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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 2 
bronnen: Inf@ct en het signaleringsoverleg. Inf@ct is de 
elektronische berichtenservice van de Landelijke Coördina-
tie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM-CIb. In 
het signaleringsoverleg wordt wekelijks op het CIb gespro-
ken over toename van bestaande of opkomst van nieuwe in-
fectieziekten. Hieronder volgt een overzicht van de signalen 
tot en met 16 september 2010. 

Binnenland

Toename van legionellose opgelopen in Nederland
Het aantal legionellosemeldingen blijft hoog. Het totale 
aantal patiënten met een eerste ziektedag in augustus is ge-
stegen tot 128. Dat is iets hoger dan het record aantal mel-
dingen uit de maand augustus 2006 (120 meldingen). Ter 
vergelijking: in 2007, 2008 en 2009 werden respectievelijk 
42, 67 en 36 patiënten met een eerste ziektedag in augustus 
gemeld. Van de 128 patiënten liepen 93 patiënten (73%) de 
ziekte waarschijnlijk in Nederland op. De verhoging wordt 
gezien in diverse GGD-regio’s; een gemeenschappelijke 
bron lijkt niet aanwezig. De leeftijd- en geslachtsverdeling 
vertonen geen bijzonderheden. 
(Bron: RIVM/CIb)

Bovine tuberculose in Friesland
Eind juli trof een dierenarts van de nieuwe Voedsel en Wa-
ren Autoriteit (nVWA) verschijnselen van tuberculose aan 

tijdens de keuring na het slachten van een rund bij een 
melkveebedrijf in Friesland. Uit onderzoek op het Centraal 
Veterinair Instituut bleek het om een besmetting met run-
dertuberculose te gaan. Vervolgonderzoek van de nVWA 
op het bedrijf toonde aan dat 20% van de runderen posi-
tief was voor rundertuberculose. Deze dieren zijn gedood 
om verdere verspreiding te voorkomen. Zowel de bedrijven 
die runderen aan het melkveebedrijf hebben geleverd als 
bedrijven die dieren hebben ontvangen van het verdachte 
bedrijf worden onderzocht. Hierbij is op een tweede bedrijf 
in Drenthe een rund aangetroffen met bovinetuberculose 
afkomstig van het besmette veebedrijf. Zie verder het volle-
dige bericht op de website van de VWA. Een contactonder-
zoek onder de bewoners van de boerderijen en hun mede-
werkers is gestart, tot nu toe zijn er geen infecties gevonden 
bij medewerkers op de betrokken boerderijen.
(Bron: nVWA)

Leverbot na vakantie in Italië
Deze zomer meldde een 35-jarige vrouw, zich met koorts 
bij een arts. Bij onderzoek werden eosinofilie en lever- 
enzymafwijkingen geconstateerd. In de feces van deze 
vrouw werd vervolgens een leverbotei (Clonorchis sinensis, 
Opistorchis/Metagonimus of Heterophyes spp) (zie foto) gevon-
den. Uit de anamnese bleek de vrouw in Aosta, Italië op 
vakantie te zijn geweest en daar in een restaurant rauwe vis 
te hebben gegeten. Contact met een Italiaanse arts bracht 
nog meer patiënten aan het licht. Er zijn zeker 80 patiënten 
die op dezelfde dag (24 juli) in hetzelfde restaurant rauwe 

Aantal meldingen van Legionellose opgelopen in Nederland of Buitenland. (voorlopige data Osiris 6 okt 2010)

0

20

40

60

80

100

120

2006 2007 2008 2009 2010
maand van eerste ziektedag

aa
n

ta
l m

el
d

in
g

en
 p

er
 m

aa
n

d

Nederland
Buitenland
Onbekend

ja
n

fe
b

m
rt

ap
r

m
ei

ju
n

i
ju

li
au

g
se

p
o

kt
n

ov d
ec ja
n

fe
b

m
rt

ap
r

m
ei

ju
n

i
ju

li

au
g

se
p

o
kt

n
ov d
ec ja
n

fe
b

m
rt

ap
r

m
ei

ju
n

i
ju

li
au

g
se

p
o

kt
n

ov d
ec ja
n

fe
b

m
rt

ap
r

m
ei

ju
n

i
ju

li
au

g
se

p
o

kt
n

ov d
ec ja
n

fe
b

m
rt

ap
r

m
ei

ju
n

i
ju

li
au

g
se

p



INFECTIEZIEKTEN Bulletin

265Jaargang 21 nummer 8 oktober 2010

vis (zeelt) hebben gegeten en dezelfde ziekteverschijnselen 
vertoonden als de Nederlandse vrouw.
Infectie met leverbot kan worden veroorzaakt door verschil-
lende platwormen zoals Fasciola hepatica (endemisch onder 
vee in Nederland), Clonorchis sinensis (Chinese leverbot), 
Opistorchus felineus en verwante soorten. Het is lastig om de 
soorten op basis van morfologische kenmerken van de eie-
ren te benoemen. De eieren lijken sterk op elkaar en hebben 
allemaal het voor botten typerende dekseltje: het opercu-
lum. Infectie van de mens vindt plaats door het eten van 
rauwe besmette (zoetwater) vis, slakken zijn tussengastheer. 
De volwassen wormen leven in de galgangen en kunnen 
daar tot weefseldestructie leiden. De parasiet is endemisch 
in Azië en delen van Oost-Europa, en ook in Italie zijn een 
aantal uitbraken beschreven. Het is nog onduidelijk of de vis 

geimporteerd was of uit Italie afkomstig is. Nader onder-
zoek naar de precieze verwekker wordt door het European 
Union Reference Laboratory for Parasites in Rome gedaan.
(Bron: H. Naus (analist) en W. Dorigo (arts-microbioloog) 
van Tergooiziekenhuizen)

Bofuitbraak in Nederland
Nog steeds heerst er bof onder met name studenten in Ne-
derland. Het aantal patiënten met een eerste ziektedag tus-
sen 1 december 2009 en 6 september 2010 bedraagt mo-
menteel 341. Van 31 patiënten is bekend dat ze complicaties 
ontwikkelden; in 26 gevallen betrof het een orchitis. Vijf 
patiënten werden in het ziekenhuis opgenomen. Ruim 70% 
van alle patiënten is student of heeft contact gehad met stu-
denten. Het merendeel is tweemaal gevaccineerd. De laatste 
weken worden relatief veel meldingen door GGD Gronin-
gen gerapporteerd. (Zie figuur). De GGD heeft de afge-
lopen periode actief studenten geïnformeerd over bof en 
daarnaast huisartsen gevraagd alert te zijn op verschijnselen 
van bof en hen geadviseerd over diagnostiek.
(Bron: RIVM/CIb)

Buitenland

Toename monkeypox gesignaleerd in Democratische 
Republiek Congo
Op grond van gegevens verkregen tijdens een actieve sur-
veillance in de periode november 2005 tot november 2007 
in de Democratische Republiek Congo stellen onderzoekers 
dat de incidentie van monkeypox sinds de laatste metingen, 
tussen 1981 en 1986, 20 maal hoger is geworden. Bij de 
laatste actieve surveillance zijn 760 laboratoriumbevestigde 
patiënten gevonden. Hoewel de klinische verschijnselen lij-
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ken op de humane pokken zijn ze over het algemeen milder. 
Overdracht van mens op mens is nog niet vaak beschreven; 
het is wel mogelijk, maar verloopt minder efficiënt dan bij 
het humane pokkenvirus.
Monkeypoxvirus behoort tot de groep van orthopoxvirus-
sen, waartoe ook het humane pokkenvirus (variolavirus) 
behoort. Vaccinatie tegen humane pokken leidde destijds 
ook tot immuniteit voor monkeypox. Een verklaring voor 
de toename van het monkeypoxvirus is dan ook dat er nu 
een verminderde immuniteit is vanwege het stoppen van de 
pokkenvaccinatie. Een andere mogelijke verklaring is dat er 
steeds meer mensen de wildernis in trekken (vluchtelingen) 
en daar leven met en eten van mogelijk besmette dieren 
(apen en eekhoorns en ander klein wild).
(Bron: Promed)

West-Nijlvirusinfecties in Europa
Het aantal patiënten met West-Nijlvirusinfectie in Europa 
neemt nog toe.
In het noorden van Griekenland zijn sinds 15 september 
223 patiënten gemeld; hiervan zijn 23 mensen overleden. In 
Roemenië bedraagt het aantal patiënten inmiddels 38 waar-
van 4 zijn overleden. In Rusland wordt de grootste stijging 
gezien. In de regio Volgograd 365 patiënten met een encefa-
litis door West-Nijlvirus in het ziekenhuis opgenomen. Zes 
patiënten zijn overleden. Ook Turkije en Hongarije melden 
patiënten. Het gaat hier om 7 en 3 patiënten.
(Bron: EWRS)

Patiënt met dengue in Nice (Frankrijk)
Voor het eerst is een autochtone infectie van dengue in 
Frankrijk gemeld. Het gaat om een 64-jarige man, woon-
achtig in Nice die sinds 23 augustus koorts, spierpijn en 
algehele malaise had. De man was in het ziekenhuis opge-
nomen, waarna laboratoriumonderzoek een positieve IgM 
en IgG voor denguevirus aantoonde (PCR was negatief). 
Het serotype is nog niet bekend. De patiënt is niet recent in 
het buitenland geweest en heeft ook niet recent een bloed-
transfusie ontvangen. Hij heeft wel een aantal weken vrien-
den uit de Antillen op bezoek gehad. Mogelijk had één van 
hen dengue en heeft een lokale tijgermug, Aedes albopictus, 
tijdens een bloedmaal het virus opgepikt en het vervolgens 
overgedragen aan de patiënt. In het Franse departement Al-
pes Maritimes (waartoe Nice behoort) heeft de tijgermug 
zich al gevestigd.
Naar aanleiding van dit incident zijn verschillende maat-
regelen genomen zoals voorlichting aan professionals en 
de bevolking over dengue en bestrijding van muggen. 
Daarnaast wordt nog uitgezocht of de patiënt recent lokaal  
gereisd heeft en is er actieve case finding gestart. Bij deze 
geïntensiveerde surveillance is nog één andere patiënt met 
dengue gevonden.
In Nederland zijn recent enkele tijgermuggen en 2 andere 
exotische muggensoorten bij handelaren van tweedehands 
banden aangetroffen. Om vestiging van exotische muggen 
te voorkomen, worden bestrijdings- en preventiemaatrege-
lingen getroffen.
(Bron: EWRS)

C.M. de Jager,	RIVM-Centrum	Infectieziektebestrijding,	

Bilthoven

Bevestigde gevallen West-Nijlvirus in Europa 
1 juli-10 september 2010
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U I T  H E T  V E L D

Een hepatitis A-uitbraak door gebrekkige communicatie

Vanaf begin december 2008 tot en met februari 2009 was er in Am-
sterdam sprake van uitbraak van hepatitis A. De acties genomen na 

de eerste hepatitis A-melding leken in eerste instantie voldoende te zijn 
om verdere transmissie te voorkomen en het dossier werd al snel gesloten. 
Echter door gebrekkige communicatie, verstoorde relaties en mogelijk 
een te summiere anamnese, kregen we te maken met een uitbraak.

Eerste melding

GGD Amsterdam krijgt op 9 december 2008 een melding 
van een hepatitis A-infectie bij een 25 jarige hoogzwangere 
vrouw (A1). Zij is op 4 december 2008 ziek geworden met 
klachten van icterus, ontkleurde ontlasting en koorts en 
wordt opgenomen in het ziekenhuis. Bij navraag blijkt de 
patiënte A1 van 25 oktober tot 5 november 2008 in Egypte 
op vakantie te zijn geweest. Zij is geboren in Nederland en 
heeft zich voor deze reis niet laten vaccineren tegen hepatitis 
A. Wij zien Egypte als de bron van haar besmetting.
Volgens het beleid van GGD Amsterdam wordt ieder con-
tact uitgenodigd om naar de GGD te komen voor bloedon-
derzoek en vaccinatie. Afhankelijk van de anamnese gaan 
wij dan direct over tot vaccineren of wachten wij eerst de 
resultaten van het bloedonderzoek af. Veel van onze cliënten 
zijn afkomstig uit hepatitis A-endemische gebieden en heb-
ben daarom een grote kans al immuun te zijn. Bij het labo-
ratorium van GGD Amsterdam hebben wij de mogelijkheid 
om bloed cito te laten onderzoeken.

Contacten
Patiënte A1 heeft een partner A2 (25 jaar) en met hem 1 
kind van 11 maanden (kind A5). Het kind is mee geweest 
naar Egypte.
Met een ex-partner A9 (37 jaar) heeft zij 2 kinderen (kind 
A3; 9 jaar en kind A4; 6 jaar) die bij haar wonen.
Zowel de huidige partner (A2) als de ex-partner (A9) heb-
ben langer dan 15 jaar in Egypte gewoond. Wij hebben hun 
bloed niet kunnen laten onderzoeken op antistoffen tegen 
hepatitis A. Omdat zij opgegroeid zijn in Egypte en daar 
langer dan 15 jaar hebben gewoond, worden zij als immuun 
beschouwd.
Alle drie kinderen A3, A4 en A5 ontvangen op 10 decem-
ber 2008 een hepatitis A-vaccin. Alleen bij kind A4 kunnen 
wij voor de vaccinatie bloed afnemen. Bij dit kind zijn geen 
antistoffen aantoonbaar, bij de andere kinderen kan een 
asymptomatische infectie niet worden uitgesloten. 
De vader (A6) en 2 zussen (A7 en A8) van patiënte A1 heb-

ben op 5 december op de kinderen (A3, A4 en A5) gepast 
in het huis van patiënte A1 en hebben mogelijk een risico 
op besmetting gelopen. Zij blijken allen echter in het ver-
leden al 2-maal een hepatitis A-vaccin te hebben gehad en 
kunnen daarom als immuun worden beschouwd. Bij ver-
dere navraag worden er geen andere contacten genoemd. Bij 
de kinderen A3, A4 en A5 wordt 6 weken na de vaccinatie 
bloedonderzoek verricht om te onderzoeken of zij in de tus-
sentijd een asymptomatische infectie hebben doorgemaakt, 
hetgeen niet het geval was (allen IgM negatief). Het dossier 
wordt afgesloten. (figuur 1)

Een maand later: de tweede melding

Op 29 januari 2009 krijgen wij een melding binnen van een 
hepatitis A-infectie bij een 22-jarige vrouw (B1). Zij is op 
24 januari 2009 ziek geworden met klachten van gele ogen, 
koorts, misselijkheid braken en diarree. Zij is niet in het 
buitenland geweest.

Contacten
Patiënte B1 blijkt de nieuwe partner van de ex-partner (A9) 
van patiënte A1. Zij wonen samen en de kinderen van A9 
(A3 en A4) slapen doordeweeks bij hen in huis. Zelf heeft zij 
met haar partner A9 een zoontje van 13 maanden (B2). Dit 
zoontje komt echter met enige regelmaat bij familie A over 
de vloer omdat de kinderen elkaar goed kennen.
Zowel patiënte B1 als haar zoontje (B2) zijn bij de contact- 
opsporing bij de eerste melding niet als contacten genoemd.
Contacten van patiënte B1 zijn: haar zoontje (B2), haar stief-
vader (B3, 36 jaar van Marokkaanse afkomst) en haar moeder 
(B4; 49 jaar). Alle contacten worden onderzocht op antistoffen 
tegen hepatitis A. Moeder is negatief en wordt door ons gevac-
cineerd. De stiefvader, die meer dan 16 jaar in Marokko heeft 
gewoond is, zoals te verwachten immuun. Het zoontje (B2) 
van patiënte B1 echter is HAV-IgM-positief. Hij heeft geen 
klachten en maakt dus een asymptomatische hepatitis A-infec-
tie door. Dit kind gaat niet naar een kinderdagverblijf, waar-
door er geen extra maatregelen genomen hoeven te worden.
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Gezien de anamnese is het meest waarschijnlijk dat de in-
fectie van patiënte A1 naar kind B2 is gegaan en via kind B2 
naar patiënte B1. (figuur 1) De virussen van patiënten A1 en 
B1 worden getypeerd. Hieruit blijkt dat ze eenzelfde geno-
type (1B) hebben en een identieke sequentie. 

Weer een maand later: de derde melding

Op 20 februari 2009 komt een melding binnen van een 
29-jarige vrouw (C1) met hepatitis A. Zij is op 18 februari 
2009 ziek geworden met klachten als gele ogen, misselijk-
heid en braken. Zij is niet in het buitenland geweest. 

Contacten
Bij het afnemen van de anamnese wordt haar gevraagd of zij 
in haar omgeving mensen kent met hepatitis A. Zij noemt 
vervolgens patiënte A1 die een vriendin blijkt te zijn. Pa-
tiënte C1 heeft 2 kinderen van 11 en 7 jaar (C2 en C3) en zij 
spelen geregeld met de kinderen van patiënte A1.
Ook deze contacten zijn niet genoemd door patiënte A1. 
De kinderen C2 en C3 krijgen op 23 februari een hepatitis 
A-vaccin en er wordt bloed afgenomen. Ze blijken beiden 

IgM- en IgG- positief. Op 25 februari krijgt kind C2 klach-
ten van geelzien, braken, diarree, ontkleurde ontlasting en 
donkere urine. Kind C3 blijft asymptomatisch. Gezien het 
verhaal en de incubatietijd van hepatitis A is het meest aan-
nemelijk dat kind C3 geïnfecteerd is door patiënte A1 en dat 
kind C3 zijn moeder (C1) en zijn broer (C2) heeft geïnfec-
teerd. Kind C2 gaat naar de basisschool en is in de besmet-
telijke periode naar school geweest. Er is uitgebreid contact 
met de school waarbij de hygiënemaatregelen worden be-
sproken en toiletblokken in kaart gebracht. Kind C2 mag 
tot 5 maart niet naar school en er is wekelijks contact met de 
schooldirectie om de ziekmeldingen door te nemen, zodat 
we gelijk in actie kunnen komen als er zich een tweede ge-
val voordoet. Ook de afdeling Jeugdgezondheidszorg wordt 
op de hoogte gebracht. Dezelfde acties worden onderno-
men op de school van kind C3 .
Verder worden op 23 februari de volgende contacten van pa-
tiënte C1 gevaccineerd: moeder (C4), vader (C5), zus (C6) 
en inwonend neefje (C7). Bloed wordt onderzocht waarna 
blijkt dat de vader (C5) immuun is en de anderen geen an-
tistoffen hebben. Omdat blijkt dat kind C3 op 15 februari 
2009 haar verjaardag heeft gevierd worden nog twee andere 
volwassen en 3 kinderen als contacten beschouwd (gezin D 
en gezin E). Zij worden allemaal op 23 en 24 februari gevac-
cineerd. Na bloedonderzoek blijkt dat zij allen HAV-totaal-
negatief zijn (figuur 1).

De vierde melding!

