om het HBV-
vaccinatiebeleid voor gezondheidszorgmedewerkers aan te 

passen. (9,10) Wel is het goed om elk geval van een HBV-
infectie bij een individu, waarvan verwacht mocht worden 
dat deze door een succesvolle HBV-vaccinatie beschermd 
zou zijn, in Osiris als zodanig te melden.

H. J. Boot,	Centrum	infectieziektenbestrijding,	RIVM,	Bilt-

hoven	en B. Wolters,	Gemeentelijke	gezondheidsdienst,	

Groningen.	E-mail:	Hein.Boot@rivm.nl

Een uitzondering bevestigt de regel:

De	regel:	Na	een	succesvolle	HBV-vaccinatie	is	men	lang-
durig	beschermd	(>	20	jaar)

De	uitzondering:	14-jaar	na	succesvolle	HBV-vaccinatie	
loopt	een	gezondheidsmedewerker	een	acute	HBV-
infectie	op.

De	implicatie:	Waakzaamheid	is	geboden	om	uit	te	slui-
ten	dat	HBV-infecties	vaker	voorkomen	bij	gezondheids-
medewerkers	na	succesvolle	HBV-vaccinatie.
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Figuur 1: Chronologisch overzicht van de HBV-vaccinatie en relevante HBV-serologische parameters bij de gezondheidszorgme-
dewerker die in 2007 een acute HBV-infectie bleek te hebben. 
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Evaluatie van hepatitis B beleid in de regio Noord-Nederland

Tot nu toe was het hepatitis B-beleid van de 3 noordelijke GGD’en 
verschillend. Dit berust mogelijk op de lage incidentie en de daardoor 

beperkte casuïstiek in de regio (zie tabel 1). De GGD’en in het noorden 
wilden hun activiteiten meer op elkaar afstemmen. In 2009 werd daarom 
het huidige beleid ten aanzien van hepatitis B-geïnfecteerden bij de 
diverse betrokken hulpverlenende disciplines (ketenpartners) in Noord-
Nederland in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot aanbevelingen ter verbe-
tering van de onderlinge communicatie.

Het hepatitis B-project in de regio Noord

De 3 GGD’en en een aselecte steekproef van 38 huisartsen, 
13 internisten, 7 maag-lever-darm (MLD)-artsen, 14 kin-
derartsen en 9 verloskundigen ontvingen per e-mail of per 
post een vragenlijst over hun handelswijze na het vaststellen 
van een hepatitis B-infectie bij een patiënt uit hun praktijk. 
De vragen hadden betrekking op het aantal hepatitis B-ge-
infecteerden waarmee men in aanraking kwam, het eigen 
taakgebied, de kennis van de taken van andere ketenpart-
ners met betrekking tot de hepatitis B- problematiek en in 
hoeverre men die ketenpartners ook daadwerkelijk inscha-
kelde. Ten tenslotte was er een vraag over de richtlijnen die 
men hanteerde. 

Resultaten

De respons op de enquête was 56 %, waarbij MLD-artsen 
en kinderartsen aanzienlijk hoger scoorden dan de andere 
ketenpartners.
De 3 GGD’en rekenden de bron- en contactopsporing en 
de voorlichting van betrokkenen tot hun taak. Geen van de 
GGD’en volgde de hepatitis B-drager en/of verwees hem 
door voor behandeling. Bij een nieuwe melding nam de 
GGD contact op met de huisarts. De 3 GGD’en hanteerden 
een verschillend beleid op de volgende punten:
• GGD Fryslân handelde veel zaken telefonisch af in te-

genstelling tot GGD Groningen en GGD Drenthe.
• Alleen GGD Groningen deed serologisch onderzoek 

naar besmetting bij gezinscontacten.
• Alleen in Groningen was er contact tussen de GGD en 

de regionale MLD-artsen.

Van de huisartsen ziet het merendeel geen of slechts 1 hepa-
titis B-patiënt per jaar. Ook de andere curatieve hulpverle-
ners zien zelden een hepatitis B-patiënt (tabel 2). 
De curatieve sector meldde slechts een derde van de hepati-
tis B-dragers bij de GGD. Zowel huisartsen als specialisten 
besteden weinig tijd aan voorlichting, het doen van sero-
logisch onderzoek of het vaccineren van contacten van he-
patitis B-patiënten. Drie van de responderende huisartsen 

B E R I C H T

Tabel 1: Aantal meldingen van hepatitis B per provincie.

Jaar Friesland Groningen Drenthe

Acuut Chronisch Acuut Chronisch Acuut Chronisch

2007 10 33 2 35 2 13

2008 11 26 3 37 9 27

Jaarlijks	worden	in	Nederland	per	100.000	inwoners		

1,4	patiënten	met	acute	hepatitis	B	gemeld	en	9	hepatitis	

B-dragers.	De	incidentie	verschilt	echter	aanzienlijk	per	

regio.	Zo	ligt	de	jaarincidentie	van	acute	hepatitis	B	in	de	

regio	West	(Zuid-Holland)	op	2,1	/	100.000	en	in	de	regio	

Noord	(noordelijke	3	provincies)	op	1	/	100.000.	Voor	

chronische	hepatitis	B	ligt	de	jaarincidentie	in	de	regio	

West	op	9	/	100.000,	terwijl	in	de	regio	Noord	de	jaarinci-

dentie	5	/	100.000	bedraagt.	
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gaven aan geen enkele actie te ondernemen bij vaststelling 
van een hepatitis B-infectie (tabel 3). De patiënten van deze 
huisartsen zullen de behandeling met virusremmers, zoals 
de huidige richtlijnen bij actieve virusreplicatie voorschrij-
ven, dus waarschijnlijk niet krijgen. Ook de antwoorden op 
een andere vraag roepen twijfel op over de adequaatheid van 
de ingestelde behandeling: 3 van de 17 huisartsen, 1 van de 
6 internisten en 2 van de 11 kinderartsen geven aan naar 

eigen inzicht en daarmee waarschijnlijk niet naar actuele 
richtlijnen te handelen (tabel 4 ).

De meeste hulpverleners gebruiken de richtlijnen van hun 
eigen beroepsgroep. Het is opvallend - zeker vanuit GGD-
perspectief - dat 75% van de respondenten de LCI-richtlij-
nen niet blijkt te kennen.

Tabel 2. Aantal nieuwe hepatitis B-patiënten dat per jaar gezien wordt

 Aantal patiënten

Hulpverlener

0-1
N (%)

2-5
N (%)

>5
N (%)

Huisartsen	(n=17) 12 (71) 5 (29) 	0 (0)

Internisten	(n=6) 3 (50) 1 (17) 2 (33)

MLD-artsen	(n=5) 0 (0) 3 (60) 2 (40)

Kinderartsen	(n=11) 8 (73) 2 (18) 1 (9)

Verloskundigen	(n=5) 2 (40) 3 (60) 0 (0)

Tabel 3: De acties bij de behandeling van een hepatitis B-patiënt door de verschillende hulpverleners (er waren meerdere ant-
woorden mogelijk)

 Hulpverlener

Acties

Huisartsen
(n=17) (%)

Internisten
(n=6) (%)

MLD-
Artsen
(n=5)

(%)
Kinder-
artsen
(n=11)

(%)
Verlos-

kundigen
(n=5)

(%)

behandeling 1 (6) 2 (33) 4 (80) 5 (46) 0 (0)

vervolgonderzoek 5 (29) 2 (33) 4 (80) 9 (82) 0 (0)

voorlichting 8 (47) 3 (50) 4 (80) 7 (64) 4 (80)

bron	en	contact 2 (12) 0 (0) 1 (20) 0 (0) 0 (0)

voorlichting	contacten 3 (18) 0 (0) 0 (0) 3 (27) 0 (0)

serologie	contacten 4 (24) 0 (0) 0 (0) 1 (9) 0 (0)

vaccineren	contacten 5 (29) 0 (0) 0 (0) 1 (9) 0 (0)

vaccineren	pasgeborenen 2 (12) 0 (0) 0 (0) 9 (82) 3 (60)

doorverwijzen	naar	specialist 11 (65) 4 (67) 0 (0) 6 (55) 2 (40)

melden	bij	GGD 6 (35) 2 (33) 3 (60) 4 (36) 1 (20)

overige	acties 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 2 (40)

geen	actie 3 (18) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Tabel 4: Gebruik van richtlijnen door de verschillende hulpverleners (er waren meerdere antwoorden mogelijk) 

Hulpverlener

Genootschap 
MDL

NHG LCI Eigen inzicht Anders

Huisartsen	(n=17) 2 14 3 3 0

Internisten	(n=6) 5 0 2 1 0

MLD-artsen	(n=5) 5 0 0 0 0

Kinderartsen	(n=11) 1 0 1 2 8

Verloskundigen	(n=5) 0 1 0 0 3

Totaal	(n=44) 13	(30%) 15	(34%) 6	(14%) 6	(14%) 11(25%)
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Conclusie en aanbevelingen

De begeleiding van hepatitis B-geïnfecteerden in de 3 noor-
delijke provincies zal verbeteren indien de ketenpartners 
meer op de hoogte zijn van elkaars taken en die met elkaar 
afstemmen.
In dit proces zijn de belangrijkste aanbevelingen voor de 
GGD’en: 
• Zorg voor meer bekendheid met de rol van de GGD in 

de hepatitis B-bestrijding, bij professionals in de cura-
tieve sector. 