Op 24 februari 2009 meldt de moeder (B4) van patiënte B1, 
verpleegkundige in een ziekenhuis, zich telefonisch bij ons 
met klachten van koorts, geelzien, donkere urine en ver-
minderde eetlust. Zij werd door ons op 30 januari 2009 ge-
vaccineerd. Zij heeft klachten sinds 20 februari 2009. Wij 
nodigen haar uit om langs te komen voor bloedonderzoek. 
Ze wordt door een arts gezien die geen icterus vaststelt. Een 
cito bloedonderzoek toont aan dat de HAV-totaaltest posi-
tief is (te verwachten na vaccinatie) alsmede de HAV-IgM-
test (25 dagen na vaccinatie). Omdat een positieve IgM-test 
ook kan optreden na een vaccinatie, wordt een HAV-PCR 
aangevraagd om een recente infectie uit te kunnen sluiten.

Contacten
Uit voorzorg worden haar thuiswonende zoon (B5, 19 jaar) 
en schoondochter (B6, 15 jaar) op 24 februari gescreend op 
hepatitis A. Zij zijn beiden HAV-negatief en worden die-
zelfde dag nog gevaccineerd tegen hepatitis A.
Op 25 februari hebben wij telefonisch contact met me-
vrouw en zij meldt dat zij zich al een stuk beter voelt. Op 27 
februari blijkt de HAV-PCR gelukkig negatief. 
Eind april hadden wij geen aanwijzingen voor verdere 
transmissie, ook niet op de betrokken scholen en konden 
wij de maatregelen rond deze uitbraak stoppen. 

Gezin A: A1 index (v)
A2 partner
A3 zoon speelt met B2,C2 en C3

A4 dochter speelt met B2,C2 en C3

A5 zoon
A6 vader
A7 zus slapen door de weeks

A8 zus bij gezin B

A9 ex partner

Nieuwe partner mw B1

Gezin B: B1 index (v)
B2 zoon speelt met A3 en A4

B3 stiefvader 
B4 moeder

B5 zoon 
B6 schoondochter 

Vriendin mw  C1

Gezin C: C1 index (v)
C2 zoon    speelt met A3 en A4 

C3 dochter speelt met A3 en A4

C4 moeder
Gezin D D1 moeder

verjaardag visite 15-2

C5 vader
D2 zoon C6 zus
D3 dochter C7 neefje

verjaardag visite 15-2
Gezin E E1 moeder

E2 zoon

Figuur 1: Schematischa weergave van het cluster
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Bespreking

Wat een eenvoudige casus leek, is uitgegroeid tot een aan-
zienlijke uitbraak. Bij de eerste melding zijn wij er duidelijk 
niet in geslaagd alle contacten goed in kaart te brengen. Mo-
gelijk liggen hier verschillende redenen aan ten grondslag 
zoals gebrekkige communicatie ten gevolge van taalproble-
men, schaamte om contacten te noemen, slechte onderlinge 
verstandhouding tussen patiënten A1 en B1, onderschatting 
van de ernst van de ziekte en het onvoldoende doorvragen 
vanuit onze kant. Deze uitbraak laat in ieder geval zien hoe 
belangrijk een goede anamnese is om verdere transmis-
sie van hepatitis A te voorkomen. Zeker bij de steeds va-
ker voorkomende ingewikkelde gezinsstructuren met vele 
(stief)ouders en (stief)kinderen. Tevens laat deze uitbraak 
zien dat (cito)bloedonderzoek van contacten, met name om 

asymptomatische infecties op te sporen, heel duidelijk zijn 
meerwaarde heeft. Zo konden wij het transmissiepatroon in 
kaart krijgen en pro-actief preventieve maatregelen nemen.
Gelukkig bleef de hier beschreven uitbraak beperkt tot 
onze eigen regio. Als gezin B of C buiten onze regio had 
gewoond dan was het heel goed mogelijk geweest dat de 
onderliggende transmissieverbanden niet waren herkend. 
Misschien dat, achteraf, de moleculaire typering van het 
hepatitis A-virus wel mogelijke verbanden had kunnen sug-
gereren.

J.A.M. Wesselink,	sociaal	verpleegkundige, J.A.R. van 

den Hoek,	GGD	Amsterdam	

E-mail:	jwesselink@ggd.amsterdam.nl

mailto:jwesselink@ggd.amsterdam.nl
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U I T  H E T  V E L D

ESBL-positieve E. coli in een instelling voor mensen met een 
verstandelijke beperking

In een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking bleken 
meerdere bewoners van dezelfde afdeling een E. coli-bacterie met een 

extended spectrum beta lactamase (ESBL) bij zich te dragen. De GGD 
Midden-Nederland gaf advies aan de instelling, daarbij ondersteund door 
een arts-microbioloog en een hygiënist. Bij het opstellen en implemente-
ren van de controlemaatregelen werden zij geconfronteerd met het ont-
breken van een nationale richtlijn ter preventie van de verspreiding van 
ESBL-positieve bacteriën voor instellingen waar de bewoners langdurig 
verblijven. De stam- en ESBL-typering bleek veel duidelijkheid te geven 
over de epidemische verspreiding van de bacterie. Indien deze typering in 
een eerdere fase was uitgevoerd, had de uitkomst hiervan eerder behulp-
zaam kunnen zijn bij de afwegingen over de te nemen maatregelen en 
onrust onder het personeel had mogelijk voorkomen kunnen worden.

Eerste melding

In december 2008 werd de toenmalige GGD Eemland 
(vanaf 01-01-2009 gefuseerd tot GGD Midden-Neder-
land) benaderd door een instelling voor mensen met een 
verstandelijke beperking. Op een afdeling met meervoudig 
complex beperkte mensen bleek één van de bewoners (A) 
een ESBL-positieve E. coli bij zich te dragen. De bewoner 
zou op korte termijn ontslagen worden uit het ziekenhuis 
en terugkeren naar de afdeling. Omdat de instelling onbe-
kend was met deze problematiek werd de GGD om advies 
gevraagd. Bij inventarisatie van het probleem bleek dat de 
keel-, urine- en perineumkweken positief waren. Na over-
leg met de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding 
(LCI) bleek dat standaard hygiënemaatregelen voldoende 
zouden zijn. De GGD heeft in overleg met de instelling dit 
advies in de volgende maatregelen vertaald: goede handhy-
giëne, handschoenen en schorten te dragen bij de persoon-
lijke verzorging, oppervlakken na besmetting huishoude-
lijk reinigen en de overige bewoners en het personeel niet 
kweken. Over de duur van de maatregelen bestaat discussie, 
hiermee wordt het belang van goede registratie benadrukt.

Tweede melding

In maart 2009 kreeg de GGD Midden-Nederland een 
nieuwe ESBL-melding van dezelfde instelling. Er bleek op 
dezelfde afdeling een tweede bewoner (B) ESBL-positief 
te zijn bevonden tijdens een opname in een ziekenhuis. Bij 
deze bewoner was de ESBL-positieve E. coli uit de urine ge-

kweekt. Opnieuw vroeg de instelling advies, dit keer met 
het verzoek om het personeel voorlichting te geven.
Omdat er geen specifieke richtlijn van de Werkgroep Infec-
tie Preventie (WIP) voor instellingen bestaat over bijzon-
dere resistente micro-organismen (BRMO) werd gebruik 
gemaakt van de WIP-richtlijn BRMO voor ziekenhuizen. 

Op de afdeling woonden negen bewoners met zowel een li-
chamelijke als een ernstige verstandelijke handicap, de meest 
kwetsbare groep binnen de instelling. De GGD gaf advie-
zen ten aanzien van contactisolatie bij verzorging (schort en 
handschoenen), schoonmaak (huishoudelijk met nadrogen, 
kamers van positieve bewoners als laatste schoonmaken, 
mop op 60°C wassen) en controlekweken (tweemaal nega-
tief met tussenpoos van 1 dag tenminste 2 dagen na staken 
van antibiotische behandeling). In overleg met de LCI werd 
geadviseerd de overige bewoners en personeelsleden niet te 
kweken. Tevens werd er een voorlichtingsbijeenkomst voor 
het personeel belegd.
Omdat er veel lichamelijk contact was tussen bewoners en 
hygiënemaatregelen niet altijd mogelijk zijn, besloot de in-
stelling toch alle 9 bewoners te laten kweken (keel, perine-
um, urine en feces). Uit deze kweken bleek dat er een derde 
bewoner (C) op de afdeling in de perineumkweek positief 
was voor een ESBL-positieve E. coli.

Vervolg

Begin mei 2009 kwam het bericht dat één van de positief 
bevonden bewoners (B) overleden was ten gevolge van een 
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urosepsis. De bewoner werd in korte tijd tweemaal met een 
urosepsis, veroorzaakt door een ESBL-positieve E. coli, op-
genomen in het ziekenhuis en 14 dagen intraveneus behan-
deld met meropenem. Het ziekenhuis heeft tijdens de twee-
de opname aangegeven dat behandeling bij een volgende 
sepsis medisch zinloos zou zijn. Toen korte tijd na ontslag 
er opnieuw symptomen van een sepsis optraden bij deze cli-
ent is in overleg met familie en behandelaren besloten dat 
verdere behandeling zowel medisch als ethisch onwenselijk 
was, waarop betrokkene thuis is overleden. Hoewel er van 
dat moment geen kweken beschikbaar zijn, bestaat er een 
sterk vermoeden dat een ESBL-positieve E. coli ook hier de 
verwekker was. Ook van patiënt A ging de klinische situatie 
medio 2009 verder achteruit. In overleg met het ziekenhuis 
besloot de familie om A thuis verder te verzorgen.

Genomen maatregelen

Na consultatie van de GGD werd een uitbraakteam ge-
formeerd bestaande uit een arts en een verpleegkundige 
infectieziektebestrijding van de GGD, een infectiepreven-
tieadviseur, een arts en een verpleegkundig specialist van 
de instelling, een arts-microbioloog en de manager van de 
betreffende afdeling. Om het uitbraakteam efficiënt te laten 
werken werden de taken verdeeld. De GGD had naast zijn 
adviserende en ondersteunende rol een belangrijke signa-
lerende taak. De arts en de verpleegkundig specialist van 
de instelling hadden zowel een coördinerende als uitvoe-
rende taak. De infectiepreventieadviseur gaf adviezen over 
hygiënemaatregelen, contactonderzoek en kweekbeleid. De 
microbiologische diagnostiek werd verricht onder de su-
pervisie van de arts–microbioloog, die ook het epidemio-
logische traject begeleidde. Met hulp van de infectiepreven-
tieadviseur werden de hygiënemaatregelen op de afdeling 
verder uitgewerkt en werd een workshop voor het personeel 
opgezet. De belangrijkste hygiënemaatregelen betroffen het 

dragen van handschoenen en overschorten tijdens de inten-
sieve verzorgingsmomenten van besmette bewoners. Het 
advies om mondkapjes te gebruiken bij bewoners met een 
positieve keelkweek werd wel aan het personeel aangeboden 
maar niet verplicht gesteld, omdat gezichtsherkenning voor 
veel bewoners noodzakelijk is. Voor de positief bevonden 
bewoners werd er een individueel protocol met hygiënische 
maatregelen opgesteld. Er werd onder andere een aparte 
douchebrancard gebruikt die na gebruik met een chloor-
oplossing werd ontsmet en de positieve bewoners werden 
als laatste in de rij verzorgd (er was geen mogelijkheid om 
een aparte doucheruimte te gebruiken). Verder lag er veel 
nadruk op een goede handhygiëne. Als gevolg van de hygië-
nemaatregelen tijdens de intensieve verzorging werd ervoor 
gekozen de dagbesteding van de positieve bewoners op de 
afdeling zelf plaats te laten vinden. 

Resultaten van screening en typering

In juni 2009 werden, na het overlijden van patiënt B en de 
verhuizing van onder andere patiënt A, 3 nieuwe bewoners 
opgenomen. Kort na hun opname werden deze nieuwe be-
woners voor de zekerheid gekweekt. Uit deze kweekresul-
taten bleek dat één van deze nieuwe bewoners (D) in zijn 
darmen gekoloniseerd was met een ESBL-positieve E. coli. 
Epidemiologisch konden we de eerste 3 gevallen op de af-
deling verklaren, omdat deze bewoners samen op de afde-
ling gewoond hadden. Bij de vierde positieve bewoner was 
dit slechts gedurende 5 dagen het geval geweest terwijl de 
benodigde hygiënische maatregelen genomen waren. Mo-
gelijk waren de hygiënische maatregelen niet voldoende of 
had een medewerker als vector opgetreden. Op advies van 
de arts-microbioloog werden alle medewerkers van de af-
deling gekweekt. Deze beslissing werd genomen om een 
mogelijke vector aan te tonen, maar ook omdat er ongerust-

Dendrogram vervaardigd met behulp van het DiversiLab System, een geautomatiseerde methode van 
stamtypering, gebaseerd op een repetitive sequence-based polymerase chain reaction (rep-PCR)

Key Sample ID

1    Bewoner C

2    Bewoner B

3    Bewoner B
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heid onder het personeel was ontstaan. De screening van 
32 personeelsleden leverde geen positieve gevallen op. Ook 
de ouders van patiënt D werden op hun dringend verzoek 
gekweekt en waren negatief.

In september 2009 werd het RIVM geconsulteerd met de 
vraag of typering van de ESBL-stammen zinvol was. Dit 
resulteerde in het besluit om te onderzoeken of er werkelijk 
sprake was van een epidemie met één stam en/of plasmide 
binnen de afdeling of dat de ESBL-positieve E.coli’s bij de 
verschillende patiënten geen verband met elkaar hadden.
Op de afdeling medische microbiologie van het Universi-
tair Medisch Centrum Utrecht werden de isolaten van de 4 
patiënten met elkaar vergeleken om te kijken of het om de-
zelfde stam ging (genotypering met behulp van Diversilab) 
en of het om dezelfde ESBL-genen ging (array). Met behulp 
van deze array kan worden bepaald of een stam ESBL-ge-
nen bezit die behoren tot het CTX-M, SHV- en TEM-type. 
Het bleek dat de isolaten van patiënt B en C een identiek 
genotype hadden en een identiek arraypatroon (CTX-M-1f 
en een TEM-1), waardoor overdracht tussen deze bewoners 
of een gemeenschappelijke bron van besmetting zeer waar-
schijnlijk was. De stam van patiënt A had een ander geno-
type, maar de array toonde een identiek patroon als dat van 
patiënt B en C. Dit kan wijzen op een plasmide-overdracht 
maar aangezien de combinatie CTX-M-1f en TEM-1 het 
meest prevalente ESBL-arraypatroon is in Nederland, is dit 
geen sluitend bewijs. De stam van patiënt D had weer een 
ander genotype en de array toonde de aanwezigheid van een 
CTX-M-1f-gen maar geen TEM-1-gen. Het is dus goed 
mogelijk dat deze patiënt bij opname de ESBL-positieve 
E.coli al in zijn darmflora had.

Huidige situatie

In april 2010 zijn de speciale hygiënemaatregelen opgehe-
ven. Patiënt A was vertrokken naar elders en patiënt B was 
overleden. Patiënt C was slechts eenmaal positief in de pe-
rineumkweek; 3 controlekweken uit de keel en feces bleven 
verder negatief. Ook de controlekweken van de laatst be-
smette bewoner van de afdeling (D) bleken in maart 2010 
3 keer negatief te zijn in de feces. Daarna zijn alle bewo-
ners van de afdeling nog eenmaal gecontroleerd en er zijn 
geen ESBL’s in de feces aangetroffen. Waakzaamheid blijft 
echter geboden, onder andere wanneer antibiotica worden 
gebruikt.

Epiloog

Op dit moment is weinig bekend over de epidemiologie en 
de effectiviteit van maatregelen ter preventie van ESBL-
genen in de extramurale zorginstellingen. Gezien de snelle 
toename in prevalentie van ESBL-positieve micro-organis-

men in de Nederlandse zorginstellingen zullen deze mul-
tiresistente micro-organismen een steeds groter probleem 
gaan vormen in en buiten de klinische setting. In instel-
lingen voor lichamelijk en verstandelijk gehandicapten vor-
men infecties een grotere bedreiging dan in de gemiddelde 
populatie, bijvoorbeeld door recidiverende cystitiden met 
urosepsis of pneumonieën op basis van continue aspiratie. 
Wanneer daarbij ook nog een multiresistente bacterie een 
rol speelt ontstaat er al snel een levensbedreigende situatie. 
Daarom is het in dergelijke instellingen van groot belang 
dat er rondom bewoners met een multiresistente bacterie 
adequate maatregelen worden getroffen ter voorkoming van 
verdere verspreiding.
De BRMO-WIP-richtlijn Ziekenhuizen is de enige richt-
lijn die op dit moment houvast biedt bij de bestrijding van 
ESBL buiten een klinische setting. Binnen een situatie, 
waarin meervoudig complex beperkte mensen, die voor in-
fecties zeer kwetsbaar zijn, langdurig samenwonen, dienen 
veel maatregelen genomen te worden waarin de richtlijn 
niet voorziet. Om die reden besloot de instelling verder te 
gaan in het nemen van maatregelen dan de GGD adviseer-
de. Het is dan ook van groot belang dat er op korte termijn 
een BRMO-WIP-richtlijn wordt opgesteld voor dergelijke 
zorginstellingen. (In het advies van het ESBL-deskundi-
genberaad d.d. 8 april 2010 werd aan de Werkgroep Infectie 
Preventie (WIP) geadviseerd een richtlijn voor verpleegte-
huizen op te stellen.)
Tenslotte laat de casus ook zien dat door het uitvoeren van 
stam- en ESBL-typering meer inzicht werd verkregen in de 
dynamiek van de uitbraak, waardoor verdere maatregelen 
achterwege konden blijven. Wanneer de typering in een 
eerdere fase zou zijn verricht had dit mogelijk onrust onder 
medewerkers en familieleden kunnen voorkomen. 

F. Hulshof,	arts	infectieziektebestrijding,	GGD	Midden-

Nederland,	A. Dijkgraaf,	Stichting	Reinaerde,	E. van 

Kregten,	tot	2007	in	Meander	Medisch	Centrum,	M.A. Le-

verstein- van Hall,	Universitair	Medisch	Centrum	Utrecht	

en	RIVM-Centrum	Infectieziektebestrijding	en	A.M.C. 

van Lier,	GGD	Midden-Nederland.

E-mail;	fhulshof@ggdmn.nl
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De bacteriologische diagnostiek werd verricht door de 
afdeling Medische Microbiologie van Meander Medisch 
Centum onder supervisie van Dr. P.C.A.M. Buijtels, die 
ook aan het epidemiologische denkproces ondersteuning 
gaf. De typering werd uitgevoerd en het dendrogram 
vervaardigd door G.M. Voets (UMCU).
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E T H I S C H E  K W E S T I E S

Mogen gezinsleden van een mazelenpatiënt geweerd worden 
van school om introductie van de ziekte te voorkomen?