• Garandeer de uitvoering van de serologische diagnos-
tiek naar besmetting en het zonodig vaccineren van (ge-

zins)contacten en sekspartners van hepatitis B-dragers. 
Voer dit als GGD zelf uit of bewaak dit in overleg met de 
huisarts.

• Het is noodzakelijk om nader onderzoek te doen naar 
het bereik en de resultaten van de curatieve hulpverle-
ningsketen voor hepatitis B-dragers.

P. Tan,	arts	infectieziektebestrijding	GGD	Fryslân, J. van 

der Have,	regionaal	arts-consulent	infectieziekten	regio	

Noord

E-mail:	P.Tan@ggdfryslan.nl
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Documentaire

Polio, een gevreesde kinderziekte

In opdracht van het RIVM is de documentaire Polio, een gevreesde kinder-
ziekte gemaakt. De film laat de kijker meevoelen met de slachtoffers van 

polio en geeft een beeld van de inspanningen om polio uit te roeien.

B E R I C H T

Tijdens de European Immunization Week op 26 april 2010 
is de film door Roel Coutinho, directeur Centrum Infectie-
ziektebestrijding van het RIVM, aangeboden aan de voorzit-
ter van de patiëntenvereniging van (post)poliopatiënten Els 
Symons. 

De documentaire duurt een half uur en is te zien op de  
speciale themasite over polio: www.rivm.nl/cib/themas/polio. 
Voor internationaal gebruik is de film ook in een Engelse 
versie te bekijken op: www.rivm.nl/en/infectious-diseases/
topics/polio.

M. Bouwer,	Centrum	Infectieziektebestrijding,	RIVM,	

Bilthoven

E-mail:	Marion.Bouwer@rivm.nl

Voor	gebruik	in	voorlichting	of	onderwijs	zijn		

exemplaren	van	de	DVD	te	bestellen	via	

rvpcommunicatie@rivm.nl.

www.rivm.nl/cib/themas/polio
www.rivm.nl/en/infectious-diseases/topics/polio
www.rivm.nl/en/infectious-diseases/topics/polio
mailto:rvpcommunicatie@rivm.nl
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A R T I K E L

Rabiës postexpositieprofylaxe in Nederland:  
Knelpunten rond indicatiestelling MARIG

N.N. Veltman (1), O.F.J. Stenvers (2) J.E. van Steenbergen (3)

Samenvatting: Rabiës is een fatale ziekte met een lage incidentie in 
Nederland. Na een mogelijke blootstelling is een goede risico-inschat-

ting van belang. In Nederland geeft de Landelijke Coördinatie Infectie-
ziektebestrijding (LCI) van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb)/
RIVM de indicatie voor postexpositiebehandeling met MARIG (Mense-
lijk Anti Rabiës ImmunoGlobuline) af. Het doel van dit onderzoek was 
een analyse van de consistentie van de rabiësadvisering in Nederland en 
het opsporen van onduidelijkheden in de LCI-richtlijnen. 72% Van de 
casussen bleek een type III-verwonding te zijn, 71% kwam in aanmerking 
voor postexpositieprofylaxe (PEP) en 56% had een indicatie voor  
MARIG. In 2 gevallen werd afgeweken van de richtlijn. De meeste discus-
sie ontstond met betrekking tot de toediening van MARIG en PEP meer 
dan 7 dagen na het incident. Uit dit onderzoek blijkt dat de advisering 
van de LCI over 2008 consistent is geweest maar meer duidelijkheid is ge-
wenst over de toediening van MARIG meer dan 7 dagen na het incident.

(1) basisarts, Centrum 
Infectieziektebestrij-
ding, RIVM, Bilthoven 
(2) dierenarts, Voedsel 
en Waren Autoriteit, 
Den Haag 
(3) arts-epidemioloog, 
Centrum Infectieziek-
tebestrijding, RIVM, 
Bilthoven
e-mail: n.n.veltman@
gmail.com

Rabiës is een zoönose met een mortaliteit van 55.000 per 
jaar wereldwijd. (1) In Nederland is het klassieke rabiësvirus 
geëlimineerd in wilde dieren. Het vleermuisgerelateerde 
lyssavirus (European Bat Lyssavirus, EBLV 1 en 2) komt 
endemisch voor in Nederland. (2) De incidentie van huma-
ne rabiës in Nederland is erg laag, in de laatste 30 jaar zijn 
slechts 2 importgevallen beschreven, veroorzaakt door het 
lyssavirus (3) en het duvenhagevirus. (4) In de wereld zijn 
tot op heden slechts 6 humane (altijd dodelijke) infecties 
met EBLV beschreven. In Nederland is nog nooit een hu-
mane EBLV-infectie gevonden. Niettemin blijkt bij onder-
zoek van vleermuizen 21% van de ingezonden ‘laatvliegers’ 
(Eptesicus serotinus)en 4% van de ‘meervleermuizen’ ( Myotis 
dasycneme) geïnfecteerd. In het buitenland is het risico om 
rabiës op te lopen groter.
Na mogelijke blootstelling aan rabiës is er een indicatie voor 
postexpositievaccinatie. Afhankelijk van het type blootstel-
ling is er ook een indicatie voor behandeling met MARIG. 
Omdat MARIG schaars is en duur, verloopt in Nederland de 
distributie alleen via het Nederlands Vaccin Instituut (NVI).
(5) Daarnaast is voor MARIG een bewustheidsverklaring 
van de arts noodzakelijk. Om consistent voorschrijfgedrag 
te garanderen, worden sinds januari 2007 alle MARIG-in-
dicaties getoetst door de LCI, onderdeel van het Centrum 
Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM.

In Nederland komen vragen over eventuele blootstelling 
aan rabiës binnen bij de huisarts, spoedeisende hulp van een 
ziekenhuis of bij de GGD. Zij kunnen desgewenst overleg-
gen met de LCI. Als behandeling met MARIG overwogen 
wordt, moet de LCI altijd geconsulteerd worden. De LCI-
voorwacht inventariseert de toedracht van het incident en 
verzamelt zo nodig aanvullende informatie, bijvoorbeeld 
over het voorkomen van rabiës bij bepaalde dieren of in be-
paalde gebieden. De dienstdoende LCI-arts stelt de uitein-
delijke indicatie voor MARIG. MARIG kan alleen besteld 
worden door een apotheker en wordt toegediend door de 
huisarts of de GGD. 

De LCI maakt een individuele risicoanalyse op basis van 
de bron (het dier), de overdracht (type verwonding) en de 
patiënt (vaccinatiestatus). 
Voor wat betreft de bron zijn diersoort, rabiësstatus van het 
land van blootstelling en - als het dier getraceerd kan wor-
den- de vaccinatiestatus en gezondheidstatus van het dier 
van belang.
Aan de hand van de verwonding inventariseert de LCI po-
tentiële rabiësexpositie op basis van de WHO-richtlijnen. Het 
type blootstelling wordt bepaald (type I, II of III). Bij type I-
expositie is er geen behandeling nodig, aangezien er geen be-
schadiging van de huid is. Bij type II-expositie zijn er kleine 
beschadigingen van de huid zonder bloeding en volstaat post-

mailto:n.n.veltman@gmail.com
mailto:n.n.veltman@gmail.com
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expositievaccinatie. Type III-expositie wordt beschouwd als 
zeer risicovol vanwege transdermale beschadiging, hierbij is 
er een indicatie voor zowel MARIG als vaccinatie.

Met betrekking tot de patiënt zijn de vaccinatiestatus, de 
wondbehandeling en de adviezen van de lokale gezond-
heidszorg van belang. 
In Nederland wordt het Van Essenschema toegepast voor 
rabiës postexpositievaccinatie. Dit schema bestaat uit een 
serie van 5 vaccinaties op dag 0, 3, 7, 14 en 28.

Methode

De centrale registratie bij de LCI voor alle casuïstiek waarbij 
MARIG wordt overwogen, maakt het mogelijk de verschil-
lende aspecten van rabiësexpositie en de daaropvolgende 
medische interventies te analyseren. Wij hebben alle rabi-
esvragen van 1 januari 2008 tot 31 december 2008 geanaly-
seerd om een uitspraak te kunnen doen over de consistentie 
van de rabiësadvisering van de LCI en knelpunten op te 
sporen rond het postexpositiebeleid.
De LCI-databank bevatte in totaal 1089 individuele vragen, 
waarvan 245 aan rabiës gerelateerd zijn. Deze casussen wer-
den geïmporteerd in SPSS en geanalyseerd.

Resultaten

In totaal werden 245 casussen geanalyseerd, 69 incidenten 
vonden in Nederland plaats (28%) en 176 in het buitenland 
(72%). 

De meeste vragen kwamen van de GGD (59,9%), daar-
naast kwamen vragen van huisartsen (15,2%), ziekenhuizen 
(7,8%), burgers (4,1%) en anderen (13%). De tijdsperiode 
tussen het incident en consultatie van de LCI is weergege-
ven in tabel 1. 

In de meeste gevallen was de periode tussen een incident 
in Nederland en consultatie van de LCI korter dan 7 da-
gen. Bij incidenten in het buitenland verschoof dat naar 8 
tot 28 dagen (dit komt doordat patiënten pas bij terugkomst 
in Nederland contact opnamen met de GGD).

In Nederland werden de meeste incidenten veroorzaakt 
door vleermuizen (58%), gevolgd door honden (11,5%) en 
katten (8,6%). De meeste personen hadden een type III- 
verwonding (58%). Vier personen waren voor de blootstel-
ling al gevaccineerd. Dit waren allemaal vleermuiswerkers.

Tabel 2 toont de MARIG- en vaccinatieadvisering na inci-
denten in Nederland. Aangezien rabiës in Nederland niet 
meer voorkomt, behalve in vleermuizen, wordt na inciden-
ten met katten en honden in Nederland vrijwel nooit post-
expositieprofylaxe geadviseerd.

In 2008 waren er 176 consulten met betrekking tot inci-
denten in het buitenland. De meeste incidenten waren in 
Zuidoost-Azië (39,8%), gevolgd door Europa (zonder Ne-
derland, 30,7%), Afrika (17,6%) en Latijns-Amerika (inclu-
sief Mexico, 11,9%). De landen waar de meeste incidenten 
gemeld werden waren Indonesië (25), Thailand (23), en 

Tabel 1. Tijdsperiode tussen rabiësincident en LCI consultatie.

Nederland Buitenland Totaal

0-7	dagen 65 (94,2%) 68 (38,6%) 133 (54,3%)

8-28	dagen 3	 (3,4%) 87 (49,5%) 90 (36,8%)

29	dagen-	3	maanden 1	 (1,4%) 14	 (8%) 15 (6,1%)

>	3	maanden 0 5	 (2,8%) 5 (2,0%)

Onbekend 0 2	 (1,1%) 2 (0,8%)

Totaal 69 (100%) 176 (100%) 245 (100%)

Tabel 2. MARIG- en vaccinatieadvisering bij rabiësincidenten in Nederland aan de hand van type blootstel-
ling. 

Type blootstelling Aantal incidenten Vaccinatie MARIG

Type	I 9 0 0

Type	II 10 9 0

Type	III 41 24* 21**

Onbekend 9 2 2

Totaal 69 35 33

*Alleen incidenten met vleermuizen komen in aanmerking voor postexpositieprofylaxe.
** Drie personen met een type III-blootstelling hadden al pre-expositieprofylaxe ontvangen, daarom was 
MARIG niet meer noodzakelijk.



INFECTIEZIEKTEN Bulletin

159Jaargang 21 nummer 5 Juni 2010

Turkije (19). De distributie van incidenten per diersoort is 
weergegeven in tabel 3.

De meeste beten werden veroorzaakt door honden, gevolgd 
door apen. Analyse van de aanleiding van het incident (bij 
alle dieren) liet zien dat 55% spontaan was, 20,5% als gevolg 
van voeren, aaien of provocatie van het dier en bij 24,5% was 
de aanleiding onbekend.

Net als in Nederland waren de meeste incidenten in het 
buitenland een type III-blootstelling. Advisering naar type 
blootstelling wordt weergegeven in tabel 4. Vier personen 
die in het buitenland werden blootgesteld waren al voor 
hun reis gevaccineerd.

Zoals weergegeven in tabel 4 was PEP geïndiceerd voor 113 
personen met type III-blootstelling. Van deze groep hadden 
104 personen (92%) ook een indicatie voor MARIG,  86 
daarvan hebben ook daadwerkelijk MARIG ontvangen. De 
resterende 18 personen hebben geen MARIG ontvangen 
omdat dit niet aanwezig was in het betreffende land. Bij 9 
personen met een type III-blootstelling was er om verschil-
lende redenen geen indicatie voor MARIG gesteld (eerdere 
vaccinatie, incidenten met gevaccineerde of gedomesticeer-
de dieren of een te lange periode (17 dagen en in een ander 
geval 5 maanden) tussen het incident en de LCI-consulta-
tie), zij hebben wel postexpositievaccinatie gekregen.
De casus met een vertraging van 17 dagen betrof een kind 
dat in Zuid-Afrika was gebeten door een mogelijk rabide 

hond. Dit kind heeft geen MARIG ontvangen ondanks een 
type III-verwonding. Interne evaluatie toonde aan dat in 
de toenmalige richtlijn niet duidelijk werd benoemd bin-
nen hoeveel tijd na het incident MARIG nog steeds geïn-
diceerd is. De richtlijn is aangepast, zodat nu bij een type 
III-verwonding ongeacht de vertraging MARIG wordt toe-
gediend.

Er waren 12 incidenten met een niet nader gespecificeerde 
blootstelling, waarvan er 7 in aanmerking kwamen voor 
PEP, een had pre-expositievaccinatie ontvangen en dus 
geen indicatie voor MARIG.

De analyse van de knelpunten in de afhandeling van de 
rabiëscasuïstiek toont aan dat vooral de tijdsperiode waar-
binnen MARIG nog zinvol is, discussie opleverd. Dit gold 
zowel voor patiënten die nog geen vaccinaties hadden ont-
vangen als voor patiënten die gestart waren met het postex-
positievaccinatieschema. 
In totaal waren 24 personen in het buitenland al gestart met 
vaccinatie. Elf personen ontvingen in Nederland alsnog 
MARIG, 13 personen waren echter al verder dan 7 dagen 
in het vaccinatieschema en kregen daarom geen MARIG 
meer. Slechts in 2 gevallen was in het buitenland MARIG 
toegediend.
Bij 39 personen was in het buitenland noch met PEP noch 
met MARIG was gestart hoewel daar wel een indicatie voor 
was. In al deze gevallen was de consultatie meer dan 7 dagen 
na het incident.

Discussie

De LCI beoordeelde in 2008 bijna 250 vragen over rabiës-
postexpositieprofylaxe. Meer dan de helft van deze casussen 
kwam in aanmerking voor behandeling met MARIG. De 
lage incidentie van risicovolle rabiëscontacten in Nederland 
maakt het moeilijk om voldoende kennis onder alle public-
health-professionals te waarborgen. Centrale advisering 
geeft de mogelijkheid om voor ieder individu een expertopi-
nie te krijgen. Aangezien klinische rabiës altijd fataal afloopt 

Tabel 3. Distributie rabiësincidenten per diersoort.

Buitenland Nederland

Honden 74 8

Katten 28 6

Vleermuizen 11 40

Apen 51 0

Vossen 8 4

Anders 4 11

Totaal 176 69

Tabel 4. MARIG en vaccinatieadvisering voor rabiësincidenten in het buitenland aan de hand van type 

blootstelling.

Type blootstelling Aantal incidenten Postexpositie-
profylaxe 

MARIG MARIG-indicatie 
maar alleen 
gevaccineerd

Type	I 8	 (4,5%) 0 0 0

Type	II 20 (11,4%) 20 (13,7%) 1* (1,1%) 0

Type	III 136 (77,3%) 113 (77,4%) 86 (95,6%) 18 (86%)

Onbekend 12 (6,8%) 7 (4,9%) 3 (3,3%) 3 (14%)

Totaal 176 140 90 21

* Hoewel type II geen indicatie is voor MARIG, wilde de infectioloog die deze patiënt behandelde toch 
MARIG voor zijn patiënt. 
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is een goede risico-inschatting noodzakelijk, daarnaast moet 
overindicering zoveel mogelijk vermeden worden want 
MARIG is duur en schaars. De LCI streeft naar een con-
sequente en consistente aanpak van rabiësadviezen. Daarbij 
schept de digitale opslag van de rabiëscasuïstiek de mogelijk-
heid om de consistentie te analyseren. 

De totale jaarlijkse incidentie van rabiësblootstelling in Ne-
derland kan op basis van de LCI- bestanden niet bepaald wor-
den. Potentiële blootstelling is immers niet meldingsplichtig. 
Er wordt alleen contact met de LCI opgenomen als er aan be-
handeling met MARIG gedacht wordt. De jaarlijkse inciden-
tie van potentiële rabiësblootstelling waarbij gedacht wordt 
aan MARIG is in Nederland 1,5/100.000. In vergelijking met 
andere landen is deze laag. Frankrijk heeft een incidentie van 
16/100.000 (6), de VS een incidentie van 271/100.000 (7) (in 
landelijk gebied) en 27/100.000 (8) (in stedelijk gebied). In 
de Verenigde Staten is klassieke rabiës endemisch in vleer-
muizen en sommige knaagdieren. In Frankrijk werd de af-
gelopen jaren met enige regelmaat bij geïmporteerde honden 
rabiës gediagnosticeerd. De incidentie van blootstelling in 
landen waar rabiës endemisch is in huisdieren is vele malen 
hoger dan in Nederland, bijvoorbeeld 467/100.000 in Turkije 
(9) en 1700/100.000 in India (10). 