Een zesjarig meisje blijkt na haar zomervakantiekamp in Frankrijk 
mazelen te hebben. Haar ouders hebben haar op antroposofische 

gronden niet tegen mazelen laten vaccineren. Ze heeft een eveneens 
ongevaccineerd broertje van 8. Hij is vooralsnog niet ziek en zal vanaf 
de volgende week weer naar school gaan. In dezelfde periode zijn er ook 
enkele gevallen van mazelen in Den Haag. Het is nog niet duidelijk of het 
om hetzelfde virustype gaat. Het zomerkamp blijkt mede door de moe-
der van de 2 kinderen te zijn georganiseerd, maar zij is erg terughoudend 
in het verschaffen van meer informatie over het kamp, bijvoorbeeld uit 
welke landen en regio’s de kinderen kwamen. Het broertje gaat naar een 
Vrije School, waar hoogstens tweederde van de kinderen is gevaccineerd. 
Aangenomen mag worden dat veel ouders van kinderen op deze school er 
nadrukkelijk voor hebben gekozen om hun kinderen niet te vaccineren. 
De arts infectieziektebestrijding overweegt om te adviseren het broertje 
gedurende de incubatieperiode thuis te houden, en zo te voorkomen dat 
hij mazelen op school introduceert. 

Stap 1: Wat is het morele probleem?

Een ethische vraag die zich in een situatie als deze voordoet 
is in hoeverre de arts infectieziektebestrijding nadrukkelijk 
moet ingrijpen, gegeven het feit dat sommige antroposo-
fische ouders er voor kiezen om hun kinderen niet tegen 
mazelen te beschermen. Dat hangt mede af van hoe groot 
het risico is op ernstige complicaties en welke andere han-
delingsopties openstaan.

Stap 2: Inventarisatie van risico’s 

Mazelen is een zeer besmettelijke, ernstige aandoening. 
Ernstige complicaties zijn pneumonie en encefalitis. Morta-
liteit in ontwikkelde landen is 1 op 1000 gemelde gevallen. 
Op het werkelijke aantal zieke kinderen is de mortaliteit in 
rijke landen wellicht lager. In ontwikkelingslanden sterft 
5 tot 10% van alle besmette kinderen. (2) Vaccinatie biedt 
effectieve, maar geen perfecte bescherming: bij ongeveer 
5 % van de kinderen die na hun eerste levensjaar worden 
gevaccineerd, wordt geen seroconversie gevonden. (3) Dat 

betekent dat tijdens een grote mazelenuitbraak ook gevac-
cineerde kinderen ziek kunnen worden. 
Om besmetting te voorkomen staan verschillende hande-
lingsopties open. Een van de stappen is om het broertje - 
ook al is hij niet ziek - voor de zekerheid voorlopig (1 à 2 
weken) thuis te houden. Dat betekent aan de ouders advise-
ren om hun kind niet naar school te laten gaan. Het advies 
kan ook met klem gegeven worden, waarbij bijvoorbeeld de 
school wordt gevraagd het advies te ondersteunen. (De op-
tie om het kind pas thuis te houden indien het zich onwel 
zou voelen is niet aan de orde: kinderen kunnen al besmet-
telijk zijn 4 dagen voordat symptomen optreden.) Daarnaast 
is het een mogelijkheid om via de school alle ouders te be-
naderen met een extra vaccinatieaanbod. 

Stap 3: Bezwaren tegen mogelijke interventies

Het voorstel om het broertje thuis te houden is niet zonder 
bezwaren. Voor een kind van 8 jaar geldt natuurlijk de leer-
plicht. Daarbij kan het vervelend zijn om juist de eerste we-
ken na de zomervakantie - misschien in een nieuwe groep 

Dit is een tweede artikel in een serie ethische casusbesprekingen. Doel is steeds te laten zien hoe ethische reflectie kan 
bijdragen aan verantwoorde keuzes in infectieziektebestrijding.
De methodiek van de casusbesprekingen is beschreven in een inleidend artikel. (1) De hieronder beschreven casus deed 
zich voor in 2008. 
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- te missen. Voor de ouders kan het betekenen dat een van 
hen overdag bij het kind moet blijven. Daarbij is het ver-
der maar de vraag óf het jongetje wel besmettelijk is of zal 
worden. Het doen van een vrijwillig vaccinatieaanbod laat 
geen bezwaren zien, al leert de ervaring dat hiervan meestal 
weinig gebruik wordt gemaakt.

Stap 4: Plichten, rechten en 
verantwoordelijkheden

Een andere overweging is dat de (antroposofische) ouders 
van andere kinderen hun eigen verantwoordelijkheid heb-
ben voor het beschermen van hun kind. Een aantal van hen 
heeft er voor gekozen om hun kinderen niet te vaccineren. 
Daarmee lijken ze ook de bijbehorende risico’s te aanvaar-
den. Kan dat reden zijn voor de GGD om minder actief op 
te treden?
Verschillende argumenten pleiten er sterk voor om wel ac-
tief op te treden. In de eerste plaats kunnen ook de gevacci-
neerde kinderen besmet worden, met name als zij nog geen 
boostervaccinatie hebben gekregen. Dit is individuele ziek-
telast, met kans op verdere verspreiding buiten de school. 
Als gevaccineerde kinderen toch mazelen krijgen, kan dat 
bovendien ten koste gaan van het vertrouwen in het Rijks-
vaccinatieprogramma. 
Een tweede argument is dat weliswaar antroposofische 
ouders afzien van vaccinatie maar dat het gaat om de ge-
zondheid van hun kinderen die deze keuze niet zelf maken. 
Verplichte vaccinatie is niet aan de orde, maar het is op z’n 
minst redelijk om ouders de kans te geven om - gegeven 
het acute risico - alsnog te kiezen voor vaccinatie. Door de 
moeder van het broertje te adviseren haar kind thuis te hou-
den, kan bovendien het risico op een uitbraak verder ver-
kleind en mogelijk weggenomen worden.

Stap 5: Conclusie en argumentatie

Kortom, het gegeven dat in antroposofische kringen ouders 
vaker afzien van vaccinatie - en daarmee een keuze maken 
waarvoor zij zelf verantwoordelijkheid dragen - is nog geen 
reden voor de GGD om terughoudend te zijn in het voor-
komen van mazeleninfecties. In deze casus is het dan ook 
zinvol om de moeder te adviseren om haar (nog) niet zieke 
kind 10 dagen thuis te houden. De moeder kan daarbij op 
de risico’s voor andere kinderen - gevaccineerd en ongevac-
cineerd - worden gewezen. Met de school moet eventueel 
besproken worden hoe te handelen als dit advies niet wordt 
opgevolgd. Via de school kan een extra vaccinatie tegen ma-
zelen worden aangeboden aan ongevaccineerde kinderen en 
eventueel zelfs aan kinderen die pas één keer gevaccineerd 
zijn. Voor het broertje is het vervelend om de eerste weken 
op school te missen, maar het is in de eerste plaats aan de 
school en de ouders om die problemen te verzachten. 
In deze situatie is de moeder inderdaad verzocht haar zoon 
thuis te houden, en zijn andere ouders, via de school gewe-
zen op de mogelijkheid om hun kinderen alsnog te laten 
vaccineren. Er zijn verder geen afspraken gemaakt met de 
school hoe te handelen als de moeder het verzoek niet zou 
opvolgen. Het broertje is uiteindelijk niet thuisgebleven, 
maar heeft ook geen mazelen gekregen. 
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Veelgestelde vragen over ESBL’s

Er is dit jaar veel (media)aandacht geweest voor de toenemende antibio-
ticaresisistentie van verschillende ESBL-producerende bacteriën. Dit 

bericht geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over ESBL’s. Het is 
van belang dat behandelend artsen alert zijn op mogelijk ESBL-drager-
schap om de behandeling hierop te kunnen aanpassen en verspreiding te 
voorkomen. 

Wat zijn ESBL’s ? 

ESBL staat voor Extended Spectrum Beta Lactamases. ES-
BL’s zijn enzymen die penicillines en cephalosporines on-
werkzaam maken door ze te hydrolyseren. ESBL-produce-
rende (positieve) bacteriën zijn hierdoor resistent tegen deze 
antibiotica. Hoewel de term ESBL strikt genomen staat 
voor de enzymen die de antibiotica afbreken, wordt zij in de 
praktijk gebruikt om de bacteriën zelf aan te duiden. Er zijn 
duizenden verschillende ESBL-enzymen, maar de meest 
voorkomende behoren tot de CTX-M-, SHV- en TEM-
families; deze families zijn op basis van DNA-sequenties 
weer onder te verdelen in verschillende subtypes. De genen 
die coderen voor de ESBL’s zijn gelegen op plasmides: vrije 
stukjes DNA die los in de bacterie liggen en gemakkelijk 
overdraagbaar zijn tussen verschillende soorten bacteriën. 
Op plasmides met ESBL’s zijn vaak ook genen aanwezig die 
coderen voor resistentie tegen andere klassen van antibio-
tica. Een analyse op de Infectieziekten Surveillance Infor-
matie Systeem - Antibiotica Resistentie (ISIS-AR) database 
(http://www.rivm.nl/cib/themas/isis-ar/) laat bijvoorbeeld 
zien dat van 105 ESBL-positieve Escherichia coli en Klebsiella 
pneumoniae bloedkweekisolaten geïsoleerd in 2008 en 2009 
in 14 laboratoria, er bij 30% co-resistentie bestond tegen 
aminoglycosiden (bijvoorbeeld gentamicine), bij 65% tegen 
cotrimoxazol en in 50% tegen quinolonen (bijvoorbeeld ci-
profloxacin). ESBL’s worden voornamelijk aangetroffen in 
enterobacteriaceae, een groep van (Gram-negatieve) bacteriën 
die behoren tot de normale darmflora van mens en dier en 
waarvan de E. coli en Klebsiella spp. de meest voorkomende 
zijn. Enterobacteriaceae zijn de meest voorkomende verwek-
kers van urineweginfecties en zijn verantwoordelijk voor 
een belangrijk deel van de bacteriële infecties in ziekenhui-
zen en verpleeghuizen. 

Waarom vormen ESBL’s een bedreiging? 

ESBL’s vormen een bedreiging omdat zij de meeste empi-
risch voorgeschreven antibiotica onwerkzaam maken. Dit 

kan betekenen dat patiënten met ESBL-infecties in eerste 
instantie – totdat er kweekresultaten bekend zijn – niet goed 
worden behandeld; dit kan leiden tot therapiefalen met mo-
gelijk verhoogde morbiditeit en zelfs mortaliteit als gevolg.
(1,2) Bovendien blijft er, wanneer de kweekresultaten be-
kend zijn en er gericht kan worden behandeld, doorgaans 
slechts een beperkt arsenaal aan antibiotica over om de in-
fectie adequaat te behandelen. ESBL’s zijn immers vaak ook 
resistent tegen andere klassen van antibiotica. De antibio-
tica waarvoor de ESBL’s doorgaans nog wel gevoelig zijn, 
zijn minder effectief of zijn niet beschikbaar in orale vorm. 
Voor invasieve infecties met ESBL’s zijn de intraveneus toe 
te dienen carbapenems de eerste keuze van behandeling. 
Dit zijn echter ‘laatste-redmiddel’ antibiotica die bij voor-
keur zo min mogelijk dienen te worden voorgeschreven, 
omdat veelvuldig gebruik onvermijdelijk zal leiden tot een 
toename van resistentie voor ook deze middelen. De eerste 
carbapenemresistente Klebsiella-isolaten zijn in Nederland 
al geïsoleerd. Elders in Europa en de Verenigde Staten heb-
ben zij inmiddels tot grote epidemieën aanleiding gegeven 
en zijn zij nu endemisch aanwezig. Een extra zorg is dat er 
de komende jaren geen nieuwe antibiotica voor Gram-ne-
gatieve bacteriën op de markt zullen komen. (3) 

Welke patiënten lopen het meeste risico op een 
infectie met een ESBL? 

Patiënten die gekoloniseerd zijn met ESBL’s lopen het 
hoogste risico geïnfecteerd te raken met een ESBL. Be-
kende risicofactoren voor intestinaal dragerschap zijn een 
eerdere infectie met ESBL, antibioticagebruik en opnames 
in verpleeghuizen en ziekenhuizen (met name op intensive-
care- afdelingen). (4,5) 
Waarschijnlijk is het eten van met ESBL’s gecontamineerd 
voedsel eveneens een risicofactor op dragerschap. Recente 
studies hebben laten zien dat vakantieverblijf in een land 
met een hoog endemisch niveau van ESBL-dragerschap in 
de bevolking, geassocieerd is met intestinaal dragerschap bij 

http://www.rivm.nl/cib/themas/isis-ar/
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terugkomst in eigen land. (5,6) Gezien het feit dat een zeer 
hoog percentage (88%) van het kippenvlees dat verkocht 
wordt in Nederland besmet is met ESBL-positieve E. coli, is 
het niet hygiënisch bereiden van dit vlees mogelijk ook een 
risicofactor voor kolonisatie. (7) Uit resultaten van onder-
zoek dat in een samenwerkingsverband tussen het Univer-
sitair Medisch Centrum Utrecht, het RIVM-Centrum In-
fectieziektebestrijding en het Centraal Veterinair Instituut 
naar ESBL-plasmides wordt uitgevoerd, blijkt dat ongeveer 
een-vijfde van de ESBL-plasmides die bij mensen zijn ge-
vonden niet te onderscheiden zijn van die bij kippen zijn 
aangetroffen. 

Welke infecties zijn geassocieerd met ESBL’s?

Buiten het ziekenhuis zijn dit voornamelijk urinewegin-
fecties. Binnen het ziekenhuis zijn dit infecties secundair 
aan pathologie van en ingrepen aan de tractus intestinalis 
en urogenitalis. Op de intensive- careafdelingen kunnen 
ESBL’s elk soort infectie veroorzaken, variërend van lucht-
weginfecties en wondinfecties tot sepsis. 

Is er een toename van ESBL’s in Nederland? 

Net als in de rest van de wereld neemt de ESBL-prevalentie 
in Nederland de laatste jaren sterk toe. De prevalentie van E. 
coli bloedkweekisolaten (intermediair) resistent tegen derde 
generatie cephalosporines, zoals ceftriaxon en ceftazidime, 
is in ons land gestegen van <1% in 2001 tot 5.6% in de eer-
ste helft van 2010. Voor K. pneumoniae-bloedkweekisolaten 
was dit percentage in de eerste helft van 2010 zelfs 9.9%.
Een analyse op de ISIS-AR-database laat zien dat er van 
2008 op 2009 een significante toename is geweest in van het 
aantal patiënten met een infectie met een micro-organisme 
resistent tegen derdegeneratie cephalosporinen. (Figuur 1) 
Buiten het ziekenhuis ging het voornamelijk om urineweg-
infecties. De hoge percentages in verpleeghuizen zijn deels 
te verklaren door een selectiever kweekgedrag. In de regel 
zal de behandelend arts daar pas een kweek afnemen indien 
een patiënt niet reageert op empirisch ingestelde antibiotica. 

Waarom is het belangrijk een ESBL-positieve 
patiënt snel te identificeren? 

In de eerste plaats kan, wanneer ESBL-dragerschap is aan-
getoond, de behandelend arts er rekening mee houden dat 
ESBL de verwekker van een eventuele infectie is en hier 
de antibioticakeuze op aanpassen. De tweede reden is dat 
zo snel mogelijk adequate maatregelen kunnen worden 
genomen om verspreding van de ESBL naar de omgeving 
en/of medepatiënten c.q. medebewoners te voorkomen. In 
de richtlijn van de Stichting Werkgroep Infectie Preventie 
(WIP) voor de bestrijding van bijzonder resistente micro-

organismen (BRMO) worden adviezen gegeven welke pa-
tienten dienen te worden gescreend en over de te nemen 
maatregelen in een ziekenhuis (www.wip.nl). Op dit mo-
ment ligt er een verzoek bij de WIP om ook een richtlijn te 
schrijven voor verpleeghuizen. 

Op welke wijze screent men voor ESBL?

Screening op ESBL-dragerschap kan in principe binnen 
24 tot 48 uur een uitslag geven. Hiertoe wordt een feces-
monster of een rectumswab naar het microbiologisch labo-
ratorium gestuurd, met de specifieke vraag ‘ESBL?’ op het 
aanvraagformulier, waar het materiaal dan wordt geënt op 
een selectief medium. Wanneer de volgende dag verdachte 
kolonies groeien op deze plaat wordt aansluitend een con-
firmatietest verricht. Afhankelijk van de methode die wordt 
gebruikt is de uitslag er op dezelfde dag (moleculaire tech-
nieken) of de volgende dag (fenotypische methodes).

Hoe stelt men vast of er overdracht van ESBL’s 
heeft plaatsgevonden tussen patiënten? 

Het vaststellen of 2 patiënten dezelfde ESBL bij zich dragen 
en of er sprake is van transmissie, is zeer gecompliceerd. Dat 
komt doordat ESBL-genen kunnen ‘overspringen’ van het 
ene plasmide op het andere plasmide en dat deze plasmides 
ook nog eens kunnen ‘overspringen’ van de ene bacterie op 
de andere. Om uit te sluiten dat er overdracht van ESBL’s 
heeft plaatsgevonden tussen patiënten zou het noodzakelijk 
zijn de stammen op 3 niveau’s te onderzoeken: stam, gen en 
plasmide. Daar staat tegenover dat zelfs een identiek patroon 
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Figuur 1: Percentage resistentie tegen 3e generatie 
cephalosporinen* aantallen zijn afkomstig uit 14 laboratoria
verspreid door Nederland: huisartsen 2008: 26.428 en 2009
28.976; verzorgingshuizen 2008: 1.849 en 2009: 2.372; poli-
kliniek 2008: 12.441 en 2009: 13.186; kliniek 2008: 17.552 en
2009: 17.777.
Bron: Infectieziekten Surveillance Informatie Systeem - Antibiotica
Resistentie (ISIS-AR) database 
(http://www.rivm.nl/cib/themas/isis-ar/)

www.wip.nl
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op alle 3 niveau’s overdracht tussen 2 patiënten niet bewijst: 
het zou kunnen dat de patiënten zijn blootgesteld aan de-
zelfde externe bron. Aangezien patiënten zeer langdurig 
drager kunnen zijn van ESBL’s kan besmetting met ESBL 
in een ver verleden hebben plaatsgevonden. Bovendien is 
onderzoek op alle 3 niveau’s in de praktijk niet mogelijk. 
Plasmide-analyse is een zeer kostbaar en arbeidsintensief 
onderzoek dat geen deel uitmaakt van de reguliere diag-
nostiek in microbiologische laboratoria. Genkarakterisatie 
is in een aantal laboratoria wel mogelijk; dit wordt verricht 
door PCR en sequencing of door middel van een DNA-
array. (8) Beide technieken zijn arbeidsintensief en kostbaar. 
Ook kunnen in de meeste laboratoria de bacteriestammen 
getypeerd worden met DNA-technieken als pulsed-field 
gel electroforese (PFGE) of repetitive sequence-based po-
lymerase chain reaction (rep-PCR). De moeilijkheden in 
het aantonen van ESBL-verspreiding maken het raadzaam 
om al in een vroeg stadium een multidisciplinair team te 

vormen wanneer er aanwijzingen zijn voor verspreiding van 
ESBL’s in een zorginstelling. In een dergelijk team horen 
in ieder geval de medische staf, de verpleegkundige staf, de 
infectiepreventie en de medische microbiologie vertegen-
woordigd te zijn. 
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Overzicht landelijke soagegevens 2009

Nog steeds een stijging in het aantal soaconsulten

In 2009 was er wederom een stijging van het aantal bezoeken en het aan-
tal opgespoorde en behandelde seksueel overdraagbare aandoeningen 

(soa). Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen. 
Zo was er een opvallende stijging zichtbaar in het percentage positieve 
gonorroe testen, daalden deze percentages voor syfilis en hiv en bleef het 
percentage positieve chlamydia testen stabiel.

Een soa is een veel voorkomende aandoening waarmee 
jaarlijks vele mensen, vooral jongeren, bij soacentra of de 
huisarts komen. Ieder jaar wordt er door het RIVM een 
overzicht gegeven van trends in het voorkomen van soa in 
Nederland. (1) Hierbij wordt gebruik gemaakt van vele be-
schikbare bronnen. De voornaamste bronnen zijn de lan-
delijke surveillancedata onder hoogrisicogroepen verkregen 
uit de soacentra, de surveillancedata van hiv behandelcentra 
via de Stichting Hiv Monitoring (SHM) en de huisartsen-
data verkregen via het Landelijk Informatie Netwerk Huis-
artsenzorg (LINH). Hier volgt een kort overzicht van de 
soagegevens uit 2009. 

In 2009 werden er alleen al binnen de soacentra 93.331 con-

sulten uitgevoerd; een stijging van 6% ten opzichte van 2008. 
Dit is een minder grote stijging in vergelijking met voor-
gaande jaren. Van de huisartsenpraktijken zijn de cijfers van 
2009 nog niet beschikbaar, maar in 2008 zijn naar schatting 
224.000 (95% BI 169.000 – 273.000) soagerelateerde episo-
des bij de huisarts gezien. Daarvan waren er 131.000 vragen 
over soa en 93.000 soadiagnoses, in totaal een toename van 
57% ten opzichte van 2007. Dit is een aanzienlijke stijging 
in vergelijking met voorgaande jaren waarin het aantal epi-
sodes in de eerstelijnszorg beperkt toenam. In de periode 
2004 tot 2008 steeg tevens het aantal cliënten met een posi-
tieve soadiagnose binnen de huisartsenpraktijk met 43% ten 
opzichte van 52% binnen de soacentra (soadiagnoses omvat-
ten: chlamydia, gonorroe, syfilis, hiv, trichomonas, genitale 
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herpes, genitale wratten en niet-specifieke urethritis). (Fi-
guur 1) (2) Het percentage positieve soatesten bleef binnen 
de soacentra stabiel; 16% werd gediagnosticeerd met een of 
meerdere van deze 8 soa, 13% met een van de zogenoemde 
Big 5 : chlamydia, gonorroe, syfilis, hepatitis B en hiv.

Gonorroe

Wanneer binnen de soacentra per soa wordt gekeken, valt 
vooral de stijging in zowel aantal diagnoses als positieve 
testen van gonorroe op. Binnen de soacentra is een stijging 
van het percentage positieve testen te zien van 2,2% in 2008 
naar 2,6% in 2009. Vooral het percentage positieve orale go-
norroetesten onder mannen die seks hebben met mannen 
(MSM) nam toe (van 3,3% in 2008 naar 4,8% in 2009). Dit 
kan duiden op een verandering in risicogedrag. Daarnaast is 
de verandering in testbeleid een mogelijke verklaring voor 
de stijging. In voorgaande jaren werd orale gonorroe veelal 
getest met een kweek, tegenwoordig wordt er steeds meer 
gebruik gemaakt van een moleculaire test (PCR), een sen-
sitievere testmethode waardoor meer positieve diagnoses 
worden gesteld.

Syfilis en hiv

Syfilis en hiv zijn vooral infecties die onder MSM voorko-
men. Syfilis vertoont de afgelopen jaren een dalende trend 
die zich in 2009 voortzet. Ook hiv bij MSM toont een af-
name in percentage positieve testen van 3,0% in 2008 naar 
2,4% in 2009. Het aandeel van zowel hiv als syfilis onder 
heteroseksuele mannen en vrouwen is klein en het percen-
tage positieve testen bij deze groep blijft laag.

Chlamydia

Onder jongeren is chlamydia een blijvend probleem. Bin-
nen de soacentra worden hoge percentages positieve testen 
gevonden bij heteroseksuele mannen en vrouwen in de leef-
tijd van 15-24 jaar, respectievelijk 15% en 14%. Deze hoge 
percentages zijn de afgelopen jaren vrijwel constant geble-
ven. Op dit moment wordt geëvalueerd of invoering van 
een systematische chlamydiascreening onder jongeren kan 
bijdragen aan de opsporing en behandeling.

Genitale wratten en herpes
Genitale wratten worden veel gezien onder heteroseksu-
ele mannen en vrouwen in de leeftijd 20-29 jaar. In 2009 
werden er 11% meer diagnoses gesteld in vergelijking met 
2008. Genitale herpes wordt ook vooral onder jonge hetero-
seksuele mannen en vrouwen gediagnosticeerd. Het aantal 
diagnoses is over het geheel gezien met 10% afgenomen ten 
opzichte van 2008.

Conclusie

Dankzij een uitgebreid surveillancenetwerk en de samen-
werking tussen de verschillende instanties, is het mogelijk 
om een goede weergave te geven van het vóórkomen van 
soa in Nederland en de trends door de jaren heen. Er zijn 
veel soa opgespoord en behandeld, echter soa blijven veel 
voorkomende aandoeningen. Het blijft daarom essentieel 
om een goed geïntegreerd soapreventiebeleid te voeren, in-
clusief partnerwaarschuwing. Daarnaast is het belangrijk 
om inzicht te krijgen in de factoren die mogelijk een rol 
spelen bij de transmissie van soa, bijvoorbeeld de invloed 
van co-infecties, de afnemende gevoeligheid van gonorroe 
tegen antibiotica en het persisterende hoogrisicogedrag, om 
zo effectiever preventie en curatie te kunnen ondersteunen.

H.J. Vriend,	epidemioloog, F.D.H. Koedijk, I.V.F. van den 

Broek en M.A.B. van der Sande,	RIVM-Centrum	Infectie-

ziektebestrijding,	Bilthoven

E-mail:	rianne.vriend@rivm.nl

Met dank aan GGD’en, medisch microbiologische labo-
ratoria, de Stichting Hiv Monitoring en het Nivel/LINH 
voor hun input en het verzamelen en genereren van data. 

Dit bericht verscheen eerder in Seksoa Jaargang 1 num-
mer 2, juli 2010.
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B E R I C H T

Methodologische beoordeling LCI-richtlijnen

De richtlijnen van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding 
(LCI) zijn een instrument voor het realiseren en handhaven van een 

landelijk kwaliteitsbeleid op het gebied van de infectieziektebestrijding 
in de openbare gezondheidszorg. (1) De richtlijnen worden met name ge-
bruikt door artsen en sociaal-verpleegkundigen infectieziektebestrijding 
van de GGD. Het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (LOI) heeft 
besloten om de methodologie op basis waarvan de richtlijnen worden 
opgesteld, te evalueren. Dit bericht presenteert de resultaten van deze 
evaluatie.

Methode

De methodologische beoordeling van de richtlijnen is uit-
gevoerd met behulp van het AGREE (Appraisal of Guideli-
nes for Research & Evaluation)-instrument en bestaat uit 23 
items verdeeld over 6 domeinen. (2) 
De richtlijnen Hepatitis A, hepatitis B, Kinkhoest, Q-
koorts en Shigellose werden beoordeeld. Dit gevarieerde 
pakket van richtlijnen bevat onder andere een recent her-
ziene richtlijn, een zoönoserichtlijn en een richtlijn waar de 
evidence-based onderbouwing uitgebreid is beschreven. 
Elke richtlijn is onafhankelijk door 2 personen beoordeeld. 
Door de resultaten te combineren wordt een gestandaardi-
seerde domeinscore verkregen. Hiervoor wordt de volgende 
formule gebruikt: (verkregen score – minimaal mogelijke 

score) / (maximaal mogelijke score – minimaal mogelijke 
score). Deze score is zowel voor elke richtlijn afzonderlijk 
als voor de 5 richtlijnen samen berekend. Tevens is elke be-
oordelaar gevraagd om scores toe te lichten en mogelijke 
verbeterpunten te benoemen.

Resultaten

De scorevariatie (figuur 1) tussen de richtlijnen is niet groot. 
De gemiddelde score per domein voor de 5 richtlijnen (fi-
guur 2) vertoont daarom een vergelijkbaar beeld. Hieronder 
wordt per domein de score toegelicht. 

Onderwerp & doel
Dit domein beoordeelt of uit de richtlijn kan worden af-
geleid wat het doel is, welke vragen aan bod komen en op 
welke populatie de richtlijn is gericht. Met een gemiddelde 
score van 71% is het onderwerp en doel goed weergegeven 
in de richtlijnen. Hierbij dient echter opgemerkt te worden 
dat de beoordelaars gevraagd is om de zogenaamde leeswij-
zer uit de gedrukte versie van de richtlijnen door te nemen. 
(3) Als dit hen niet was gevraagd hadden zij deze vragen 
negatiever beantwoord, omdat het onderwerp en doel in 
tekst van de gedrukte of digitale richtlijn zelf niet aan de 
orde komt.

Betrokkenheid belanghebbenden
De werkgroep die de richtlijn ontwikkelt dient representa-
tief te zijn voor alle professionele groepen die de richtlijn 
gaan gebruiken. Volgens AGREE moeten echter ook pa-
tiënten bij de ontwikkeling van de richtlijn betrokken zijn. 
Dat is bij de LCI-richtlijnen niet het geval, waardoor de sco-
re laag uitvalt (50% gemiddeld). Een ander punt dat de score 
negatief beïnvloedt heeft betrekking op de het testen van de 
richtlijnen. De LCI-richtlijnen worden door veel gebruikers 
beoordeeld voordat ze definitief worden vastgesteld, maar 
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daarna niet meer formeel getest. Vragen en opmerkingen 
met betrekking tot de richtlijnen komen wel dagelijks bin-
nen bij de telefonische dienst van de LCI die 24 uur per dag 
bereikbaar is. 

Methodologie
Hierbij gaat het om de manier waarop de richtlijn is onder-
bouwd en de aanbevelingen opgesteld worden. Opvallend 
is dat de richtlijn Kinkhoest beduidend beter scoorde dan 
de andere richtlijnen (79% ten opzichte van een gemiddelde 
score van 61%). De reden hiervoor kan vooral gevonden 
worden in een bijlage waarin de methodologie van het lite-
ratuuronderzoek wordt beschreven, die bij de andere beoor-
deelde richtlijnen niet aanwezig is. De score met betrekking 
tot de methodologie laat dus ruimte tot verbetering. Alle 
beoordelaars hadden de indruk dat er volgens een systema-
tische methode literatuuronderzoek was gedaan, maar kon-
den dat niet teruglezen in de richtlijnen. De beoordelaars 
gaven aan dat zij graag meer zouden willen weten over het 
onderzoek dat ten grondslag ligt aan de onderbouwing van 
de adviezen.

Helderheid & presentatie
Wat betreft helderheid en presentatie scoren de LCI-richt-
lijnen erg goed. Hierover zijn de beoordelaars het unaniem 
eens en de gemiddelde score voor dit domein was 90%.

Toepassing 
Dit domein heeft betrekking op de vraag welke organisa-
torische of financiële implicaties het volgen van de richtlijn 
met zich meebrengt en of de naleving van de richtlijn te me-
ten is. Gezien de generalistische aard van de LCI-richtlijnen 
is het lastig hier inzicht in te krijgen. Toch is de score van 
de richtlijnen ook binnen dit domein niet slecht met 73%. 
Organisatorische implicaties worden wel benoemd, maar 

de financiële implicaties zijn niet altijd even duidelijk. De 
beoordelaars vonden dit echter van ondergeschikt belang. 
Het volgen van de richtlijnen is niet goed kwantitatief vast 
te stellen (zoals bijvoorbeeld handelen bij een bepaalde lab-
waarde) aangezien het wel of niet optreden van infecties van 
veel meer factoren afhangt dan alleen van het opvolgen van 
de richtlijnen.

Onafhankelijkheid
De beoordelaars verwachtten geen belangenconflicten of 
beïnvloeding door een financierende instantie, maar dit 
staat niet expliciet in de richtlijnen vermeld. Dit verklaart 
de niet optimale score (63%) binnen dit domein.

Discussie en aanbevelingen

Het AGREE-instrument richt zich met name op richtlijnen 
voor een specifieke probleem- of indicatiestelling. De LCI-
richtlijnen zijn juist ontwikkeld als algemene richtlijnen die 
door de gebruiker toegepast kunnen worden op verschil-
lende situaties. Ondanks dat het AGREE-instrument daar-
mee beperkt is in de beoordeling van LCI-richtlijnen volgen 
uit het onderzoek een aantal aanbevelingen ter verbetering.
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De richtlijnen beginnen direct met een inleiding over het 
ziektebeeld. Een korte beschrijving van het doel, de doel-
groep en de wijze van de totstandkoming aan het begin van 
een richtlijn (zowel in de digitale als gedrukte versie van de 
richtlijn), zal een verbetering zijn. Zeker voor nieuwe ge-
bruikers van de LCI-richtlijnen kan dit nuttig zijn. In deze 
inleiding kan tevens worden opgenomen hoe de revisie van 
de richtlijnen plaatsvindt.
De herleidbaarheid van de onderbouwing van in de richtlij-
nen genoemde adviezen en maatregelen kan een meerwaar-
de hebben voor de gebruiker van de richtlijnen. Aangezien 
er al uitgebreid literatuuronderzoek wordt gedaan, dient dit 
altijd in een bijlage worden weergegeven. Per richtlijn zou 
het uitgevoerde literatuuronderzoek met betrekking tot de 
belangrijkste aanbevelingen kunnen worden weergegeven. 
In de richtlijnen dient opgenomen te worden wanneer er 
sprake is van eventuele belangenconflicten en hoe de finan-
ciering van de richtlijn tot stand komt.

De LOI-redactieraad, die besluit welke richtlijnen er wor-
den opgesteld, vond de financiële consequenties van het 
volgen van de richtlijnen van ondergeschikt belang. Deze 

hoeven dan ook niet expliciet aan bod te komen in de richt-
lijnen. In de redactieraad is afgesproken dat elke (gedrukte 
en digitale) richtlijn voorzien zal worden van een generieke 
inleiding waarin de totstandkoming, het doel en de doel-
groep van de richtlijn wordt toegelicht. Sinds 2006 heeft 
de LCI een gezamenlijk project met het Kwaliteitsinstituut 
voor de Gezondheidszorg (CBO) voor het evidence-based 
ontwikkelen van richtlijnen. De richtlijnen die sindsdien in 
dit kader worden ontwikkeld hebben een bijlage waarin de 
zoekstrategie en de onderbouwing beschreven worden.

C.P. van der Weijden, L. Vinck, A. Timen	en	D. Beaujean, 

RIVM-Centrum	Infectieziektebestrijding,	Bilthoven.

E-mail:	cpvanderweijden@live.nl

Literatuur

1.	 LCI-richtlijnen,	handleiding	voor	auteurs.	Februari	2009.	http://www.rivm.nl/cib/binaries/Handleiding%20voor%20
auteur%20februari%2009_tcm92-59560.pdf	

2.	 The	AGREE	Collaboration.	Appraisal	of	Guidelines	 for	Research	&	Evaluation	 (AGREE)	 Instrument.	www.agreecol-
laboration.org

3.	 J.E.	van	Steenbergen,	A.	Timen,	D.J.M.A.	Beaujeam	(red),	LCI-Richtlijnen	Infectieziektebestrijding.	Editie	2008.	Bilt-
hoven:	Landelijke	Coördinatie	Infectieziektebestrijding,	2008

Met dank aan Janna Klein Breteler, Matthijs van der 
Meulen, Martijn Stip en Nynke Veltman

mailto:cpvanderweijden@live.nl
http://www.rivm.nl/cib/binaries/Handleiding%20voor%20auteur%20februari%2009_tcm92-59560.pdf
http://www.rivm.nl/cib/binaries/Handleiding%20voor%20auteur%20februari%2009_tcm92-59560.pdf
www.agreecollaboration.org
www.agreecollaboration.org


INFECTIEZIEKTEN Bulletin

283Jaargang 21 nummer 8 oktober 2010

A R T I K E L

Gezondheidszorgmedewerkers met hepatitis B in Nederland, 
2000-2008.
T.J. Daha (1), M.A.J. Bilkert-Mooiman (2), C. Ballemans (3), G. Frijstein (4) , J.N. Keeman (5), R.A. de Man (6), J.E. van Steenbergen (7),  

G. Weers-Pothoff (8), H.L. Zaaijer (4)

Als reactie op de transmissie van hepatitis B in 1999 van een chirurg 
naar meerdere patiënten in Nederland, is in 2000 de Commissie 

Preventie Iatrogene Hepatitis B opgericht. In de periode van 2000 tot en met 
2008 beoordeelde de commissie 99 gezondheidszorgmedewerkers met 
hepatitis B-virus (HBV) infectie. Vijftig van deze medewerkers voerden 
risicovormende handelingen uit, oftewel handelingen met een verhoogde 
kans op transmissie van HBV van medewerker naar patiënt. Elf van de 50 
medewerkers mochten vanwege hun hoge HBV-DNA-spiegels, gedefi-
nieerd als 100.000 of meer HBV-DNA-kopieën/ml, geen risicovormende 
handelingen meer verrichten. Vijfentwintig van de 50 personen met een 
lagere viremische load mochten risicovormende handelingen blijven uit-
voeren, op voorwaarde dat hun HBV-load periodiek werd gecontroleerd. 
Veertien van de 50 betrokkenen stopten met werken of veranderden van 
baan. Vijf van de personen die geen risicovormende handelingen meer 
mochten uitvoeren startten met antivirale therapie, waardoor de HBV-re-
plicatie blijvend werd onderdrukt, waardoor het verbod op het uitvoeren 
van risicovormende handelingen kon worden opgeheven.