Onze analyse laat zien dat de advisering van de LCI consi-
stent is. Ondanks het feit dat er op sommige vlakken discus-
sie is, is er slechts in 2 gevallen afgeweken van de richtlijnen. 
In een geval ging dat om een patiënt met type II-blootstel-
ling, waarbij op aandringen van een infectioloog toch MA-
RIG werd toegediend. In het andere geval ging het om een 
patiënt die na een vertraging van 17 dagen geen MARIG 
meer kreeg. Evaluatie van deze casus heeft aanpassing van 
de richtlijn tot gevolg gehad: nu krijgen alle type III-ver-
wondingen MARIG toegediend ongeacht de verstreken tijd 
na blootstelling (als er nog niet met PEP is gestart).

Als gevolg van eliminatie van klassieke rabiës in wilde die-
ren en huisdieren, worden er per jaar slechts 70 gevallen 
van potentiële blootstelling in Nederland voorgelegd voor 
advies, vooral gerelateerd aan vleermuizen. Als er na een in-
cident met een vleermuis aan rabiës wordt gedacht, is men 
zich wel bewust van de noodzaak tot snelle actie. Dit blijkt 
uit de korte tijd tussen incident en consultatie.
Het grootste deel van de rabiësvragen betreft incidenten in 
het buitenland. De meeste incidenten waren in Indonesië 
(25), Thailand (23) en Turkije. (19) Deze aantallen zijn ech-
ter laag, als het wordt vergeleken met het aantal vakanties 
per jaar naar deze gebieden (258.000 naar Zuidoost-Azië  
en 640.000 naar Turkije). (CBS-statline). Een vijfde van de 
incidenten had voorkomen kunnen worden als er zorgvul-
diger was omgegaan met de dieren. Dit onderstreept het 
belang van reizigersadvisering: in het buitenland dient men 

direct contact met dieren te vermijden. Reistijd, consultatie 
van lokale gezondheidszorg en gebrek aan kennis zijn waar-
schijnlijk oorzaken voor de vertraging van de advisering 
bij incidenten in het buitenland. Of men vaak genoeg aan 
rabiës denkt, blijft onbekend. Bij mogelijke rabiës blootstel-
ling in het buitenland is het raadzaam om (ook) contact op 
te nemen met de GGD in Nederland.

Knelpunten

Uit de knelpuntenanalyse blijkt dat er discussie is over de 
tijdspanne tussen het incident, de start van de vaccinatie en 
de start van behandeling met MARIG. Bijna in de helft van 
gevallen waar de vertraging tussen incident en consultatie 
van de LCI meer dan 7 dagen was, was er sprake van dis-
cussie over het al dan niet indiceren van MARIG. Noch de 
WHO, noch de CDC (11) geeft duidelijk antwoord op de 
vraag tot wanneer MARIG toegediend kan worden (1) Uit 
enkele artikelen blijkt dat MARIG gegeven kan worden tot 
7 dagen na start van de vaccinatieserie. Daarna is MARIG 
niet zinvol meer, aangezien de eigen immuunrespons dan 
voldoende is. (12,13) Met betrekking tot de toediening van 
MARIG meer dan 7 dagen na het incident zonder eerdere 
actieve immunisatie, bestaan verschillende meningen. In 
Plotkin (16) wordt beschreven dat MARIG dan mogelijk niet 
meer zinvol is vanwege sequestratie van het rabiësvirus in 
spiercellen. In tegenstelling hiermee benadrukken de WHO 
(1,14) en de CDC (11) de noodzaak van MARIG in alle om-
standigheden om zo de uitkomst te verbeteren. Verschillende 
case reports beschrijven een fatale uitkomst na toediening 
van PEP zonder MARIG. (5,15) Op basis van deze gegevens 
hanteert de LCI in Nederland als regel dat MARIG tot 7 da-
gen na start van het vaccinatieschema toegediend kan wor-
den. Indien er nog niet gestart is met het vaccinatieschema 
dan kan MARIG geïndiceerd zijn, ongeacht de verstreken 
tijd. Onderzoek naar mogelijk effect of overbodigheid van 
MARIG na lange vertraging in toediening is gewenst.

Conclusie

Rabiësadvisering is complex vanwege de verschillende 
factoren die in elke individuele casus beschouwd moeten 
worden. Uit onze analyse blijkt dat de centrale advisering 
door de LCI consistent is en in overeenstemming met de 
richtlijnen. Wel bleek het noodzakelijk om de richtlijn ver-
der te verduidelijken. Bij een type III-verwonding bestaat er 
– indien er nog niet met vaccinatie is gestart- een indicatie 
voor MARIG, ongeacht de periode die verstreken is sinds 
het incident. Als er wel met vaccinatie is gestart is MARIG 
zinvol tot 7 dagen na de start van de vaccinatieserie. Goede 
voorlichting van reizigers over het risico van rabiës in het 
buitenland en het omgaan met wilde dieren daar is van be-
lang om het aantal incidenten te beperken.
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Rabies postexposure prophylaxis in the Netherlands: Issues concerning HRIG 

application
Background: Rabies is a fatal disease with a low incidence in the Netherlands. Proper risk-assessment is of high importance. 
In the Netherlands this is centralized in the LCI (Unit Preparedness and Response of the Center for Infectious Disease 
Control) that approves all indications for HRIG (Human Rabies ImmunoGlobulin).
Aim: To analyze the consistency of rabies consultation in the Netherlands and to describe issues concerning HRIG ap-
plication.
Method: From January 1st 2008 trough December 31st 2008 all cases concerning rabies were prospectively registered in a 
database. A total of 245 were analyzed using SPSS.
Results: 72% of all cases concerned a type III exposure, in 71% post exposure prophylaxis was indicated and in 56% HRIG 
was indicated. In two cases advice deviated from the guidelines. Most discussion arose concerning HRIG application more 
than seven days after the incident.
Conclusion: Rabies consultation by the LCI is consistent. There is a need for more clarity concerning application of HRIG 
more than seven days after the incident.
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A R T I K E L

Surveillance van MRSA in Nederland in 2008 

A.P.J. Haenen (1), X.W. Huijsdens, G.N. Pluister, M. van Luit, T. Bosch, M.G. van Santen-Verheuvel, E. Spalburg, M.E.O.C. Heck, A.J. de 

Neeling, M.N. Mulders en alle participerende laboratoria. 

Samenvatting: Dit is een overzicht van de resultaten van de meticil-
lineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) surveillance in Nederland 

in 2008. De medisch microbiologische laboratoria stuurden in totaal 2693 
unieke MRSA-isolaten naar het RIVM voor verdere analyse. Hiermee was 
het aantal ingestuurde isolaten nagenoeg gelijk aan vorig jaar. De veege-
relateerde v-MRSA buiten beschouwing gelaten, daalde het aantal MRSA-
isolaten naar 1570 (1826 in 2007 en 1746 in 2006). Het aandeel v-MRSA 
(spa-type behoort tot CC398) steeg echter van 30% in 2007 naar 42% (in 
totaal 1123 isolaten). Met 71% van de ingezonden stammen werd ook een 
vragenlijst meegestuurd (n=1913). Het percentage personen met MRSA 
dat in een buitenlands ziekenhuis werkte of opgenomen was geweest is 
gelijk aan voorgaande jaren (8%). Door 29% van de MRSA-dragers werd 
in de vragenlijst aangegeven dat men contact had met levende varkens of 
vleeskalveren (23% in 2007). Geconcludeerd kan worden dat in 2008 het 
aandeel v-MRSA steeg en dat deze stijging ook te zien was in het aantal 
vragenlijsten waar contact met vee als bron was aangegeven.

(1) adviseur hygiëne en 
infectiepreventie 
allen: Centrum Infec-
tieziektebestrijding, 
RIVM, Bilthoven
E-mail:  
Anja.Haenen@rivm.nl 

Inleiding

Infecties veroorzaakt door meticillineresistente Staphylococ-
cus aureus (MRSA) zijn moeilijk te behandelen door de on-
gevoeligheid van deze bacterie voor alle ß-lactamantibiotica 
(zoals penicillines, cefalosporines en carbapenems) en hun 
wisselende gevoeligheid voor andere groepen antibiotica. 
Nederland heeft de laagste MRSA-prevalentie van Europa, 
wat mede te danken is aan het search-and-destroybeleid en 
het terughoudende gebruik van antibiotica. (1) In 2008 was 
1,4% van de S. aureus- isolaten in Nederland een MRSA. (4) 
Surveillance is een belangrijk instrument om het effect van 
het MRSA-beleid te monitoren en te toetsen. Dit artikel be-
schrijft de bevindingen en bijzonderheden van de nationale 
surveillance van MRSA in 2008.
 
Methode

De medisch microbiologische laboratoria in Nederland 
sturen sinds 1989 één MRSA-isolaat van iedere patiënt of 
medewerker voor kosteloze typering naar het laboratorium 
voor infectieziekten en screening van het RIVM. Bovendien 
vullen de inzenders een vragenlijst in voor ieder ingestuurd 
isolaat. De ingevulde vragenlijst wordt per post of via de 
webapplicatie Osiris naar het RIVM gestuurd. De vragen-
lijst bevat naast beknopte epidemiologische gegevens ook 

vragen over mogelijke besmettingsroutes, en meer in het 
bijzonder tot welke categorie van de Werkgroep Infectie 
Preventie (WIP) de MRSA-drager behoorde. (3) De WIP 
onderscheidt op basis van het risico op MRSA-dragerschap 
een viertal categorieën: (I) bewezen MRSA-dragerschap, 
(II) hoog risico op dragerschap, (III) matig verhoogd risico 
op dragerschap en (IV) geen verhoogd risico op dragerschap. 