1. Adviseur infectiepre-
ventie, Leids Universi-
tair Medisch Centrum
2. Inspectie voor de Ge-
zondheidszorg, Zwolle
3. Universitair Medisch 
Centrum, Utrecht
4. Academisch Medisch 
Centrum, Amsterdam
5. Emeritus chirurg, 
Amsterdam
6. Erasmus Medisch 
Centrum, Rotterdam
7. RIVM-Centrum In-
fectieziektebestrijding, 
Bilthoven
8. Jeroen Bosch Zieken-
huis, Den Bosch
E-mail: t.j.daha@
lumc.nl

In 1999 besmette een Nederlandse chirurg zeker 8 en mo-
gelijk 28 patiënten met HBV. (1) De literatuur laat zien dat 
dit geen unieke gebeurtenis is. Overdracht van HBV van 
personeel naar patiënten is meerdere malen beschreven. 
(2,3) In 2000 is de Commissie Preventie Iatrogene hepatitis B, 
hierna genoemd de Commissie, door de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg (IGZ) geïnstalleerd. Aan de Commissie 
werd gevraagd om 
1) alle HBV geïnfecteerde personen die mogelijk risico-

vormende handelingen uitvoeren, te beoordelen en 
deze personen te adviseren in het voorkómen van HBV-
overdracht.

2) een landelijke richtlijn te ontwikkelen voor de preventie 
van overdracht van HBV van personeel naar patiënten. 

De richtlijn voor de preventie van iatrogene hepatitis B 
werd in juni 2002 gepubliceerd en vervolgens goedge-
keurd door de Gezondheidsraad. (4)

In 2003 kwam een Europese consensusrichtlijn beschik-
baar. (3) Sinds 2003 gelden in diverse Europese landen 
nationale richtlijnen voor het management van met HBV-
geïnfecteerd personeel, zoals bleek uit een vergadering van 
de Viral Hepatitis Prevention Board in 2005. (5)
Om iatrogene overdracht van HBV tegen te gaan, stelt de 
Nederlandse richtlijn dat de HBV- status van het medisch 
en paramedisch personeel dat risicovormende handelingen 
uitvoert, bekend moet zijn. Hierbij is de definitie van risico-
vormende handelingen overgenomen uit het rapport van de 
UK Health Advisory Group. (6) Dit rapport definieert risico-
vormende handelingen als volgt:
‘Exposure prone procedures (EPP’s) are those where there is 
a risk that injury to the worker may result in exposure of the 
patiënt’s open tissues to the blood of the worker. These pro-
cedures include those where the workers’s gloved hands may 
be in contact with sharp instruments, needle tips or sharp 
tissues( spicules of bone or theeth) inside a patiënts’s open 
body cavity, wound or confines anatomical space where the 
hands or fingertips may not be completely visible at all times’. 

Elders	in	Europa	worden	lagere	grenswaarden	voor	HBV-
DNA	gehanteerd,	waarboven	personeel	geen	risicovor-
mende	handelingen	mag	uitvoeren.	Het	is	niet	duidelijk	
wat	dit	bijdraagt	aan	de	patiëntveiligheid.	Toepassing	in	
Nederland	van	de	Europese	grenswaarde	(10.000	kopie-
en/ml)	of	de	Engelse	grenswaarde	(1000	kopieën/ml)	zou	
een	verdubbeling	of	zelfs	een	verdrievoudiging	van	het	
aantal	personen	met	werkrestricties	hebben	betekend.
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Met uitzondering van één geval werden alle gerapporteerde 
gevallen van HBV-overdracht naar een patiënt veroorzaakt 
door personeel met een HBV-viremie hoger dan 100.000 
HBV-DNA-kopieën/ml. (3,7) In de Nederlandse richtlijn 
is daarom de grenswaarde waarboven personeel geen risi-
covormende handelingen meer mag uitvoeren gesteld op 
100.000 HBV DNA kopieën/ml, hierbij is enerzijds reke-
ning gehouden met de kans op overdracht van HBV en an-
derzijds met het verlies aan medische specialisten. Als een 
HBV-geïnfecteerd persoon risicovormende handelingen 
uitvoert moet 2-maal per jaar worden aangetoond dat de 
HBV-viremie onder deze grenswaarde is. Antivirale thera-
pie met een HBV- polymeraseremmer zoals tenofovir of en-
tecavir, kan het HBV-DNA tot onder de 100.000 kopieën/
ml onderdrukken, maar ook dan is voortgaande controle 
nodig.
Om zeker te zijn dat HBV-geinfecteerd personeel goed 
wordt gecontroleerd en om te beoordelen of specifieke 
werkzaamheden behoren tot de risicovormende handelin-
gen, moet iedere HBV-positieve medewerker die mogelijk 
of zeker risicovormende handelingen uitvoert gemeld wor-
den aan de Commissie. De Commissie beoordeelt en advi-
seert. Om het rapporteren laagdrempeliger te maken kan 
het aanmelden anoniem geschieden. Dit artikel beschrijft 
het aantal en de aard van de HBV-geïnfecteerde gezond-
heidszorgmedewerkers in Nederland, zoals gemeld aan de 
Commissie in de jaren 2000 tot en met 2008.

Methode

Door de Commissie werd de aard van de werkzaamheden 
en de HBV-gerelateerde laboratoriumuitslagen van alle 
HBV-geïnfecteerde medewerkers, die aangemeld waren bij 
de Commissie, beoordeeld. Er werd een vertrouwelijke da-

tabase van alle testresultaten en beoordelingen aangelegd, 
die alleen was in te zien door de leden van de Commissie. 
De HBV-geïnfecteerde personen werden ingedeeld in 3 ca-
tegorieën: 
1) personen die risicovormende handelingen uitvoeren 
2) personen die geen risicovormende handelingen uitvoe-

ren 
3) personen die in de toekomst mogelijk risicovormende 

handelingen gaan uitvoeren 
Tot de laatste categorie behoren medische studenten, in de 
fase voorafgaand aan co-schappen. Ofschoon co-assistenten 
in Nederland gewoonlijk geen risicovormende handelingen 
uitvoeren, worden zij toch ingedeeld als personeel dat risi-
covormende handelingen uitvoert, omdat zij onverwacht in 
situaties kunnen komen waar risicovormende handelingen 
moeten plaatsvinden.
Voor dit artikel werden alle HBV-DNA-testresultaten, die 
uitgedrukt zijn in internationale eenheden, omgezet van 
IU/ml naar kopieën/ml, waarbij 1 IU vertaald is naar 5,8 
kopieën HBV-DNA.

Resultaten

Aantal en aard van de HBV-geïnfecteerde 
medewerkers
Uit de periode 2000-2008 werden de gegevens van 99 ge-
infecteerde personen voorgelegd aan de Commissie. Vijftig 
van de 99 oefenden risicovormende handelingen uit. (tabel 
1) Zeven van de 99 waren medische studenten die mogelijk 
in de toekomst risicovormende handelingen zouden gaan 
uitvoeren en 42 werden beschouwd als personeel dat geen 
risicovormende handelingen uitvoert: huisarts, nucleair ge-
neeskundige, longarts, geriater, verpleegkundige, analist, 
ambulancechauffeur en schoonmaker. Onder de 50 perso-

Tabel 1. Aantal en aard van de HBV geïnfecteerde personen, voorgelegd aan- en beoordeeld door de Com-
missie Preventie Iatrogene Hepatitis B . 

Jaar: Personeel: 
risicovormende 
handelingen
uitvoerend

mogelijk 
risicovormende 
handelingen
in de toekomst

geen 
risicovormende 
handelingen 
uitvoerend

Totaal

2000 12 0 15 27

2001 9 0 8 17

2002 4 0 5 9

2003 7 2 8 17

2004 8 2 4 14

2005 3 0 2 5

2006 2 3 0 5

2007 3 0 0 3

2008 2 0 0 2

Totaal 50 7 42 99

HBV = Hepatitis B-virus
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nen die wel risicovormende handelingen uitvoerden waren 
20 medisch specialisten (waarvan 7 nog in opleiding waren), 
9 tandartsen (4 in opleiding), 11 internisten die risicovor-
mende handelingen uitvoerden, 3 verloskundigen, 2 opera-
tieassistenten, 2 tandartsassistenten, 2 mondhygienisten en 
een chirurgische IC-verpleegkundige.
Elf van de 50 risicovormende personen hadden een HBV-
load boven de Nederlandse drempelwaarde van 100.000 
HBV-DNA-kopieën per ml, waardoor zij niet langer risi-
covormende handelingen mochten uitvoeren. Vijfentwin-
tig personen hadden een waarde onder de drempelwaarde, 
waardoor zij wel risicovormende handelingen mochten 
blijven uit- voeren, mits hun HBV-DNA-load regelmatig 
wordt gecontroleerd. De duur van deze monitoring van het 
HBV-DNA varieerde van 0 tot 106 maanden (gemiddeld 
54 maanden). Monitoring van HBV-DNA werd niet uit-
gevoerd bij 14 van de 50 personen, omdat zij gestopt waren 
met werken, naar het buitenland waren verhuisd, waren 
overleden, of van baan veranderd. Bij de 25 personen waar-
bij monitoring van HBV-DNA plaatsvond, werd als hoog-
ste waarde van het HBV-DNA gevonden: < 1000 kopieën/
ml bij 4/25 personen, tussen 1000 en 10.000 kopieën/ml bij 
10/25 personen, en tussen 10.000 en 100.000 kopieën/ml bij 
11/25 personen. 

Volgens de Nederlandse richtlijn mag personeel risicovor-
mende handelingen uitvoeren als door virale therapie de 
HBV-load onder de 100.000 kopieën/ml komt, op voor-
waarde dat regelmatige controle van het HBV-DNA plaats-
vindt. Bij 5 van de 11 personen met werkrestrictie kon het 
verbod op het uitvoeren van risicovormende handelingen 
worden opgeheven door de succesvolle antivirale therapie.
Bij 1 van de 11 personen met een werkrestrictie was de 
HBV-DNA-waarde aanvankelijk laag. Gedurende de 
controles steeg de waarde tot boven de grenswaarde van 
100.000 HBV-DNA-kopieën/ml, waardoor het nodig was 
om een verbod op het uitvoeren van risicovormende han-
delingen op te leggen.
De HBV-waarde bij 1 van de 4 studenten tandheelkunde 
was hoog waardoor hem een verbod op risicovormende 
handelingen werd opgelegd waardoor hij met de studie 
moest stoppen. Door succesvolle behandeling met antivi-
rale middelen kon hij de studie later weer oppakken. HBV-

geïnfecteerde studenten geneeskunde en tandheelkunde en 
medisch specialisten in opleiding worden met nadruk gead-
viseerd om een specialisme te kiezen zonder risicovormen-
de handelingen omdat in de toekomst hun HBV-waarde 
kan stijgen; ook zal in de toekomst wellicht de grenswaarde 
verlaagd moeten worden. 

Discussie

In een periode van 9 jaar, 2000-2008, werden bij de Com-
missie 99 HBV-geïnfecteerde medewerkers aangemeld. Een 
verbod op het uitvoeren van risicovormende handelingen 
werd opgelegd aan 11 personen. De Commissie ontvangt 
nog steeds aanvragen voor advies over HBV-geïnfecteerd 
personeel, maar het aantal aangemelde personen is sinds 
2004 beduidend lager (zie tabel 1). Dit kan worden toege-
schreven aan het feit dat de meeste geïnfecteerde personen 
waren opgespoord. Bovendien weten de betrokkenen in-
middels welk personeel zeker geen risicovormende hande-
lingen uitvoert en dus niet bij de Commissie ter beoorde-
ling hoeft te worden aangemeld.
Het is niet bekend hoeveel HBV-geïnfecteerde personen 
die risicovormende handelingen uitvoeren niet werden 
aangemeld. Om te beoordelen of de patiëntveiligheid ten 
aanzien van de preventie van hepatitis B voldoende werd 
gewaarborgd en om rapportage af te dwingen, stuurde de 
IGZ in 2002 en 2003 aan alle ziekenhuizen, onafhankelijke 
behandelcentra en privéklinieken een gestandaardiseerde 
vragenlijst. Deze vragenlijst bevatte vragen ten aanzien van 
de HBV-vaccinatiestatus van het personeel en het testbe-
leid. De reacties op de vragenlijst lieten zien dat destijds bij 
75% van de instellingen geen effectief HBV-preventiebeleid 
werd gevoerd. Hierna bezocht een afgevaardigde van de 
IGZ (auteur B-M) een aantal geselecteerde instellingen om 
daar de lokale vaccinatie en controle erop te controleren en 
uit te leggen wat de consequenties (ten aanzien van bijvoor-
beeld aansprakelijkheid) kunnen zijn bij het niet opvolgen 
van de landelijk richtlijn. In maart 2004 had 80% van de 
instellingen het HBV-preventie beleid op orde. Sinds 2005 
houden alle betrokken instellingen die bekend zijn bij de 
IGZ zich aan de landelijke richtlijn Preventie Iatrogene 
Hepatitis B. Het overgebleven HBV-risico is waarschijnlijk 
laag maar niet exact bekend.

De hoogte van de HBV-viremie bij risicovormend per-
soneel varieert aanzienlijk van persoon tot persoon. De 
grenswaarde waarboven risicovormende handelingen ver-
boden zijn varieert van land tot land. (5) Als de Europese 
grenswaarde van 10.000 HBV-DNA-kopieën/ml toegepast 
zou worden in Nederland, zou het aantal personen met een 
werkverbod verdubbelen. Toepassing van de Engelse grens-
waarde van 1000 kopieën/ml zou het aantal verboden zelfs 
verdrievoudigen. (tabel 2)

Tabel 2: Aantal HBV geïnfecteerde personen uitgesloten van 
risicovormende handelingen, bij verschillende drempelwaar-
den voor HBV DNA.

HBV DNA drempelwaarde 
(kopieen/ml)

personeel met werkrestrictie

100.000 31%	(11/36)

10.000 61%	(22/36)

1.	000 89%	(32/36)



INFECTIEZIEKTEN Bulletin

Jaargang 21 nummer 8 oktober 2010286

Hepatitis B among health care workers in the Netherlands 2000-2008
In response to the confirmed transmission of HBV from a surgeon to several patients in The Netherlands in 2000 a Com-
mittee for Prevention of iatrogenic Hepatitis B was formed. This Committee reviewed during the years 2000-2008 99 
cases of HBV infected health care workers. Exposure prone procedures (EPP’s) were performed by fifty of them. Because 
of high levels of HBV-DNA (=105 HBV DNA copies per ml) a ban on performing EPP’s was applied in 11/50 cases. 
25/50 low-viremic health care workers were allowed to continue EPP’s while their HBV load was being monitored. And 
14/50 cases had stopped working or changed profession. In 5 restricted workers who started oral antiviral treatment, HBV 
replication was persistently suppressed enabling the ban on EPP’s to be lifted. Throughout the European Union different 
levels of HBV viremia have been chosen, above which health care workers are not allowed to perform EPP’s. It remains un-
known how this affects the safety of patients. Application in The Netherlands of a European or a British guideline would 
have respectively doubled or tripled the numer of restricted health care workers. 

Jammer genoeg blijft het onbekend wat het effect is van de 
verschillende grenswaarden op het risico voor de patiënten, 
omdat hier geen onderzoek naar wordt gedaan
De laatste 10 jaar zijn HBV-polymeraseremmers voor de 
behandeling van chronische HBV- infectie beschikbaar ge-
komen. Lamivudine en adefovir werden in 1998 en 2002 
door het College Toelating Geneesmiddelen goedgekeurd 
en toegelaten tot de Europese markt. 
Helaas leidden deze vroege HBV-remmers vaak tot het ont-
staan van resistente HBV-varianten. (8,9) Daardoor werd 
in de eerste jaren van het bestaan van de Commissie lang-
durige onderdrukking van HBV-replicatie door antivirale 
therapie niet als oplossing voor hoge viremie beschouwd. 
Meer recente HBV-remmers zoals entecavir en tenofovir 
vertonen een veel beter resistentieprofiel. (10,11) Buster 
et al. toonden aan dat langdurige antivirale therapie een 
werkverbod onnodig maakt, op voorwaarde dat de viral 
load regelmatig wordt gecontroleerd. (12) Bij 5 personen 
kon dan ook het verbod op het uitvoeren van risicovor-
mende handelingen worden opgeheven. De verwachting is 
dat meer gevallen zullen volgen. Het is echter de vraag of 
hoog-viremische studenten tandheelkunde en chirurgen in 
opleiding kunnen vertrouwen op langdurige antivirale me-
dicatie. De toekomst zal uitwijzen of het overstappen naar 
een beroep zonder risicovormende handelingen niet wijzer 
was geweest.
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A R T I K E L

Mexicaanse griep: risicoperceptie bij de bevolking, eigen 
maatregelen en vertrouwen in overheidsinformatie 

M. Bults, (1) D.J.M.A. Beaujean (2), O. de Zwart (1), G. Kok (3), P. van Empelen (4), J.E. van Steenbergen (2), J.H. Richardus (4), H.A.C.M. Voeten (1)

Dit onderzoek wil inzicht geven in hoe Nederlanders tijdens de pan-
demie het risico op de Mexicaanse griep inschatten, hoeveel en welke 

mensen preventieve maatregelen namen en in hoeverre men vertrouwen 
had in de overheidsinformatie. Het onderzoek werd uitgevoerd door mid-
del van een online vragenlijst (zowel dwarsdoorsnede- (mei en juni) als 
follow-uponderzoek (augustus en november)). In november 2009 werd de 
Mexicaanse griep door 38% van de respondenten als een ernstige ziekte 
beschouwd en 36% achtte zichzelf vatbaar voor deze griep. Gevoelens van 
bezorgdheid waren afgenomen vergeleken met eerdere metingen. Van de 
respondenten had 73% maatregelen genomen om ziekte te voorkomen. Dit 
betrof met name hygiënemaatregelen. Ruim de helft (58%) was van plan 
zich te laten vaccineren als zij daarvoor in aanmerking zouden komen. 
Van de overige respondenten gaf 40% aan bang te zijn voor ernstige bijwer-
kingen, 35% twijfelde over de effectiviteit van het vaccin en 33% vond het 
vaccin niet goed getest. Bijna de helft van de respondenten had de huis-aan-
huisbrochure Grip op griep gelezen en een derde had de televisiespotjes 
gezien. Landelijke overheidsinstanties, zoals het ministerie van VWS en het 
RIVM, waren de belangrijkste bron van informatie en werden door ruim de 
helft betrouwbaar gevonden. Geconcludeerd kan worden dat men een reëel 
beeld had van de situatie: de bezorgdheid nam gedurende de pandemie af 
terwijl men zich steeds vatbaarder achtte. Angst voor ernstige bijwerkingen 
en twijfels over de effectiviteit van het vaccin verdienen aandacht bij de ont-
wikkeling van toekomstige voorlichtingscampagnes over vaccinaties.

1. GGD Rotterdam-
Rijnmond, Rotterdam
2. RIVM-Centrum In-
fectieziektebestrijding, 
Bilthoven
3. Universiteit Maas-
tricht, Maastricht
4. Erasmus Medisch 
Centrum, Rotterdam
E-mail: m.bults@ggd.
rotterdam.nl.

In april 2009 brak in Mexico een nieuw griepvirus uit, de 
zogenaamde Mexicaanse griep. Inmiddels zijn er ongeveer 
8000 mensen aan overleden in zo’n 200 landen. (1,2) In 
Nederland zijn tot medio december 51 personen mede ten 
gevolge van deze griep overleden. Om Nederlanders te in-
formeren over preventieve maatregelen is in augustus 2009 
de landelijke voorlichtingscampagne Grip op griep gelan-
ceerd, met een huis-aan-huisbrochure en radio- en televi-
siespotjes. Vanaf november konden risicogroepen zich laten 
vaccineren tegen Mexicaanse griep;(3) zo’n driekwart heeft 
hier gehoor aan gegeven. (4)

Sinds het begin van de pandemie onderzoeken de GGD 
Rotterdam-Rijnmond en het RIVM, samen met het Eras-
mus MC en de Universiteit Maastricht, hoe het algemene 
publiek reageert op de berichtgeving in de media rondom 
de Mexicaanse griep. Ervaart het publiek de ziekte als een 
dreiging, is er bezorgdheid, volgt men de preventieve maat-

regelen op en wat vindt men van de voorlichting? In juni 
2009 hebben we in het Nederlands tijdschrift voor genees-
kunde gepubliceerd over de beleving van het publiek toen 
de eerste ziektegevallen in Nederland waren bevestigd. (5) 
In dit vervolgartikel bespreken we veranderingen in de pu-
blieke beleving tijdens het verloop van de pandemie. We be-
schrijven de resultaten van de laatste meting in november 
2009 en vergelijken deze met de eerdere metingen in mei, 
juni en augustus. Tevens komt aan de orde welke mensen 
hygiënemaatregelen namen en wie bereid waren zich te la-
ten vaccineren.

Deelnemers en methode

Tijdens de grieppandemie werden 4 metingen uitgevoerd. 
De eerste meting vond plaats in mei 2009 toen de eerste 
ziektegevallen in Nederland bekend werden. In juni was 
de tweede meting toen de Wereldgezondheidsorganisatie 
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(WHO) de hoogste alarmfase afkondigde. De derde meting 
werd uitgevoerd in augustus op het moment dat het eerste 
sterfgeval in Nederland zich voordeed. Van 10-17 november 
2009, tijdens de start van de vaccinatiecampagne, vond de 
laatste meting plaats.

Werving en vragenlijst 

Bij elke meting werd gebruikgemaakt van het Flycatcher in-
ternetpanel (www.flycatcher.eu). Dit landelijke panel bestaat 
uit ongeveer 20.000 Nederlanders en is gecertificeerd door 
de International Organization for Standardization (ISO). 
Het panel was vergelijkbaar met de Nederlandse bevolking 
wat betreft geslacht, leeftijd, opleiding en provincie. Voor de 
eerste en tweede meting werden onafhankelijke steekproe-
ven getrokken van ongeveer 1000 panelleden van 18 jaar en 
ouder. De derde en vierde meting waren follow-upmetingen. 
Voor de derde meting werden alleen respondenten benaderd 
die deel hadden genomen aan de eerste en tweede meting. 
Voor de vierde meting werden alleen respondenten benaderd 
die deel hadden genomen aan de derde meting.

De panelleden kregen een e-mail met een internetlink die 
toegang gaf tot de vragenlijst. De vragenlijst was gebaseerd 
op eerdere vragenlijsten naar risicoperceptie van severe acute 

respiratory syndrome (SARS) en vogelgriep en op theoreti-
sche gedragsmodellen; de protectie-motivatietheorie en het 
health belief model.(6-9) De vragenlijst was gedurende 5-10 
dagen online in te vullen. Respondenten kregen een kleine 
financiële vergoeding voor hun deelname.

Analyse
 
De resultaten van de vierde meting, in november 2009, wer-
den vergeleken met die van de eerdere 3 metingen. Voor de 
vierde meting werden univariate en multivariate logistische 
regressieanalyses uitgevoerd om te bepalen welke mensen 
hygiënemaatregelen namen en wie bereid waren zich te la-
ten vaccineren.

Resultaten

Respons en demografische variabelen
In mei vulden 572 mensen de vragenlijst in en in juni 620. 
Van deze respondenten namen 934 deel aan de follow-upme-
ting in augustus en 754 in november 2009. Er deden even-
veel mannen als vrouwen mee. Bij de meting in november 
varieerde de leeftijd van 18-29 jaar (9% van de deelnemers), 
30-49 jaar (35%), tot 50 jaar en ouder (56%). Van deze res-
pondenten was 39% laag opgeleid, 36% middelhoog en 25% 

Tabel 1. Voorspellende factoren voor het nemen van hygiënemaatregelen door mensen zelf, om Mexicaanse griep te voorko-
men (n=754)*

Factor
percentage 
respondenten dat 
hygiënemaatregelen 
heeft genomen 

oddratio (95%-BI)

univariate 
analyse 

multivariate 
analyse 

Thuiswonende kinderen onder 18 jaar

	 ja	 58,2 1,0 1,0

	 nee	 67,2 1,5 (1,1-2,1) 1,7 (1,2-2,5)

Ervaren angst

	 lage	angst 53,8 1,0 1,0

	 hoge	angst 78,1 3,1 (2,2-4,2) 2,7 (1,9-3,9)

Geloof in effectiviteit hygiënemaatregelen

	 zeker	niet	/	waarschijnlijk	niet	/	misschien	niet	of	misschien	wel 28,9 1,0 1,0

	 waarschijnlijk	/	zeker	wel 74,5 7,2 (4,9-10,6) 6,2 (4,1-9,2)

Aandacht besteed aan informatie

	 niets/weinig/beetje	 58,7 1,0 1,0

	 veel/heel	veel 77,2 2,4 (1,7-3,4) 1,6 (1,1-2,4)

Informatie overheid betrouwbaar

	 (heel)	onbetrouwbaar/	niet	(on)betrouwbaar 58,0 1,0 1,0

	 (heel)	betrouwbaar	 71,3 1,8 (1,3-2,4) 1,5 (1,0-2,1)

* De volgende factoren zijn weggelaten uit de tabel omdat ze niet significant bleken in het multivariate model (hoewel ze in de 
univariate analyses significante voorspellers waren voor hygiënegedrag): geslacht, gepercipieerde ernst van Mexicaanse griep, 
gepercipieerde vatbaarheid voor Mexicaanse griep, hoeveelheid ontvangen informatie, hoeveelheid overheidsinformatie. De 
volgende factoren bleken in de univariate analyses geen significante voorspellers voor hygiënegedrag: leeftijd, etniciteit, op-
leiding, werkstatus, burgerlijke staat, kennis over Mexicaanse griep. 

www.flycatcher.eu
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hoog opgeleid. De overgrote meerderheid (92%) had de Ne-
derlandse etniciteit, en in 26% van de huishoudens woonden 
één of meer kinderen onder de 18 jaar. Er was nauwelijks 
verschil in demografische variabelen tussen de metingen.

Risicoperceptie en bezorgdheid
Mexicaanse griep werd door 38% van de respondenten in 
november als een ernstige ziekte beschouwd. Dit was een 
afname vergeleken met eerdere metingen in mei (80%), juni 
(67%) en augustus (41%). Het percentage respondenten dat 
zichzelf vatbaar achtte voor Mexicaanse griep nam verder 
toe tot 36% (mei: 18%; juni: 22%; augustus: 28%). Gevoe-
lens van bezorgdheid over Mexicaanse griep namen af ge-
durende het verloop van de pandemie: van 78% in mei tot 
63% in november.

Nemen van preventieve maatregelen
Het aantal mensen dat maatregelen had genomen om Mexi-
caanse griep te voorkomen, liep op van 11% in mei tot 73% 

in november 2009. Als maatregelen werden genoemd: vaker 
handen wassen (61%), vaker papieren zakdoekjes gebruiken 
bij hoesten en niezen (34%), vermijden van mensen met 
griepklachten (25%) en zich laten vaccineren tegen Mexi-
caanse griep (24%).

Hygiënemaatregelen werden vaker genomen door mensen 
die angstig waren voor Mexicaanse griep (oddsratio (OR): 
2,7; 95%-BI: 1,9-3,9), die geloofden in de effectiviteit van 
hygiënemaatregelen (OR: 6,2; 95%-BI: 4,1-9,2), die veel 
aandacht hadden besteed aan media-informatie over de 
griep (OR: 1,6; 95%-BI: 1,1-2,4) en die overheidsinforma-
tie betrouwbaar vonden (OR: 1,5; 95%-BI:1,0-2,1) (tabel 1). 
Daarnaast bleken mensen zonder kinderen vaker hygiëne-
maatregelen te hebben genomen (OR: 1,7; 95%-BI: 1,2-2,5).

Bereidheid tot vaccineren
Ruim de helft van de respondenten (58%) gaf aan zich te 
laten vaccineren tegen Mexicaanse griep als zij daarvoor 

Tabel 2. Voorspellende factoren voor hoge bereidheid om zich tegen Mexicaanse griep te laten vaccineren (n=754)*

Factor percentage 
respondenten 
dat bereid is tot 
vaccineren

oddsratio (95%-BI)

univariate analyse multivariate analyse

Geslacht

	 vrouw 55,5 1,0 1,0

	 man 60,8 1,3 (0,9-1,7) 1,6 (1,0-2,4)

Opleiding

	 hoog 55,0 1,0 1,0

	 middelhoog 53,7 1,0 (0,7-1,4) 1,0 (0,6-1,6)

	 laag 64,5 1,5 (1,0-2,2) 1,9 (1,1-3,3)

Werkstatus

	 fulltime/parttime	baan	 50,6 1,0 1,0

	 geen	baan 68,1 2,1 (1,5-2,8) 1,6 (1,1-2,4)

Thuiswonende kinderen onder 18 jaar

	 ja 49,0 1,0 1,0

	 nee 61,5 1,7 (1,2-2,5) 1,6 (1,0-2,5)

Gepercipieerde ernst 

	 lage	ernst 45,9 1,0 1,0

	 hoge	ernst 74,0 3,4 (2,5-4,6) 2,2 (1,4-3,4)

Ervaren angst

	 lage	angst 48,4 1,0 1,0

	 hoge	angst 70,0 2,5 (1,8-3,4) 2,0 (1,3-3,0)

Geloof in effectiviteit vaccinatie

	 zeker	niet	/	waarschijnlijk	niet	of	misschien	niet-wel 20,8 1,0 1,0

	 waarschijnlijk	/	zeker	wel	 79,0 14,3 (9,9-20,6) 11,9 (7,9-17,7)

Informatie overheid betrouwbaar

	 (heel)	onbetrouwbaar/	niet	(on)betrouwbaar	 42,5 1,0 1,0

	 (heel)	betrouwbaar	 73,1 3,7 (2,7-5,0) 3,2 (2,1-4,7)

* De volgende factoren zijn weggelaten uit de tabel omdat ze niet significant bleken in het multivariate model (hoewel ze in 
de univariate analyses significante voorspellers waren voor hoge vaccinatiebereidheid): leeftijd, burgerlijke staat, gepercipi-
eerde vatbaarheid voor Mexicaanse griep, hoeveelheid ontvangen informatie, mate van aandacht besteed aan informatie over 
Mexicaanse griep, hoeveelheid overheidsinformatie. De volgende factoren bleken in de univariate analyses geen significante 
voorspellers voor hoge vaccinatiebereidheid: etniciteit, kennis over Mexicaanse griep. 
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in aanmerking zouden komen. Van de overige 315 mensen 
gaf 40% aan bang te zijn voor ernstige bijwerkingen, 35% 
twijfelde over de effectiviteit van het vaccin en 33% vond 
het vaccin niet goed getest. Hoge vaccinatiebereidheid bleek 
aanwezig bij mensen die de griep als ernstig beschouwden 
(OR 2,2; 95%-BI: 1,4-3,4), die angstig waren voor de griep 
(OR 2,0; 95%-BI: 1,3-3,0), die geloofden in de effectivi-
teit van de vaccinatie (OR 11,9; 95%-BI: 7,9-17,7) en die de 
informatie van de overheid betrouwbaar achtten (OR 3,2; 
95%-BI: 2,1-4,7) (tabel 2). Daarnaast bleken mannen (OR 
1,6; 95%-BI: 1,0-2,4), lager opgeleiden (OR 1,9; 95%-BI: 
1,1-3,3); mensen zonder baan (OR 1,6; 95%-BI: 1,1-2,4) en 
mensen zonder thuiswonende kinderen (OR 1,6; 95%-BI: 
1,0-2,5) meer bereid zich te laten vaccineren.

Voorlichting door de overheid
De meeste respondenten (92%) hadden een behoorlijke 
hoeveelheid informatie ontvangen over de Mexicaanse 
griep. Bijna de helft had de huis-aan-huisbrochure Grip 
op griep gelezen en 35% had de televisiespotjes gezien. Een 
derde was meer maatregelen gaan nemen naar aanleiding 
van de voorlichtingscampagne.

Landelijke overheidsinstanties, zoals het ministerie van VWS 
en het RIVM, waren de belangrijkste bron van informatie, 
gevolgd door infectieziektenspecialisten zoals virologen, en 
familie of vrienden. De meeste mensen vonden de informatie 
van de eigen huisarts en de GGD betrouwbaar, respectievelijk 
73 en 62%. Daarnaast vond meer dan de helft de informa-
tie van het RIVM en het ministerie van VWS betrouwbaar, 
respectievelijk 57 en 56%. Van de respondenten was 35% zelf 
actief op zoek gegaan naar informatie over Mexicaanse griep. 
Er bleek behoefte te zijn aan extra informatie over de sympto-
men, de vaccinatie en de behandeling van de griep.

Beschouwing

De gepercipieerde ernst en bezorgdheid van het Nederlandse 
publiek namen gedurende het verloop van de pandemie af, 
terwijl men de kans steeds groter achtte om zelf Mexicaanse 
griep te krijgen. Men had dus een reëel beeld van de situ-
atie, want de griep bleek minder ernstig te zijn dan in eerste 
instantie werd gedacht. Van mei tot en met november 2009 
nam een steeds groter deel preventieve maatregelen en meer 
dan de helft van de respondenten was bereid tot vaccineren 
als men daarvoor in aanmerking zou komen. Voor de respon-
denten die aangaven zich niet te zullen laten vaccineren als zij 
daarvoor in aanmerking zouden komen, was de belangrijkste 
reden: angst voor ernstige bijwerkingen en twijfels over de 
effectiviteit van het vaccin. Dit komt overeen met de resul-
taten van nog niet gepubliceerd onderzoek over de vaccina-
tiecampagne tegen humaan papillomavirus (HPV); ook daar 
waren de twijfels over de veiligheid en de effectiviteit van het 

vaccin voor velen een reden om de vaccinatie niet te halen 
(marktonderzoeksbureau Qrius, 2009; data nog niet gepubli-
ceerd). In toekomstige vaccinatiecampagnes dient met name 
aan deze aspecten aandacht te worden besteed.

Geloof in de effectiviteit van maatregelen was voor het Ne-
derlandse publiek het belangrijkste argument om preventie-
ve maatregelen gedurende de grieppandemie uit te voeren. 
Dit wordt ook bevestigd in andere Nederlandse studies. Zo 
deden Zijtregtop et al. onderzoek naar de bereidheid van 
Nederlanders tot vaccinatie tegen pandemische influenza. 
(10) Zij concluderen dat mensen met een lage vaccinatiebe-
reidheid geen vertrouwen hebben dat het vaccin voldoende 
bescherming biedt (geloof in effectiviteit van de maatregel) 
en de griep als niet ernstig beschouwen (gepercipieerde 
ernst). (10) Van den Dool et al. (2008) onderzochten de atti-
tude van ziekenhuismedewerkers ten aanzien van vaccinatie 
tegen seizoensgriep. Ook zij concluderen dat medewerkers 
die vertrouwen hebben in het vaccin een grotere intentie 
hebben tot vaccineren. (11) De intentie tot het nemen van 
preventieve maatregelen lijkt naast deze rationele argu-
menten ook samen te hangen met meer affectieve factoren, 
zoals de ervaren angst ten aanzien van de grieppandemie. 
Dit wordt ook in andere internationale studies, uitgevoerd 
tijdens de influenzapandemie van 2009, bevestigd. (12,13)

Aandachtpunten om mensen te bereiken
Op basis van de resultaten van dit onderzoek zijn er een 
paar aandachtpunten voor verbetering van de voorlichting 
bij toekomstige uitbraken van infectieziekten. Bijna de helft 
van de respondenten bleek de huis-aan-huisbrochure te 
hebben gelezen en een derde had de televisiespotjes gezien. 
De informatie heeft dus wel een gedeelte van het publiek 
bereikt, maar het verdient aanbeveling na te gaan hoe men 
de overige mensen kan bereiken. Het publiek beschouw-
de landelijke overheidsinstanties als de belangrijkste bron 
van informatie en ruim de helft vond deze informatie be-
trouwbaar. Het is dus van belang dat overheidinstanties het 
publiek blijven informeren over het verloop – en de afloop 
– van een epidemie, zodat zij een reële inschatting van de 
situatie kunnen maken. (14,15) In deze voorlichting dient 
aandacht te worden besteed aan de affectieve factoren zoals 
angst en bezorgdheid. Daarnaast dienen effectiviteit en vei-
ligheid van de aanbevolen maatregelen te worden uitgelegd.

Leerpunten

• Bij uitbraken van infectieziekten is goede voorlichting 
essentieel, niet alleen om mensen te instrueren en te 
motiveren preventieve maatregelen te nemen, maar ook 
om vertrouwen in overheidsinstanties te behouden en 
misvattingen te voorkomen.

• Met de verkregen inzicht in de publieke beleving tijdens de 
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huidige grieppandemie kan succesvolle verandering in ge-
drag en percepties van het publiek worden bewerkstelligd.

• Tijdens de huidige griepuitbraak werd voor het eerst 
systematische monitoring verricht van de publieke be-
leving tijdens uitbraken.

• Bij vaccinatiecampagnes dient in de voorlichting meer 
aandacht te worden besteed aan affectieve factoren zoals 

angst voor bijwerkingen en twijfels over de effectiviteit 
van het vaccin.