De genetische karakterisering van de MRSA-isolaten ge-
beurt met spa-typering. Bij spa-typering bepaalt men de 
DNA-sequentie van de repeatregio in het Staphylococcus pro-
teïne A (spa)-gen. (2) Informatie over het spa-type is terug 
te vinden op de website van de Ridom Spa-server (http://
www.spaserver.ridom.de). Op basis van het spa-type kan 
men een uitspraak doen over eventuele epidemiologische 
link. De verspreiding van de verschillende spa-typen in Ne-
derland wordt in kaart gebracht op de interactieve website 
(https://www.rivm.nl/flash/flash.aspx). 

Resultaten

Vóórkomen van MRSA in Nederland –
microbiologische analyse
In 2008 hebben 62 laboratoria in totaal 2693 unieke isolaten 
(1 per patiënt of medewerker) naar het RIVM gestuurd (fi-
guur 1) Dit is een stijging van 3% ten opzichte van het jaar 

mailto:Anja.Haenen@rivm.nl
http://www.spaserver.ridom.de
http://www.spaserver.ridom.de
https://www.rivm.nl/flash/flash.aspx
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daarvoor (n=2619). (8) Het aantal niet aan veegerelateerde 
isolaten is in vergelijking tot de jaren daarvoor voor het eerst 
gedaald (1570 in 2008, 1826 in 2007 en 1746 in 2006). Van 
het aantal unieke isolaten was 42% (n=1123) veegerelateerd 
(v-MRSA) (5), alle isolaten met een spa-type behorende tot 
het veegerelateerde clonale complex (CC) 398. 

Van de 2693 isolaten was 68% (n=1830) afkomstig van keel-, 
neus- en perineumkweken. (tabel 1) Aangenomen kan 
worden dat deze kweken zijn afgenomen ten behoeve van 
screening op dragerschap. Van 5% (n=140) van de isolaten 
was het type afgenomen materiaal of plaats van afname on-
bekend of niet ingevuld. Een totaal van 21% (n=570) werd 
verkregen uit materiaal zoals pus of wondvocht wat duidt 
op een infectie. Uit bloed werd 1% (n=15) van de isolaten 

geïsoleerd en 5% was afkomstig uit ander materiaal zoals 
sputum of urine. Van de 1123 v-MRSA-isolaten was 8 % 
(n=92) afkomstig uit materiaal zoals pus, wondvocht. Het 
percentage v-MRSA verkregen uit screeningsmateriaal was 
83.5% (n=936). Tabel 1 

Bij 330 isolaten (12% van 2693) werden de genen van het 
PVL (Panton-Valentine leucocidine) gedetecteerd. Dit per-
centage PVL-positieve isolaten bleef gelijk aan het percen-
tage in de 3 voorgaande jaren. Van deze isolaten waren t008 
(n=115 van 238), t019 (n=41 van 48), t044 (n=52 van 55), 
t437 (n=23 van 30) en t355 (n=12 van 12) de meest voorko-
mende spa-typen. 

Spa-type t011 kwam in 2008 het meest voor (n=625), 
daarna t108 (n=310), t008 (n=238), t002 (n=138) en t064 
(n=76). De spa-typen t011 en t108 behoren tot het veegere-
lateerde CC398 . 

Epidemiologische analyse
Met 71% van de MRSA-isolaten is ook een ingevulde vra-
genlijst meegestuurd. De respons was daarmee gelijk aan 
die van 2007. In totaal werden door 55 verschillende inzen-
ders vragenlijsten naar het RIVM gestuurd. De resultaten 
van het vragenlijstonderzoek staan vermeld in tabel 2. Deze 
en de hierna besproken resultaten (percentages) hebben be-
trekking op de 1913 MRSA-stammen waarvan vragenlijs-
ten beschikbaar waren, tenzij anders vermeld.
 
Voor zowel isolaten uit gericht onderzoek als uit toevals-
bevinding geldt dat het aantal in 2008 vrijwel gelijk is aan 
2007. De vraag of de kweek werd afgenomen bij patiënten 
of medewerkers of hun huisgenoten werd in 89% van de 
vragenlijsten beantwoord. Het aantal isolaten uit zieken-
huizen (n=1118) en verpleeghuizen (n=152) is gedaald ten 
opzichte van 2007 (n=1156 en n=225). In ziekenhuizen 
was het aantal MRSA-positieven zowel onder personeel 
als patiënten lager. In verpleeghuizen was dit aantal gelijk 
voor medewerkers, maar lager voor patiënten. Het aantal 
MRSA-isolaten van personen, die op moment van kweek-
afname thuis waren, is gelijk gebleven.
De isolaten uit andere instellingen (n=104) waren afkom-
stig van huisartsenlaboratoria (n=43), verzorgingshuizen 
(n=34) of een revalidatiekliniek (n=7). De overige 20 waren 
afkomstig van privéklinieken, verloskundigen en uit Gees-
telijke Gezondheidszorginstellingen.

De ingestuurde vragenlijsten betroffen personen uit de vol-
gende WIP-categorieën:

Categorie I: Bewezen MRSA-dragerschap

• Mensen die bij opname of behandeling al bekend 
MRSA-positief waren. In 2007 was dat 5% (n=79) van 
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Figuur 1: aantal isolaten per jaar geïsoleerd tussen 2002 en 
2008, en de proportie v-MRSA isolaten. * In 2006 zijn de 
richtlijnen van de WIP aangepast en werd screening van var-
kens en vleeskalverhouders ingevoerd

Tabel 1. Aantal isolaten uit verschillende materialen van v-
MRSA vergeleken met de overige MRSA.

Totaal
(N=2693)

v-MRSA
(N=1123)

MRSA
(N=1570)

N (%) N (%) N (%)

Uit	pus,	abces	en	wond 570 (21) 92 (8) 478 (30.5)

Uit	bloed 15 (1) 0 (0) 15 (1)

Keel/neus/perineum 1830 (68) 936 (83.5) 894 (57)

Onbekend 140 (5) 71 (6.5) 69 (4.5)

Overig	 138 (5) 24 (2) 114 (7)
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alle MRSA dragers, in 2008 daalde dat naar 4% (n=68) 
(zie tabel 4).

 
Categorie II: Hoog risico op MRSA-dragerschap

• Personen die in de afgelopen 2 maanden langer dan 24 
uur opgenomen zijn geweest in een buitenlands zieken-
huis. Dit percentage was in 2007 en 2008 8%. 

• Patiënten die in een Nederlandse gezondheidszorgin-
stelling met een MRSA-probleem lagen en patiënten 

die met een onverwachte MRSA-drager op één kamer 
lagen. Een daling van 2% ten opzicht van 2007. 

• Medewerkers die onbeschermd contact hadden met een 
drager. Dit percentage was 6% (n=97) in 2007 en daalde 
naar 4,5% (n=88) in 2008. 

• Adoptiekinderen, zowel in 2007 als 2008 1%. 
• Patiënten die beroepsmatig contact hadden met levende 

varkens en/of vleeskalveren. Dit percentage steeg van 
23% in 2007 naar 29% in 2008.

Tabel 2: Resultaten vragenlijst

Karakteristiek 2008

Algemeen (Deel A) Totaal
(N=1913)

Patiënten
(N=1640)

Personeel
(N=181)

Anders
(N=92)

N (%) N (%) N (%) N (%)

Geslacht

Man 1061 (55) 983 (60) 32 (18) 46 (50)

Vrouw 818 (43) 632 (38,5) 140 (77) 46 (50)

Niet	ingevuld 34 (2) 25 (1,5) 9 (5) 0 (0)

Microbiologie

Gericht	onderzoek 1411 (74) 1147 (70) 173 (96) 91 (99)

Toevalsbevinding 465 (24) 459 (28) 6 (3) 0 (0)

Niet	ingevuld 37 (2) 34 (2) 2 (1) 1 (1)

Herkomst drager

Ziekenhuis 1118 (58) 1001 (61) 84 (46) 33 (36)

Verpleeghuis 152 (8) 98 (6) 51 (28) 3 (3)

Thuis 333 (17) 273 (17) 10 (6) 50 (54)

Anders 104 (6) 84 (5) 17 (9) 3 (3)

Niet	ingevuld 206 (11) 184 (11) 19 (11) 3 (3)

Bron van besmetting 
(Deel	B-WIP-categorieën)	

Categorie I: Bewezen MRSA-dragerschap

Was	eerder	MRSA	positief 68 (4) 61 (4) 5 (3) 2 (2)

Categorie II: Hoog risico op dragerschap

<2mnd	>24	uur	in	buitenlands	ziekenhuis 160 (8) 158 (9,5) 1 (0,5) 1 (1)

Overname	uit	andere	NL	instelling	met	MRSA	problematiek 47 (2) 47 (3) 0 (0) 0 (0)

Gastdialysant 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Met	onverwachte	MRSA	op	1	kamer 49 (3) 49 (3) 0 (0) 0 (0)

Adoptiekind 27 (1) 27 (2) 0 (0) 0 (0)

Beroepsmatig	contact	met	levende	varkens 552 (29) 545 (33) 0 (0) 7 (8)

Onbeschermd	contact	met	MRSA	drager	 88 (4,5) 0 (0) 83 (46) 5 (5)

Categorie III: Matig verhoogd risico op dragerschap

Patiënt	in	buitenland	gedialyseerd 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

>2mnd	opgenomen	in	buitenlands	ziekenhuis 9 (0,5) 9 (0,5) 0 (0) 0 (0)

Beschermd	contact	met	MRSA-drager 11 (0,5) 0 (0) 11 (6) 0 (0)

Werkt	regelmatig	in	buitenlands	ziekenhuis 5 (0,5) 1 (0,1) 4 (2) 0 (0)

Anders (geen WIP-categorie):

Community	onset	(CA) 168 (8,5) 157 (9,5) 4 (2) 7 (8)

Aanstellingskeuring 8 (0,5) 0 (0) 8 (4) 0 (0)

Iets	anders	ingevuld 407 (21) 355 (21,5) 31 (17) 21 (23)

Niets	ingevuld 314 (17) 231 (14) 34 (19) 49 (53)
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Categorie III: matig verhoogd risico op MRSA-

dragerschap

• Patiënten die langer dan 2 maanden geleden in een bui-
tenlands ziekenhuis hebben gelegen. Zowel in 2007 als 
2008 0,5%.

• Medewerkers die regelmatig in een buitenlands zieken-
huis werken. Dit percentage bleef in 2008 nagenoeg ge-
lijk aan 2007. 

• Medewerkers die MRSA-positief werden na beschermd 
contact met een MRSA-drager. Dit percentage daalde 
van 1% in 2007 naar 0,5% in 2008.

Categorie anders (geen WIP-categorie);

Het aandeel community-acquired (CA) kweken was in 
2008 8,5%. In deze groep van 168 isolaten waren er 39 
met het spa-type t008 waarvan 29 PVL-positief waren 
en behoorden tot het zogenaamde USA 300 type, een 
bekende CA stam. 

Het aantal mensen waarbij sprake was van een andere bron 
van besmetting dan genoemd in de WIP-richtlijnen steeg 
van 17% (n= 304) in 2007 naar 21% (n= 407) in 2008, zie 
tabel 3. Dit betrof met name personen met een MRSA-po-
sitief familielid en personen die uit het buitenland afkom-
stig waren. Bij de categorie overige was sprake van een bron 
van besmetting die steeds slechts eenmaal genoemd werd. 
Daarvan was 1 persoon gebeten door een schaap, verder 
werden geen diercontacten genoemd (zie tabel 3).

v-MRSA
In tabel 4 zijn de karakteristieken weergegeven van de vee-
gerelateerde MRSA versus de niet veegerelateerde MRSA. 
De resultaten hebben betrekking op 834 v-MRSA-isolaten 
waarvan een vragenlijst beschikbaar was. 
De verdeling mannen en vrouwen was 66% (n=549) versus 
32% (n=271). Van de v-MRSA isolaten werd 89% (n=738) 
afgenomen bij een gericht onderzoek naar MRSA. Het aan-
tal isolaten wat als toevalsbevinding werd gevonden was 
11%. Het grootste deel, 70% (n=587) van de v-MRSA iso-

laten werd afgenomen bij mensen die opgenomen of werk-
zaam waren in het ziekenhuis. In 64% (n=538) van de vra-
genlijsten was aangegeven dat de v-MRSA-drager contact 
had met levende varkens en/of vleeskalveren. Bij 5% vielen 
de mensen in een andere risicogroep en/of andere WIP-ca-
tegorie. Daarvan was 2% bekend MRSA-positief en viel in 
WIP-categorie I. In categorie II vielen de mensen die kor-
ter dan 2 maanden geleden langer dan 24 uur opgenomen 
waren in een buitenlands ziekenhuis 1,9% (n=15), degene 
die overgenomen waren uit een Nederlandse gezondheids-
zorginstelling waar een MRSA-epidemie heerste 1% (n=7) 
en degene die op een kamer met een onverwachte MRSA-
drager lagen, 0,5% (n=2). Tot slot werd v-MRSA aangetrof-
fen bij 1 adoptiekind, 0.1% (t=011). 
In 14,5% (n=121) van de gevallen was een andere bron van 
MRSA aangegeven, zie tabel 3 en op 13% (n=107) van de 
vragenlijsten was geen bron ingevuld. In 3% (n=26) van de 
gevallen was ingevuld dat het om een CA MRSA ging. 

Contactonderzoek
In 2008 werd in 209 vragenlijsten aangegeven dat het om 
een contactonderzoek ging (zie tabel 5). Van de mensen die 
betrokken waren bij een contactonderzoek werd 45% (n=94) 
behandeld of werkte in het ziekenhuis. Het percentage 
mensen werkzaam of opgenomen in een verpleeghuis was 
21% (n=43), werkzaam of opgenomen in een verzorgings-
huis 17% (n=55). Het aandeel mensen dat op het moment 
van kweekafname thuis verbleef was 14% (n=30). In tabel 
6 is een overzicht gegeven van contactonderzoeken waar 
2 of meer dragers naast de indexpatiënt of -medewerker  
gevonden werden. In de tabel is ook aangegeven welk spa-
type er gevonden werd bij de contacten en bij de indexpa-
tiënt. Naast de in de tabel weergegeven contactonderzoeken 
zijn er 43 contactonderzoeken geweest waarbij slechts 1 per-
soon besmet werd door de indexpatiënt c.q. medewerker. 
Van deze contactonderzoeken en de contactonderzoeken 
in de tabel samen zijn er 28 contacten die een afwijkend  
spa-type hadden ten opzichte van de indexpatiënt (tabel 5, 
tabel 6).

Tabel 3: Bron van besmetting met MRSA anders dan WIP

Karakteristiek Totaal
(N=407)

v-MRSA
(N=121)

overige-MRSA
(N=286)

N (%) N (%) N (%)

Onbekend 230 (57) 79 (65) 151 (53)

Familielid	MRSA-positief 62 (15) 8 (7) 54 (19)

Uit	buitenlands	ziekenhuis	zonder	opname	in	gezondheidsinstelling	 33 (8) 3 (2,5) 30 (10)

Screeningsproject	verpleeghuizen 16 (4) 2 (2) 14 (5)

Uit	ziekenhuis	in	Nederland	zonder	MRSA-problematiek 10 (3) 1 (1) 9 (3)

Familielid	veehouder 9 (2) 9 (7) 0 (0)

In	het	verleden	veehouder	geweest 5 (1) 3 (2,5) 2 (1)

Contact	met	paarden 4 (1) 4 (3) 0 (0)

Overige 38 (9) 12 (10) 26 (9)
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Tabel 4: Karakteristieken v-MRSA versus overige MRSA

Karakteristiek Totaal
(N=1913)

v-MRSA
(N=834)

overige-MRSA
(N=1079)

Algemeen (Deel A) N (%) N (%) N (%)

Geslacht

Man 1061 (55) 549 (66) 512 (47)

Vrouw 818 (43) 271 (32) 547 (51)

Niet	ingevuld 34 (2) 14 (2) 20 (2)

Microbiologie

Gericht	onderzoek 1411 (74) 738 (89) 673 (62)

Toevalsbevinding 465 (24) 77 (9) 388 (36)

Niet	ingevuld 37 (2) 19 (2) 18 (2)

Herkomst drager

Ziekenhuis 1118 (58) 587 (70) 531 (49)

Verpleeghuis 152 (8) 10 (1) 142 (13)

Thuis 333 (17) 141 (17) 192 (18)

Anders 104 (6) 39 (5) 65 (6)

Onbekend 206 (11) 57 (7) 149 (14)

Bron van besmetting 
(Deel	B-WIP-categorieën)

Categorie I: Bewezen MRSA-dragerschap

Was	eerder	MRSA	positief 68 (4) 17 (2) 51 (4)

Categorie II: Hoog risico op dragerschap

<2mnd	>24	uur	in	buitenlands	ziekenhuis 160 (8,5) 15 (1,9) 145 (13,5)

Overname	uit	andere	NL	instelling	met	MRSA-problematiek 47 (2) 7 (1) 40 (4)

Gastdialysant 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Met	onverwachte	MRSA	op	1	kamer 49 (3) 2 (0,5) 47 (4)

Adoptiekind 27 (1,5) 1 (0,1) 26 (2,5)

Beroepsmatig	contact	met	levende	varkens 552 (29) 538 (64) 14 (1,5)

Onbeschermd	contact	met	MRSA-drager	 88 (4,5) 0 (0) 88 (8)

Categorie III: Matig verhoogd risico op dragerschap

Patiënt	in	buitenland	gedialyseerd 0 (0) 0 (0) 0 (0)

>2mnd	opgenomen	in	buitenlands	ziekenhuis 9 (0,5) 0 (0) 9 (1)

Beschermd	contact	met	MRSA-drager 11 (0,5) 0 (0) 11 (1)

Werkt	regelmatig	in	buitenlands	ziekenhuis 5 (0,5) 0 (0) 5 (0,5)

Overigen (geen WIP-categorie):