Dit artikel verscheen eerder in het Nederlands Tijd-
schrift voor Geneeskunde.
Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1686
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Pandemic Influenza A (H1N1) 2009; risk perception of the general public, 

precautionary actions and trust in information provided by the government 
This article provides insight into the risk perception among the Dutch general public during the course of the Influenza A 
(H1N1) pandemic and insight into the characteristics and number of people who took precautionary actions and the level 
of trust there was in the information provided by the government. The survey was carried out with an online questionnaire 
in May, June, August and November 2009. 
In November 2009,  38% of the respondents considered Influenza A (H1N1) as a severe illness and 36% considered 
themselves susceptible to the flu. By that time general feelings of anxiety already had decreased. In November 73% of 
the respondents took preventive (hygiene)measures against the flu. More than fifty percent (58%) of the respondents had 
a positive intention to get vaccinated against Influenza A (H1N1). Main reasons for not getting vaccinated were fear for 
severe side-effects (40%) and doubts about the effectiveness of the vaccine (35%). Almost 50% of the respondents read the 
free local government brochure Grip op griep (Fight the flu) and 33% saw the announcements on television regarding pre-
ventive measures. The Ministry of Health and the National Institute of Public Health and the Environment were the most 
important sources of information to the public and more that 50% of the respondents had confidence in this information. 
There were doubts about the safety and effectiveness of the vaccinantion against Influenza A (H1N1). This is a point of 
attention for public information campaigns in the future.

www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/h1n1_pandemic_phase6_20090611/en/index.html
www.who.int/mediacentre/news/statements/2009/h1n1_pandemic_phase6_20090611/en/index.html
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Influenza

Influenza is een acute respiratoire ziekte veroorzaakt door 
een influenzavirus. Tijdens jaarlijkse influenzaepidemieën 
wordt gemiddeld 5 tot 10% van de bevolking besmet met 
een van de influenzavirussen. Hoewel ongeveer de helft 
van deze infecties symptoomloos verloopt, kan een influ-
enza-infectie een belangrijk risico opleveren voor mensen 
met een verhoogd risico op complicaties. Bij hen kan een 
influenza-infectie resulteren in secundaire complicaties 
zoals longontsteking, verergering van onderliggende ziekte 
of zelfs sterfte. Ter preventie van influenza-infecties wordt 
immunisatie tegen influenza geadviseerd bij mensen van 60 
jaar en ouder, mensen met een risicoverhogende comorbi-
diteit, bewoners van Nederlandse verpleeghuizen en andere 
zorginstellingen voor chronisch zieken en (pas sinds kort) 
gezondheidszorgmedewerkers. 

Influenzavaccinatie van 
gezondheidszorgmedewerkers
 
Eerdere studies hebben aangetoond dat influenzavaccinatie 
van gezondheidszorgmedewerkers mortaliteit en morbidi-
teit onder verpleeghuispatiënten reduceert. Bovendien re-
duceert het de kosten gerelateerd aan influenza-uitbraken 
en influenzageassocieerd verzuim onder gezondheidszorg-
medewerkers. In 2003, verwelkomde de WHO officieel 
initiatieven van landen om influenzavaccinatie aan te bie-

den aan gezondheidszorgmedewerkers die in contact waren 
met hoog-risico personen. In reactie hierop ontwikkelde de 
Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen (NVVA, 
tegenwoordig Verenso) in 2004 een richtlijn voor influenza-
vaccinatie in verpleeghuizen. In deze richtlijn werd sterk ge-
adviseerd om gezondheidszorgmedewerkers tegen griep te 
vaccineren. De vaccinatiegraad bij gezondheidszorgmede-
werkers ten tijde van het uitbrengen deze richtlijn bedroeg 
slechts 5 tot 8%. Ruim 1 jaar na uitbrengen van de richtlijn 
hebben wij onderzocht of deze richtlijn had geresulteerd 
in veranderingen in het beleid met betrekking tot influen-
zavaccinatie bij verpleeghuispersoneel en of de vaccinatie-
graad bij het verpleeghuispersoneel hierdoor gestegen was. 
Met een vragenlijstonderzoek onder het management van 
alle (n=335) Nederlandse verpleeghuizen (response rate 
45%) toonden wij aan dat de influenzavaccinatiegraad bij 
gezondheidszorgmedewerkers in Nederlandse verpleeghui-
zen niet wezenlijk verbeterde na introductie van de richt-
lijn. De vaccinatiegraad steeg slechts naar 11% in het jaar na 
introductie van de richtlijn. Voorts toonden wij aan dat op 
managementniveau het hebben van een geschreven beleid, 
het actief verzoeken van gezondheidszorgmedewerkers om 
zich te laten vaccineren en het informeren van gezondheids-
zorgmedewerkers over influenzavaccinatie alle geassocieerd 
zijn met een significant hogere vaccinatiegraad bij de ge-
zondheidszorgmedewerkers. 

Verhogen van de influenzavaccinatiegraad;  
een veelomvattende benadering

Op 25 juni 2009 promoveerde Ingrid Looijmans –van den Akker aan 
de Universiteit Utrecht met het proefschrift getiteld ‘Verhogen van 

de influenzavaccinatiegraad. Een veelomvattende benadering’. In dit 
proefschrift is onder andere in 2005 de stand van zaken met betrekking 
tot influenzavaccinatie bij gezondheidszorgmedewerkers in Nederlandse 
verpleeghuizen onderzocht en welke determinanten in deze populatie 
geassocieerd zijn met influenzavaccinatiegedrag. Vervolgens zijn deze 
resultaten gebruikt voor de ontwikkeling van een interventieprogramma 
om vaccinatiegedrag onder gezondheidszorgmedewerkers in verpleeg-
huizen te veranderen en is in 2006 de effectiviteit van dit programma 
onderzocht. Ten slotte is in 2008 onderzocht in hoeverre het manage-
ment van Nederlandse verpleeghuizen het eens is met de argumenten die 
gebruikt worden om implementatie van verplichte influenzavaccinatie bij 
gezondheidszorgmedewerkers te rechtvaardigen. 

P R O E F S C H R I F T
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Determinanten van vaccinatiegedrag

Om een hoge influenzavaccinatiegraad te bereiken is alleen 
epidemiologisch bewijs van de effectiviteit van vaccinatie 
onvoldoende om patiënten en zorgverleners te overtuigen. 
Om een hoge vaccinatiegraad te bereiken is een uitgebreide 
benadering met als doel gedragsverandering onder diegenen 
die in aanmerking komen voor influenzavaccinatie, nodig. 
Om gedragsverandering in een specifieke groep (bijvoor-
beeld gezondheidszorgmedewerkers) te bewerkstelligen 
is het noodzakelijk om op verschillende niveaus relevante 
determinanten van vaccinatiegedrag te identificeren. Dit 
vanuit een gedrags-, organisatorisch en ethisch perspectief, 
gebaseerd op theorieën over gezondheidsgedrag. 

Om te onderzoeken welke determinanten bij gezondheids-
zorgmedewerkers in Nederlandse verpleeghuizen van belang 
zijn, hebben wij in december 2005 een vragenlijstonderzoek 
uitgevoerd onder het personeel van 32 verpleeghuizen in Ne-
derland. De vragenlijst is opgesteld aan de hand van uitgebreid 
literatuuronderzoek, gestructureerde diepte-interviews en fo-
cusgroepinterviews. De vragen met betrekking tot de gedrags-
determinanten in deze vragenlijst zijn gebaseerd op het Health 
Belief Model en het ASE-model (Attitude, sociale invloed en 
eigen effectiviteit). De resultaten van deze vragenlijsten zijn 
geanalyseerd door middel van logistische regressieanalyse om 
op deze wijze de gedragsdeterminanten vast te leggen die in-
fluenzavaccinatie bij gezondheidszorgmedewerkers in Neder-
landse verpleeghuizen het beste voorspellen. Van de 1.889 ver-
spreide vragenlijsten zijn er 1.125 ingevuld retour ontvangen 
(response rate 60%). Het gerapporteerde vaccinatiepercentage 
(seizoen 2005-2006) onder de respondenten bedroeg 32.6%. 
De resultaten van deze studie maakten het mogelijk om influ-
enzavaccinatiegedrag op het niveau van de gezondheidszorg-
medewerkers accuraat te voorspellen, gebaseerd op een mul-
tivariaat predictiemodel met 13 determinanten (oppervlakte 
onder de receiver operating characteristic curve (AUC) van 
0.95). Dit model bevatte 2 demografische determinanten (zelf 
een chronische ziekte hebben waarvoor influenzavaccinatie 
geadviseerd wordt en langer dan 15 jaar werkzaam zijn in de 
gezondheidszorg), 9 gedragsdeterminanten (hoog waargeno-
men persoonlijk risico op influenza-infectie, waargenomen 
vermindering van dit risico door vaccinatie, waargenomen 
vermindering van het risico om patiënten te besmetten door 
vaccinatie, weten van het bestaan van de NVVA-richtlijn, het 
eens zijn met deze richtlijn, sociale invloed van mensen uit 
de directe omgeving, ervaren van invloed van media-aandacht 
voor vogelgriep en de ethische perspectieven dat alle gezond-
heidszorgmedewerkers zich zouden moeten laten vaccineren 
en dat gezondheidszorgmedewerkers zich zouden moeten la-
ten vaccineren vanwege hun plicht om niet te schaden) en ook 
2 organisatorische determinanten (het hebben ontvangen van 
informatie over influenzavaccinatie in het voorgaande seizoen 
via een informatiebijeenkomst en via een verpleeghuisarts). 

Ontwikkeling van een interventieprogramma

Na het identificeren van relevante determinanten van ge-
drag is de volgende stap de ontwikkeling van een interven-
tie, om een verandering in dit gedrag ook daadwerkelijk te 
bewerkstelligen. Om maximaal effectief te zijn, zouden 
dergelijke interventies op een coherente theoretische basis 
gebaseerd moeten worden, hierbij ook de organisatorische 
en ethische context meenemend. 
Voor het ontwikkelen van een dergelijk interventiepro-
gramma, met behulp van de door ons gevonden deter-
minanten, hebben wij de Intervention Mappingmethode 
gebruikt. Deze methode is ontwikkeld in het veld van de 

Increasing Influenza Vaccine Uptake. A Comprehensive 
Approach
I. Looijmans –van den Akker
Universiteit Utrecht
ISBN: 978-90-393-5088-1
http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2009-0630-
200620/UUindex.html

http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2009-0630- 200620/UUindex.html
http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2009-0630- 200620/UUindex.html
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gezondheidsvoorlichting om op systematische wijze ge-
zondheidsvoorlichtingprogramma’s te ontwikkelen. Oor-
spronkelijk werd het gebruikt voor interventies gericht op 
risicogedrag (bijvoorbeeld hivpreventie), maar werd ook 
reeds gebruikt voor de ontwikkeling van andere soorten 
interventies (bijvoorbeeld kwaliteitsverbetering). De In-
tervention mappingmethode bestaat uit meerdere opeen-
volgende stappen: probleemanalyse, ontwikkelen van in-
terventiedoelen, selectie van methoden en strategieën om 
verandering te bewerkstelligen, ontwikkelen van program-
maonderdelen en organiseren van het programma, plannen 
van de implementatie van het programma en evaluatie van 
het effect van het programma. Het door ons ontwikkelde 
programma bestond uiteindelijk uit 3 hoofdonderdelen: 
(1) een bezoek door de hoofdonderzoeker aan alle deelne-

mende verpleeghuizen waarbij zij een draaiboek, alle 
benodigde materialen en achtergrondinformatie over 
het programma ontvingen 

(2) een plenaire informatiebijeenkomst gehouden volgens 
een standaard protocol en begeleid door een gespecia-
liseerde verpleegkundige van de lokale GGD (werd per 
verpleeghuis tweemaal georganiseerd) 

(3) het aanwijzen van een programmacoördinator (bij voor-
keur een verpleeghuisarts) in elk verpleeghuis.

Effectiviteit van het interventieprogramma

In 2006 voerden wij vervolgens een geclusterde gerando-
miseerde trial uit in 33 Nederlandse verpleeghuizen om de 
effecten van het door ons systematisch ontwikkelde, veel-
zijdige interventieprogramma op de influenzavaccinatie-
graad bij gezondheidszorgmedewerkers te beoordelen. In 
de interventiegroep was de influenzavaccinatiegraad na het 
programma gemiddeld 9% hoger dan in de controlegroep 
(relatief risico 1,59; 95% betrouwbaarheidsinterval: 1,08 tot 
2,34; p=0,02). Over het geheel genomen werd 25% van alle 
gezondheidszorgmedewerkers in de interventiegroep tegen 
influenza gevaccineerd, in vergelijking met 16% in de con-
trolegroep. Kosten van het interventieprogramma betroffen 
slechts gemiddeld €1421,- per verpleeghuis en er was een 
niet significante tendens naar een hogere vaccinatiegraad 
naarmate de verpleeghuizen aan meer elementen van het 
interventieprogramma voldeden. Het relatief goedkope in-
terventieprogramma resulteerde daarmee in een significant 
hogere, maar nog steeds beperkte, influenzavaccinatiegraad 
bij gezondheidszorgmedewerkers en een betere naleving 
van de programma-elementen was geassocieerd met een 
hogere vaccinatiegraad. 
Om echter volledig te kunnen profiteren van de voordelen 
van influenzavaccinatie bij gezondheidszorgmedewerkers 
moet ofwel het programma worden aangepast en over een 
langere tijdspanne ten uitvoer worden gebracht ofwel ver-
plichte influenzavaccinatie worden overwogen.

Verplichte influenzavaccinatie

Argumenten die in de literatuur gebruikt worden voor de 
implementatie van verplichte influenzavaccinatie bij ge-
zondheidszorgmedewerkers zijn: de bewezen effectiviteit 
en kosteneffectiviteit, de algemeen geldende plicht om an-
deren niet te schaden, de beroepsmatige plicht van gezond-
heidszorgmedewerkers om hun patiënten niet te schaden, 
consistentie tussen eigen vaccinatiegedrag en het advies aan 
patiënten om zich te laten vaccineren en het feit dat vrijwil-
lige programma’s onvoldoende effectief zijn gebleken. Ar-
gumenten tegen verplichte vaccinatie zijn het schaden van 
de persoonlijke autonomie, beperking van de keuzevrijheid, 
de overtuiging dat er alternatieven voor verplichte vaccinatie 
mogelijk zijn, mogelijke kosten verbonden aan het vinden 
van diegenen die niet mee wensen te werken, de overtui-
ging dat het vaccineren van gezondheidszorgmedewerkers 
alleen in het belang van de werkgever zou zijn en angst dat 
verplichte vaccinatie de moraal van de gezondheidszorg-
medewerkers zou kunnen schaden. Natuurlijk heeft vrij-
willige vaccinatie de voorkeur als daarmee een acceptabele 
influenzavaccinatiegraad bij gezondheidszorgmedewerkers 
behaald zou kunnen worden. Dit is echter onwaarschijn-
lijk, getuige de effectiviteit van het door ons ontwikkelde 
programma. Daarom zou verplichte influenzavaccinatie bij 
gezondheidszorgmedewerkers overwogen kunnen worden.
In 2008 toonde wij aan dat, inmiddels 4 jaar na de ont-
wikkeling van de NVVA-richtlijn, de gemiddelde influ-
enzavaccinatiegraad bij gezondheidszorgmedewerkers in 
Nederlandse verpleeghuizen nog slechts 19% was. Verder 
lieten wij zien dat, ondanks het feit dat de meerderheid 
van het verpleeghuismanagement (>69%) het eens is met 
alle relevante argumenten ten gunste van implementatie 
van verplichte influenzavaccinatie, slechts een minderheid 
(24%) van het verpleeghuismanagement het ermee eens is 
dat verplichte vaccinatie ingevoerd zou moeten worden als 
vrijwillige vaccinatie niet resulteert in een voldoende hoge 
vaccinatiegraad bij gezondheidszorgmedewerkers. Het ver-
pleeghuismanagement is dus blijkbaar nog niet klaar voor 
de implementatie van verplichte influenzavaccinatie bij ge-
zondheidszorgmedewerkers.

Conclusies

Om de influenzavaccinatiegraad bij gezondheidszorgme-
dewerkers verder te verhogen bevelen wij aan om ons in-
terventieprogramma te verbeteren en het nationaal en over 
een langere tijdspanne te implementeren. Als dit echter niet 
resulteert in een voldoende hoge vaccinatiegraad, dan be-
pleiten wij de implementatie van verplichte influenzavacci-
natie bij gezondheidszorgmedewerkers in Nederlandse ver-
pleeghuizen. Dit ontslaat verpleeghuismanagement echter 
niet van de verplichting om gezondheidszorgmedewerkers 
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te informeren en voor te lichten over influenzavaccinatie. 
Naar onze mening zou de implementatie van verplichte 
vaccinatie georganiseerd moeten worden in samenhang met 
de implementatie van ons aangepast interventieprogramma. 

Ook het verpleeghuismanagement zou geïnformeerd moe-
ten worden over, en betrokken worden bij, een dergelijke 
implementatie van verplichte influenzavaccinatie bij ge-
zondheidszorgmedewerkers. Voor Nederlandse gezond-
heidszorgmedewerkers in ziekenhuizen en voor huisartsen 
zouden aanvullende inspanningen geleverd moeten wor-
den, om de mogelijkheid te onderzoeken om de influenza-
vaccinatiegraad op een vrijwillige basis te verhogen. 

I. Looijmans –van den Akker,	Arts	In	Opleiding	tot	Huis-

arts	en	Onderzoeker,	Julius	Centrum	voor	Gezondheids-

wetenschappen	en	Eerstelijns	Geneeskunde,	Universitair	

Medisch	Centrum,	Utrecht.	

E-mail:	ilooijmans@casema.nl

Promotoren: 
Prof. dr. J.J.M. van Delden (Julius Centrum, UMC 
Utrecht) 
Prof. dr. Th.J.M. Verheij (Julius Centrum, UMC 
Utrecht)
Co-promotoren: 
Prof. dr. E. Hak (RU Groningen) 
Dr. M.E. Hulscher (IQ Healthcare, UMC Nijmegen)
Financiering: 
ZonMw grant nr. 6300.0005 en 6330.0026

mailto:ilooijmans@casema.nl
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A A N K O N D I G I N G

Eendaagse cursus

Artikelen schrijven voor het Infectieziekten Bulletin

Op 18 november 2010 organiseert de redactie van het Infectieziekten Bulletin in samenwerking met het 
taalcentrum van de VU de eendaagse cursus Artikelen schrijven voor het Infectieziekten Bulletin. Deze prak-
tijkgerichte schrijfworkshop richt zich in eerste instantie op artsen en verpleegkundigen die werkzaam 
zijn in de infectieziektebestrijding en die hun kennis en ervaringen willen delen met andere professio-
nals. 

De werkvorm is afwisselend en actief. U doet beoordelingoefeningen, maar voert ook tal van schrijf-
opdrachten uit. Met deze training brengt u uw schrijfvaardigheden naar een hoger niveau. Voorafgaand 
aan de training maken de deelnemers een casusbeschrijving, bij voorkeur uit hun eigen praktijk. Aan de 
hand hiervan schrijft u een artikel. Daarnaast vragen we u een intakeformulier met uw leerwensen in 
te vullen.

Voorlopig programma: 

Voorbereiding op de schrijftaak
• De doelgroep: voor wie schrijft u? Met welke kenmerken van uw lezer moet u rekening houden?
• Het belang van lezersgericht schrijven: teksten zijn het ‘gezicht’ van de infectieziektebestrijding 
• Selectie van materiaal: welke informatie is relevant? Welke onderdelen van een praktijkverhaal ver-

werk je uiteindelijk in het artikel?