Community	onset	(CA) 168 (8,5) 26 (3) 142 (13)

Aanstellingskeuring 8 (0,5) 0 (0) 8 (1)

Iets	anders	ingevuld 407 (21) 121 (14,5) 286 (26,5)

Niets	ingevuld 314 (17) 107 (13) 207 (19)

Discussie

In 2008 is het totale aantal isolaten gestegen (3%) maar 
het aandeel niet aan vee gerelateerde isolaten daalde. Het 
aantal veegerelateerde isolaten steeg met 12%, deze stijging 
bestond alleen uit een toename van het aantal screenings-
isolaten. Verder is het aantal infectie-isolaten gedaald. Bij 
navraag bleek dat laboratoria bij het insturen van een iso-
laat voor typering vaak een willekeurige keus maken als er 
meerdere kweken beschikbaar waren. Het is dus bij patiën-
ten met geïnfecteerde wonden toeval of een kweek van keel, 

neus of van de geïnfecteerde wondkweek wordt ingestuurd. 
De verkregen aantallen zijn daardoor slechts een goede be-
nadering van de werkelijk getallen.
Een verklaring voor de daling van het aantal niet aan vee ge-
relateerde isolaten kan zijn dat het aantal indexpatiënten c.q. 
medewerkers wel gelijk is gebleven maar dat het aantal be-
smettingen rondom een index gedaald is. Het aantal MRSA-
positieve personen dat betrokken is geweest bij een contacton-
derzoek, is bijvoorbeeld gedaald. Ook het aantal medewerkers 
dat beschermd en onbeschermd contact had met een drager 
en daarna MRSA-positief was, is gedaald. Het dalen van het 
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Tabel 5: Herkomst van de kweken van contactonderzoeken

Totaal
(N=209)

v-MRSA
(N=17)

Overige MRSA
(N=192)

N (%) N (%) N (%)

Ziekenhuis 94 (45) 12 (70) 82 (43)

Verpleeghuis 43 (21) 1 (6) 42 (22)

Thuis 30 (14) 1 (6) 29 (15)

Revalidatiecentrum 3 (1) 0 (0) 3 (1,5)

Verzorgingshuizen 35 (17) 2 (12) 33 (17)

Onbekend 4 (2) 1 (6) 3 (1,5)

Tabel 6: Overzicht clusters met meer dan 2 personen MRSA positief in een contactonderzoek 

Cluster Contacten Spa-type Spa-type index

Cluster	1 3	medewerkers	verpleeghuis
7	patiënten	verpleeghuis

t064	(n=10) t064

Cluster	2 1	medewerker	verzorgingshuis
8	patiënten	verzorgingshuis

t064	(n=9) t064

Cluster	3 4	medewerkers	verzorgingshuis
4	patiënten	verzorgingshuis

t064¹	(n=2),	t3365¹	(n=2)
t064¹	(n=2),	t3365¹	(n=2)

t064

Cluster	4 1	medewerker	verpleeghuis
7	patiënten	verpleeghuis

t008	(n=1)
t008	(n=5),	t038	(n=2)

t008

Cluster	5 4	patiënten	algemeen	ziekenhuis
1	patiënt	academisch	ziekenhuis

t264	(n=4)
t186	(n=1)	

t246

Cluster	6 3	patiënten	verpleeghuis
1	patiënt	algemeen	ziekenhuis

t040²(n=1),	t1416²	(n=2)
t1416²	(n=1)

t040

Cluster	7 4	huisgenoten	patiënten	 t786	(n=4) t034

Cluster	8 1	medewerker	algemeen	ziekenhuis
1	patiënt	algemeen	ziekenhuis
1	huisgenoot	patiënt

t032	(n=1)
t032	(n=1)
t127	(n=1)

onbekend

Cluster	9 3	medewerkers	algemeen	ziekenhuis t008	(n=3) t008

Cluster	10 1	medewerker
1	patiënt

t008	(n=2) t008

Cluster	11 1	patiënt	algemeen	ziekenhuis
1	patiënt	thuis

t1234	(n=2) t1234

Cluster	12 2	huisgenoten	van	medewerker t038	(n=2) t008

Cluster	13 1	patiënt	algemeen	ziekenhuis
1	patiënt	thuis

t038	(n=2) onbekend

Cluster	14 2	huisgenoten	patiënten t008	(n=2) t008

Cluster	15 2	patiënten	algemeen	ziekenhuis t011	(n=2) t011

Cluster	16 2	patiënten	algemeen	ziekenhuis t008	(n=1)
t038	(n=1)

t038	

Cluster	17 3	patiënten	academisch	ziekenhuis t008	(n=2)
onbekend	(n=1)

t008

Cluster	18 1	patiënt	verpleeghuis
3	medewerkers	verpleeghuis

t740	(n=1)
t740	(n=2),	onbekend	(n=1)

t740

Cluster	19 3	medewerkers	verpleeghuis t740	(n=3) onbekend

Cluster	20 4	patiënten	algemeen	ziekenhuis t345	(n=4) t345

Cluster	21 2	patiënten	algemeen	ziekenhuis
3	medewerkers	algemeen	ziekenhuis

t012	(n=1)
t022³	(n=1)
t008	(n=3)

t032³

Cluster	22 2	patiënten	verzorgingshuis
3	medewerkers	verzorgingshuis

t032³	(n=1),	t022³	(n=1)
t032³	(n=3)

t032³

Cluster	23 2	medewerkers t1430	(n=2) t1430

Cluster	24 1	patiënt	verzorgingshuis
1	onbekend

t011	(n=1)
t011	(n=1)

t011

Cluster	25 2	patiënten	verzorgingshuis onbekend	(n=2) t2330	

¹ ² ³ spa-typen zijn aan elkaar verwant
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aantal besmetingen rond een indexpatiënt kan wijzen op een 
betere naleving van de hygiënemaatregelen, maar kan ook ko-
men door een kleiner aantal gescreende contacten.

Het aantal kweken dat werd afgenomen van mensen die 
in een buitenlands ziekenhuis opgenomen waren bleef ge-
lijk aan 2007. Als de v-MRSA-isolaten in de noemer bui-
ten beschouwing worden gelaten, was het percentage 12% 
(129/1079) en dat is gelijk aan het percentage in de jaren 
waarin nog geen toename was van het aantal veegerelateer-
de screeningsisolaten.

Uit de gegevens van mensen met v-MRSA die volgens de 
vragenlijst geen contact met vee hadden, is niet op te maken 
hoe zij de v-MRSA hebben opgelopen. Mogelijk dat per-
sonen zich niet bewust waren van dat contact, of het niet 
opgegeven hebben. Het is echter ook mogelijk dat er in deze 
gevallen besmetting plaatsvond van mens op mens waarbij 
deze mensen allen in contact waren geweest met een per-
soon die besmet was met een v-MRSA. 

Uit de typeringsuitslagen van de contactonderzoeken bleek 
dat 28 contacten een afwijkend spa-type had ten opzichte 
van de indexpatiënt. Echter in 5 gevallen gaat het om nauw 
aan elkaar verwante spa-typen. Er kan niet worden uitge-
sloten dat ook deze contacten besmet zijn door de index. 
Blijven er 23 contacten over die niet besmet werden door de 
opgegeven indexpatiënt. 
Dit kunnen individuele besmettingen zijn die mensen el-
ders hebben opgelopen maar het kan ook betekenen dat in 
deze instellingen nog een andere bron van MRSA was, die 
niet werd opgemerkt. 

In onze vorige rapportage (8) spraken we de verwachting uit 
dat het Nederlandse search-and-destroybeleid verder onder 
druk zou komen te staan. Dit door de toename van het aan-
tal personen dat drager is van de veegerelateerde MRSA-
stam, vanwege de verspreiding van deze stam binnen de 
veehouderij. Recent onderzoek laat nu zien dat MRSA ook 
voorkomt bij pluimvee en paarden. (6, 7) In de MRSA sur-
veillance van 2008 was de relatie met pluimvee nog niet te 
zien maar wel waren er enkele isolaten van personen met 
contact met paarden. 

Tot slot 

Voor deelnemende laboratoria zijn de resulaten te zien op 
de website www.rivm.nl/mrsa. Het aantal unieke MRSA’s 
staan op het publieke deel van deze website. De verspreiding 
van de verschillende spa-typen wordt ook in kaart gebracht. 
Verder beheert het RIVM een themasite over v-MRSA: 
www.rivm.nl/cib/themas/antibiotica. 

Een overzicht van de ingestuurde MRSA-isolaten, het aan-
tal veegerelateerde isolaten, het aandeel buitenland gerela-
teerde stammen, screeningsisolaten en isolaten uit mogelijk 
infectieus materiaal worden maandelijks gepubliceerd in 
het MRSA-overzicht in dit Bulletin, inclusief de 5 meest 
gevonden spa-typen met PVL-status. Conform de Wet pu-
blieke gezondheid bestaat er een meldingsplicht voor clus-
ters MRSA-infecties buiten het ziekenhuis. De gemelde 
clusters staan vermeld in het overzicht ‘Meldingen Wet pu-
blieke gezondheid’.

Surveillance of MRSA in the Netherlands in 2008 
This report provides an overview of the MRSA surveillance in the Netherlands in 2008. The medical microbiological 
laboratories submitted 2693 unique isolates to RIVM for further analysis. The number of submitted isolates was similar 
to the number last year. Excluding livestock-associated (LA) MRSA, the number of MRSA decreased to 1570 (1826 in 
2007 and 1746 in 2006). The proportion of LA-MRSA (spa-type belong to CC398) increased to 42% from 30% the pre-
vious year. From 71% of the strains a questionnaire was received (n = 1913). The percentage MRSA carriers with a link 
abroad (admission to or work in a foreign hospital) had remained constant over the preceding years (8%). In the survey 
29% MRSA carriers indicated contact with live pigs and/or veal calves (23% in 2007). In 2008 the number of LA-MRSA 
increased and this increase was also reflected in the survey where contact with livestock was indicated as source.
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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 Wet publieke gezondheid

Week 
09-12
totaal

Week 
13-16
totaal

Week 
17-20
totaal

Totaal
t/m week 20 

2010

Totaal
t/m week 20

2009

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

Groep B1
Difterie 0 0 0 0 0
Humane	infectie	met	aviair	influenzavirus 0 0 0 0 0
Pest 0 0 0 0 0
Rabiës 0 0 0 0 0
Virale	hemorragische	koorts 0 0 0 0 0

Groep B2
Buiktyfus 3 1 1 12 3
Cholera 0 0 0 1 0
Hepatitis	A 24 21 19 94 64
Hepatitis	B	Acuut 28 11 17 94 88
Hepatitis	B	Chronisch 130 175 108 721 651
Hepatitis	C	Acuut 0 5 0 22 25
Invasieve	groep	A-streptokokkeninfectie 32 20 18 108 136
Kinkhoest 284 306 0 1560 1972
Mazelen 1 0 0 6 4
Paratyfus	A 1 0 0 5 2
Paratyfus	B 2 0 0 4 2
Paratyfus	C 0 0 0 0 0
Rubella 0 0 0 0 2
STEC/enterohemorragische	E.coli-infectie 9 19 8 76 68
Shigellose 0 0 63 126 191
Voedselinfectie 2 2 1 12 8

Groep C
Antrax 0 0 0 0 0
Bof 8 0 6 43 24
Botulisme 0 0 0 0 0
Brucellose 0 0 0 0 1
Gele	Koorts 0 0 0 0 0
Hantavirusinfectie 2 1 1 5 1
Invasieve	Haemophilus	influenzae	type	b-infectie 3 3 0 24 0
Invasieve	pneumokokkenziekte	(bij	kinderen) 6 3 0 25 7
Legionellose 17 20 11 85 61
Leptospirose 2 0 1 6 6
Listeriose 11 3 5 31 11
MRSA-infectie	(clusters	buiten	ziekenhuis) 0 0 0 9 2
Malaria 17 6 9 63 78
Meningokokkenziekte 11 12 0 47 66
Psittacose 2 1 5 19 18
Q-koorts 93 73 88 328 38
Tetanus 0 0 0 0 0
Trichinose 0 0 0 0 0
West-Nijlvirusinfectie 0 0 0 0 0
Ziekte	van	Creutzfeldt-Jakob	-	Klassiek 4 1 1 7 2
Ziekte	van	Creutzfeldt-Jakob	-	Variant 0 0 1 1 0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. 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. Voor actuele aantallen van Nieuwe Influenza H1N1 verwijzen wij u naar de themasite over dit onderwerp: http://www.rivm.nl/nieuwe-influenza/. 
Contactpersoon: S.M. van der Plas, RIVM, CIb, Epidemiologie en Surveillance, e-mail: Simone.van.der.plas@rivm.nl

http://www.rivm.nl/nieuwe-influenza/
mailto:Simone.van.der.plas@rivm.nl
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Week 
05-10
totaal

Week 
11-14
totaal

Week 
15-20
totaal

Totaal
t/m week 20 

2010

Totaal
t/m week 20

2009

totaal	aantal	MRSA-isolaten 354 216 308 1098 1200
buitenlandgerelateerde	isolaten* 9 12 11 40 58
veegerelateerde	isolaten 147 92 125 471 507
screeningsisolaten 245 147 198 736 827
isolaten	uit	mogelijk	infectieus	materiaal 105 65 108 345 272

Top 5 van spatypes t011	(81) t011	(59) t011	(75) t011(277) t011(307)
t108	(29) t008	(22) t002	(26) t108	(98) t108	(118)
t008	(24) t002	(19) t108	(22) t008	(76) t008	(95)
t025	(20) t108	(18) t008	(17) t002	(72) t002	(54)

t002/t034	(17) t127	(6) t044	(13) t034	(33) t179	(44)

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

Week 
09-12
totaal

Week 
13-16
totaal

Week 
17-20
totaal

Totaal
t/m week 20 

2010

Totaal
t/m week 20

2009

Enterovirus 42 38 51 222 193
Adenovirus 168 134 99 713 515
Parechovirus 34 24 23 148 88
Rotavirus 651 430 235 1813 1595
Norovirus 765 312 178 2909 1401
Influenza	A-virus 6 12 4 56 737
Influenza	B-virus 0 2 2 8 100
Influenza	C-virus 1 0 0 1 1
Parainfluenza 25 51 61 199 231
RS-virus 192 37 12 1893 806
Rhinovirus 139 142 107 673 469
Mycoplasma	Pneumoniae 48 36 23 189 157
hMPV 118 40 15 383 153
Coronavirus 66 18 12 247 127
Chlamydia	psittaci 5 2 3 12 8
Chlamydia	pneumoniae 0 4 5 13 4
Chlamydia	trachomatis 1430 1400 989 6556 6152
Hiv	1 90 92 53 425 400
Hiv	2 1 1 0 3 2
HTLV 1 2 0 3 1
Hepatitis	A-virus 8 14 0 46 36
Hepatitis	B-virus 142 101 68 530 576
Hepatitis	C-Virus 82 81 42 321 298
Hepatitis	D-Virus 2 1 0 5 6
Hepatitis	E-Virus 1 0 0 8 5
Bofvirus 9 10 9 33 11
Mazelenvirus 1 0 0 7 4
Rubellavirus 0 5 1 7 7
Parvovirus 23 7 22 83 156
Coxiella	burnetii 36 55 27 248 214
Rickettsiae 0 3 0 4 16
Denguevirus 4 13 12 40 103
Hantavirus 2 4 0 8 1
West-Nijlvirus 0 0 0 0 0

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

Meldingen uit de virologische laboratoria

MRSA-overzicht

mailto:Anja.Haenen@rivm.nl
mailto:Harrie.van.der.Avoort@rivm.nl
mailto:Simone.van.der.Plas@rivm.nl
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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

Is dit een tijgermug?

De LCI krijgt regelmatig per e-mail foto’s toegestuurd van vermeende tijgermuggen. In de periode 2008-

2009 ontving de LCI 30 verzoeken om de muggensoort te bepalen en in geval van een tijgermug advies te 

geven over te nemen maatregelen. Ook GGD’en krijgen dit soort vragen. Het blijkt dat men bij de GGD niet 

altijd op te hoogte is van de mogelijkheid om een mug aan de hand van een foto te laten determineren door 

een entomoloog van het RIVM.

Wat is een tijgermug?

De	Aziatische	tijgermug	(Aedes albopictus)	komt	oorspronkelijk	uit	Zuidoost-Azië.	Van	daaruit	heeft	de	mug	

zich	de	afgelopen	jaren	verspreid	over	grote	delen	van	de	wereld.	De	tijgermug	bijt	agressief,	ook	overdag.	

De	beten	zijn	pijnlijk	en	kunnen	allergische	reacties	veroorzaken.	Een	met	dengue	besmette	mug	kan	het	

virus	overdragen	op	de	mens.

Sinds	2005	werd	de	tijgermug	meerdere	malen	in	Nederland	aangetroffen	bij	importeurs	van	Lucky	Bamboo	

(Dracaena sanderiana).	Deze	plant	wordt	geïmporteerd	uit	Zuid-China.	De	larve	van	de	mug	overleeft	de	reis	

hiernaartoe	in	het	transportwater.		Alhoewel	het	onvermijdelijk	lijkt	dat	de	mug	zich	op	den	duur	in	Neder-

land	zal	vestigen,	worden	er	maatregelen	genomen	om	dit	zo	lang	mogelijk	tegen	te	houden.	

Meer	informatie	vindt	U	op	onze	website:	

http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/tijgermug/FAQ_tijgermug.jsp#index_20	

Wat is géén tijgermug?

De	meest	opvallende	kenmerken	van	de	tijgermug	zijn	de	zwarte	kleur	en	de	zwart-witte	poten.

De	meest	ingezonden	foto	is	die	van	de	geringde	steekmug	(culiseta annulata)	met	bruin-witte	poten.	Deze	

mug	wordt	vaak	aangezien	voor	een	tijgermug.	

Foto	1:	Geringde	steekmug	(Culiseta annulata)	 					Foto	2	:	Tijgermug	(Aedes albopictus)	

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

http://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/infectieziekten/tijgermug/FAQ_tijgermug.jsp#index_20
mailto:lci@rivm.nl