Effectieve tekstopbouw 
• Introductie tekstopbouw: wat zijn de hoofdbestanddelen van een bericht uit het veld; verschillende 

structuurvarianten; waaraan moet een goed artikel voldoen?
• De eis aan elke tekst: een lezersgerichte opbouw
• De centrale vraag/thema: de kern van elke tekst
• De belangrijkste tekstonderdelen: inleiding, middenstuk, slot
• Het belang van de inleiding/lead
• De alinea als bouwsteen van de tekst
• Kopjes en andere hulpmiddelen

Helder en aantrekkelijk formuleren
• Verbanden verduidelijken met signaalwoorden en verwijswoorden
• Creatief formuleren: spelen met woordkeus, met zinsbouw, met de invalshoek van het artikel

Praktische informatie

Datum   18 november 2010 9:30-16:30 uur 
Locatie  RIVM Bilthoven
Kosten   € 185
Doelgroep  GGD artsen en verpleegkundigen  
Accreditatie  Accreditatie is aangevraagd bij AbSG en V&VN 
Deelname  Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Deelname op volgorde van aanmelding.
Meer informatie Marion Bouwer, RIVM, e-mail: marion.bouwer@rivm.nl.
Aanmelding  www.infectieziektebulletin.nl 

mailto:marion.bouwer@rivm.nl
www.infectieziektebulletin.nl
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A A N K O N D I G I N G

Beroepsopleiding hygiënist of adviseur 
Infectiepreventie openbare gezondheidszorg

Bent u (sociaal) verpleegkundige met een BIG-registratie? Medisch microbiologisch analist? Gediplo-
meerd ziekenhuishygiënist? Of hebt u een aanverwante opleiding en bent u minimaal 24 uur per week 
werkzaam binnen het aandachtsgebied Technische hygiënezorg bij de GGD? Dan is de opleiding Hygi-
ene en infectiepreventie in de openbare gezondheidszorg (OGZ) misschien iets voor u! 

Inhoud
De beroepscompetenties die een hygiënist of adviseur infectiepreventie OGZ nodig heeft, zijn niet dezelfde 
als die van een infectieziektebestrijder. Zo blijkt in de praktijk. Deze opleiding richt zich daarom op het ver-
werven van specifieke competenties waarmee u op professionele en deskundige wijze alle facetten binnen 
de technische hygiënezorg kunt uitvoeren. Deze competenties variëren sterk van karakter. Zo wordt een 
hoog competentieniveau voor zelfstandig werken verwacht, terwijl u ook goed moet kunnen samenwerken.

Modules
De opleiding is verdeeld over 5 modules die nauw met elkaar samenhangen:
Module 1: Algemene theoretische kennis (microbiologie, infectieziekten)
Module 2: Professionele communicatie 
Module 3: Het uitvoeren van technische hygiënezorg 
Module 4: Coördineren en organiseren van preventieve maatregelen 
Module 5: Kwaliteitszorg en deskundigheidsbevordering 

Binnen de modules maakt u eigen keuzes in de literatuurstudie en voert u in de werksetting praktijkopdrach-
ten uit. De voortgang houdt u zelf bij in uw portfolio. Na het voltooien van de opleiding bent u in staat om:
- Kort, helder en duidelijk mondeling en schriftelijk te communiceren.
- Audits of inspectiebezoeken op te stellen en uit te voeren.
- Knelpuntenanalyses te maken.
- Efficiënt samen te werken met verschillende partijen.
- Implementatiestrategieën te ontwikkelen.
- Onderzoek op te zetten en uit te voeren.
- Een benchmark toe te passen en uit te voeren.

Tijdens de opleiding wordt ook aandacht besteed aan de algemene kennis over microbiologie, infectie-
ziekten en ethiek in relatie tot infectiepreventie. 

Locatie 
Het onderwijs vindt plaats in het Onderwijscentrum en het Wenckebach Skills Center van het Univer-
sitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Als binnen de opleiding specifieke onderwerpen aan bod 
komen, kan het onderwijs op andere locaties dan het UMCG worden gegeven. Nabij het UMCG zijn 
diverse overnachtingsmogelijkheden. Het Wenckebach Instituut kan hierin bemiddelen. 

Duur 
De opleiding duurt 18 maanden. Er zijn gedurende deze maanden 42 contactdagen. Een contactdag 
bestaat uit 2 onderwijsbijeenkomsten van 3 of 4 lesuren (50 minuten). U heeft 3 aaneengesloten contact-
dagen per 3 tot 4 weken. De opleiding begint met een introductiedag en sluit af met een minisymposium. 
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Kosten 
De kosten van de opleiding bedragen circa EUR 7.300,- exclusief studieboeken.
 
Meer informatie Wenckebach Instituut School of Nursing & Health 
Telefoon  050 - 36 19 862
E-mail   vvo@wenckebach.umcg.nl 
   http://wencke4.housing.rug.nl/winkel/winkelframeverpleeg.htm

mailto:vvo@wenckebach.umcg.nl
http://wencke4.housing.rug.nl/winkel/winkelframeverpleeg.htm


INFECTIEZIEKTEN Bulletin

Jaargang 21 nummer 8 oktober 2010300

A A N K O N D I G I N G

Symposium: het Nederlandse MRSA-beleid:  
‘Het kan anders, het moet anders’

MRSA-infecties vormen - nog altijd - wereldwijd een belangrijk probleem in gezondheidszorginstel-
lingen. Nederland is er, net als de Scandinavische landen, in geslaagd de incidentie van MRSA infecties 
bijzonder laag te houden door het sinds 1984 landelijk uitgevoerde search-en-destroybeleid. Recente 
ontwikkelingen maken dat het beleid aanpassing behoeft. Zo neemt in Nederland het MRSA-drager-
schap in de algemene bevolking toe. Daarnaast zijn er nieuwe diagnostische methoden voor het sneller 
aantonen van MRSA- dragerschap. Ook is inmiddels meer bekend over de effectiviteit van dragerschaps-
behandeling en de kosten van het MRSA-beleid. Na 25 jaar succesvol search-en-destroybeleid is het dan 
ook tijd voor een kritische beschouwing. Aanpassing van het huidige Nederlandse MRSA-beleid aan de 
nieuwe ontwikkelingen lijkt aangewezen. Daardoor kan de uitvoerbaarheid van het MRSA-beleid, zelfs 
bij een veranderende epidemiologie, aanzienlijk verbeterd worden.

Datum   11 november 2010
Locatie  Louis Hartlooper Complex, Tolsteegbrug 1, Utrecht
Kosten   € 25 overmaken op rekeningnummer 69.97.04.855 t.n.v. CTID-congres UMC, 

Utrecht o.v.v. MRSA-symposium
   Deelname is gratis voor werknemers UMC Utrecht en studiegroepleden van studies 

uitgevoerd door Heidi Ammerlaan en Marjan Wassenberg
Accreditatie  Is aangevraagd bij de NIV, de NVMM en de VHIG. Deelnemers ontvangen aan het 

einde van de ochtend een certificaat
Inschrijven  Per e-mail aan MRSAsymposium@umcutrecht.nl. Inschrijving gebeurt op volgorde 

van aanmelding. Het maximum aantal deelnemers is 200. Deelnemers ontvangen een 
bevestiging

Informatie  Yfke Joseph, UMC Utrecht
Telefoon   088 75 576 25
Fax     030 25 417 70
E-mail   MRSAsymposium@umcutrecht.nl

mailto:MRSAsymposium@umcutrecht.nl
mailto:MRSAsymposium@umcutrecht.nl
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Heijermanslezing : Infectieziekten en werk

Door de pandemie en zoönosen is het thema infectieziekten bij het werk zeer actueel. De vergrijzing 
van de beroepsbevolking en de verhoogde arbeidsparticipatie van chronisch zieken maken dat de groep 
kwetsbare werknemers toeneemt. Door de globalisering komen werknemers sneller in aanraking met 
infectieziekten die tot voor kort in Nederland onbekend waren. Er is dus alle aanleiding om opnieuw 
een Heijermanslezing te wijden aan het onderwerp infectieziekten en werk. Het programma loopt via 
de risico-inschatting vanuit arbeidshygiënisch gezichtspunt, aandacht voor de verhoogde kwetsbaarheid 
voor beroepsinfectieziekten, de kennis van nu over de Mexicaanse grieppandemie en de zorgen rond de 
Q-koorts bij werkenden, naar de ethische vragen rond het thema infectieziekten en werk. Kortom een 
middag waarin u zich kunt laten vaccineren met een booster aan praktijkgerichte kennis. Zie aanmel-
dingslink onderaan dit bericht.

Wie:   het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB)
Wanneer:   Vrijdag 17 december 2010 
Waar:    Collegezaal 1 Universiteit van Amsterdam AMC 
Accreditatie:   3 punten (bedrijfs- en verzekeringsartsen)
Kosten:  Geen

Programma 
13.30   Ontvangst met koffie en thee
14.00   Opening Dr. Dick Spreeuwers, directeur NCvB, voorzitter
14.10 -14.40  Risico-inschatting van infectieuze agentia: Mogelijkheden en valkuilen vanuit de Ar-

beidshygiëne Dr. Remko Houba NKAL/IRAS
14.40 - 15.10  Verhoogde kwetsbaarheid voor infecties in en door het beroep: Niet wachten tot het 

misgaat! Harry Stinis, bedrijfsarts NCvB
15.10 - 15.40  Mexicaanse grieppandemie: wake-up call, of niet? Dr. Jaap Maas, bedrijfsarts, NCvB, 

Arbodienst AMC
15.40 - 16.00  Pauze
16.00 - 16.30  Q-koorts en zorg voor werkenden Prof. dr. Jan Hendrik Richardus, arts Maatschappij & 

Gezondheid - Epidemioloog Erasmus MC
16.30 - 17.00  Infecties op het werk: ethische vragen voor de bedrijfsarts Dr. Marcel Verweij Ethiek 

Instituut, Universiteit Utrecht
17.00   Afsluiting en Borrel

Aanmelding via link: http://www.beroepsziekten.nl/node/1456

A A N K O N D I G I N G

http://www.beroepsziekten.nl/node/1456
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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 
25-28
totaal

Week 
29-32
totaal

Week 
33-36
totaal

Totaal
t/m week 36 

2010

Totaal
t/m week 36

2009

Groep A
Nieuwe	Influenza	A	(H1N1)* 0 0 304 533 0
Pokken 0 0 0 0 0
Polio 0 0 0 0 0
Severe	Acute	Respiratory	Syndrome	(SARS) 0 0 0 0 0

Groep B1
Difterie 0 0 0 0 0
Humane	infectie	met	aviair	influenzavirus 0 0 0 0 0
Pest 0 0 0 0 0
Rabiës 0 0 0 0 0
Tuberculose 101 54 80 643 651
Virale	hemorragische	koorts 0 0 0 0 0

Groep B2
Buiktyfus 2 1 3 18 5
Cholera 0 0 0 1 1
Hepatitis	A 15 7 23 157 114
Hepatitis	B	Acuut 11 16 10 146 148
Hepatitis	B	Chronisch 104 231 106 1289 1248
Hepatitis	C	Acuut 5 0 6 33 25
Invasieve	groep	A-streptokokkeninfectie 5 20 12 170 215
Kinkhoest 358 339 337 3200 4600
Mazelen 2 0 2 14 8
Paratyfus	A 1 1 6 14 6
Paratyfus	B 2 0 5 13 6
Paratyfus	C 0 0 0 0 1
Rubella 0 0 0 0 5
STEC/enterohemorragische	E.coli-infectie 30 9 90 226 139
Shigellose 64 11 0 201 288
Voedselinfectie 5 8 8 33 21

Groep C
Antrax 0 0 0 0 0
Bof 30 0 8 190 24
Botulisme 0 0 0 0 0
Brucellose 1 0 1 3 1
Gele	Koorts 0 0 0 0 0
Hantavirusinfectie 2 1 5 15 2
Invasieve	Haemophilus	influenzae	type	b-infectie 2 1 0 31 0
Invasieve	pneumokokkenziekte	(bij	kinderen) 5 4 0 40 21
Legionellose 13 27 40 170 92
Leptospirose 0 0 1 7 7
Listeriose 4 2 5 46 35
MRSA-infectie	(clusters	buiten	ziekenhuis) 4 0 0 13 8
Malaria 11 37 24 147 160
Meningokokkenziekte 10 9 11 106 120
Psittacose 4 13 3 52 53
Q-koorts 88 24 18 489 1888
Tetanus 0 0 0 0 0
Trichinose 0 0 0 0 0
West-Nijlvirusinfectie 0 0 1 1 0
Ziekte	van	Creutzfeldt-Jakob	-	Klassiek 5 1 2 21 6
Ziekte	van	Creutzfeldt-Jakob	-	Variant 0 0 0 1 0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn ingedeeld naar 
de week waarin ze door het RIVM zijn geaccordeerd. *Het aantal Nieuwe influenza A (H1N1) meldingen in week 33-36 is een artefact. Deze oude meldingen uit 
2009 en begin 2010 zijn nu pas in de tabel opgenomen omdat zij recent door het RIVM werden goedgekeurd. 
Contactpersoon: S.M. van der Plas, RIVM, CIb, Epidemiologie en Surveillance, e-mail: Simone.van.der.plas@rivm.nl
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Week 
21-23
totaal

Week 
24-33
totaal

Week 
34-37
totaal

Totaal
t/m week 37 

2010

Totaal
t/m week 37

2009

totaal	aantal	MRSA-isolaten 162 607 203 2090 2147
buitenlandgerelateerde	isolaten* 11 24 10 93 115
veegerelateerde	isolaten 60 233 74 848 904
screeningsisolaten 93 388 133 1361 1436
isolaten	uit	mogelijk	infectieus	materiaal 56 196 64 670 540

Top 5 van spatypes t011	(35) t011	(145) t011	(44) t011	(509) t011	(550)
t108	(14) t008	(62) t064	(25) t008	(176) t108	(222)
t002	(13) t108	(47) t008	(24) t108	(171) t008	(165)
t008	(12) t002	(23) t108	(12) t002	(117) t002	(102)
t003	(8) t064	(23) t002	(6) t064	(57) t179	(57)

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

Week 
25-28
totaal

Week 
29-32
totaal

Week 
33-36
totaal

Totaal
t/m week 36 

2010

Totaal
t/m week 36

2009

Enterovirus 205 285 199 995 782
Adenovirus 93 100 83 1123 838
Parechovirus 128 113 75 536 194
Rotavirus 54 14 16 2066 1778
Norovirus 81 61 41 3235 1520
Influenza	A-virus 0 2 2 69 1895
Nieuwe	Influenza	A-virus 0 0 1 30 20
Influenza	B-virus 6 2 1 19 113
Influenza	C-virus 0 0 0 1 5
Parainfluenza 41 17 18 356 397
RS-virus 4 4 10 1920 834
Rhinovirus 99 54 129 1087 897
Mycoplasma	Pneumoniae 21 25 29 306 272
hMPV 3 1 0 395 159
Coronavirus 5 8 9 278 152
Chlamydia	psittaci 1 1 2 18 22
Chlamydia	pneumoniae 1 1 3 19 53
Chlamydia	trachomatis 1418 1467 1411 12451 10913
Hiv	1 88 82 87 783 768
Hiv	2 0 0 1 5 4
HTLV 0 0 0 3 1
Hepatitis	A-virus 11 7 9 81 64
Hepatitis	B-virus 114 85 103 977 1068
Hepatitis	C-Virus 57 66 73 591 563
Hepatitis	D-Virus 2 1 0 10 8
Hepatitis	E-Virus 2 4 2 18 16
Bofvirus 9 10 10 69 16
Mazelenvirus 1 0 0 10 6
Rubellavirus 1 1 0 9 11
Parvovirus 20 25 21 173 353
Coxiella	burnetii 23 22 19 351 605
Rickettsiae 0 2 0 6 30
Denguevirus 12 26 39 132 137
Hantavirus 0 3 1 13 4
West-Nijlvirus 0 0 1 1 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
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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

Vormt krentenbaard een gevaar voor zwangeren?

Een verloskundige belt naar de LCI. ze krijgt regelmatig vragen van zwangeren over krentenbaard en vraagt 

zich af: is het voor zwangeren aan te raden bij kinderen met krentenbaard uit de buurt te blijven?

Verschillende veroorzakers 

De	officiële	naam	voor	krentenbaard	is	Impetigo	Vulgaris	of	Impetigo	Contagiosa.	Het	is	een	huidinfectie	die	

meestal	veroorzaakt	wordt	door	de	bacterie	Staphylococcus aureus,	maar	in	10-20%	van	de	gevallen	door	de	

bacterie	Streptococcus pyogenes.	Het	is	een	regelmatig	voorkomende	besmettelijke	aandoening	van	de	huid.	

De	infectie	komt	meestal	voor	bij	kinderen	tussen	5	en	7	jaar,	in	het	gezicht	rond	de	neus	of	mond,	vandaar	

de	naam	krentenbaard.	De	infectie	begint	vaak	op	een	plaats	waar	de	huid	al	beschadigd	is.	Na	besmetting	

duurt	het	4	tot	14	dagen	voordat	er	verschijnselen	van	krentenbaard	optreden.	Krentenbaard	geneest	vaak	

spontaan	(vanzelf)	binnen	2	tot	3	weken,	zonder	littekenvorming.	Eventueel	kan	er	ook	behandeld	worden.	

Deze	behandeling	bestaat	uit	het	aanbrengen	van	zalf	op	de	huidafwijking.	Wanneer	er	huidlaesies	zijn	op	

meerdere	delen	van	het	lichaam,	is	het	verstandig	om	antibiotica	te	overwegen.	

Advies voor de zwangere

Indien	de	krentenbaard	veroorzaakt	wordt	door	de	Staphylococcus aureus zoals	meestal	het	geval	is,	is	het	

risico	 op	 complicaties	 na	 besmetting	 voor	 zwangeren	 niet	 groter	 dan	 voor	 anderen.	 Maar	 de	 Streptokok	

groep	A	kan	bij	pasbevallen	vrouwen	met	een	ruptuur,	episiotomie	of	na	een	keizersnede	een	verhoogde	

kans	geven	op	kraamvrouwenkoorts.	Krentenbaard	is	in	principe	niet	gevaarlijk	voor	de	ongeboren	vrucht.	

Voorzorgsmaatregelen	zijn	afhankelijk	van	de	aard	van	het	contact	met	een	kind	met	krentenbaard.	Nauw	

contact	(meer	dan	4	uur	per	dag	of	20	uur	per	week,	samen	op	een	kamer	slapen	of	direct	slijmvliescontact)	

wordt	afgeraden.	In	een	gezinssituatie	is	goede	hygiëne	en	vroegtijdige	behandeling	van	het	kind	van	be-

lang.	Indien	er	nauw	contact	is	geweest	wordt	de	zwangere	geadviseerd	om	op	symptomen	van	besmetting	

te	letten	en	in	die	situatie	vroegtijdig	contact	met	de	huisarts	op	te	nemen.	

Bronnen:

-	 	LCI	richtlijn	

-	 	Themasite	zwangerschap	en	infectieziekten.

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