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I N  D I T  N U M M E R

Aankondiging lezersonderzoek

Van	15	december	tot	en	met	31	januari	houdt	de	redactie	
van	het	Infectieziekten	Bulletin	een	online	lezersonder-
zoek.	Directe	aanleiding	hiervoor	zijn	de	veranderingen	
in	de	publicatiewijze	en	–frequentie	die	sinds	januari	
2010	zijn	ingevoerd.	Na	een	volledige	jaargang	willen	we	
deze	ontwikkelingen	graag	evalueren.	Daarnaast	is	uw	
mening	over	de	vakinhoudelijke	informatie	van	het	Bul-
letin	voor	ons	van	groot	belang.		
Daarom	willen	we	u	vriendelijk	vragen	aan	dit	onderzoek	
mee	te	doen,	door	de	enquête	op	internet	in	te	vullen.	
De	enquête	duurt	ongeveer	10	minuten.	

U	vindt	deze	enquête	op:		
http://www. rivm.nl/lezersonderzoek.	
Bij	voorbaat	dank	voor	uw	medewerking.

Met	vriendelijke	groet,
W.L.M. Ruijs, L.D. van Dooren en M. Bouwer, 
Redactie	Infectieziekten	Bulletin
e-mail:	infectieziektenbulletin@rivm.nl

http://www. rivm.nl/lezersonderzoek
mailto:infectieziektenbulletin@rivm.nl
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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 Coördi-
natie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM. In het 
signaleringsoverleg wordt wekelijks op het CIb gesproken 
over toename van bestaande of opkomst van nieuwe infec-
tieziekten. Hieronder volgt een overzicht van de signalen tot 
en met 18 november 2010. 

Binnenland

Hepatitis A-cluster in Noord-Brabant 
In GGD-regio Hart voor Brabant was een cluster van hepati-
tis A. Tot eind oktober ging het om 11 patiënten tussen 10 en 
25 jaar oud. Op één na woonden ze in dezelfde woonplaats. 
Bij vrijwel alle patiënten was er sprake van een epidemiolo-
gische link met andere hepatitis A-patiënt(en) uit dit cluster. 
Bij 6 van de 11 patiënten bleek uit hepatitis A-typering dat 
het om een identieke stam ging; voor de overige patiënten 
is de uitslag van typering nog niet bekend. Dit hepatitis A-
subtype werd nooit eerder door het RIVM getypeerd. Het 
meest waarschijnlijke land van herkomst van deze stam lijkt 
Turkije. De GGD startte een bron- en contactonderzoek en 
beperkte de verspreiding door screening en vaccinatie. De 
laatste weken waren er geen nieuwe gevallen meer.
(Bron: GGD Hart voor Brabant)

Patiënt met leptospirose 
Een man die in een klein dierenpark met verschillende dier-
soorten werkte, kreeg begin november leptospirose. Hij 
werd ziek na in de nabijheid te zijn geweest van een zil-
vervos die later overleed. De man had klachten van koorts, 
ernstige hoofdpijn, spierkrampen en rode ogen. Er was geen 
sprake van icterus of hepatomegalie. Uit laboratoriumon-
derzoek bleek een verhoogd bilirubinegehalte, leverfunctie-
stoornissen en verhoogde infectieparameters. De vos werd 
onderzocht en bleek afwijkingen te hebben die pasten bij 
leptospirose; de veterinaire serologische sneltest op lepto-
spiren (genus) was positief. Het serum van de patiënt bleek 
eveneens positief in de (medische) sneltest op leptospiren. 
Typeringsresultaten van het referentielaboratorium (KIT) 
van de isolaten van de patiënt en de vos waren nog niet be-
kend. Omdat zowel de vos als de patiënt ongeveer tegelij-
kertijd ziek waren geworden en bekend was dat ook ratten 
zich ophielden in en bij het dierenverblijf is het mogelijk dat 
beide geïnfecteerd werden door ratten. De patiënt had na-
melijk klussen verricht aan het hok van de vos en is mogelijk 
zo blootgesteld aan rattenurine. De patiënt werd behandeld 

met doxycycline. De hygiënemaatregelen in het dierenpark 
werden aangescherpt en de ratten werden bestreden. 
(Bron: arts-microbioloog Kaan, Diakonessenhuis, Utrecht)

Buitenland

Malaria door voedselpakketje uit Kameroen
In het Universitair Ziekenhuis Straatsburg (Frankrijk) werd 
10 november bij een man malaria vastgesteld 2 weken nadat 
hij gestoken was door muggen die uit een voedselpakketje 
uit Kameroen ontsnapten. De man woonde in het district 
Neudorf, vlakbij het vliegveld van Straatsburg. Omdat de 
muggen mogelijk nog enkele weken zouden kunnen overle-
ven werden de huisartsen in de streek geïnformeerd door het 
regionale volksgezondheidsinstituut en geadviseerd om bij 
patiënten met onbegrepen koorts ook aan malaria te denken.
(Bron: Promed)

Legionella-uitbraak in Madrid
In het centrum van Madrid was een uitbraak van legio-
nellose. Tot half november telde de uitbraak 51 personen, 
hiervan overleden 5 personen. Naar aanleiding van posi-
tieve monsters werden 12 koeltorens in het centrum van 
de stad uit voorzorg gesloten. Het onderzoek naar de bron 
van deze uitbraak is nog niet afgerond. Omdat het centrum 
van Madrid ook door veel toeristen wordt bezocht, is via 
ELDSNet aandacht gevraagd voor mogelijk reisgerelateerde 
ziektegevallen die in het centrum van Madrid zijn geweest. 
ELDSNet ontving al 1 gerelateerde melding. Er zijn geen 
Nederlandse patiënten bekend die een Legionella-infectie 
mogelijk in Madrid hebben opgelopen. 
(Bron: Promed en ELDSNet)

E. coli O 157: H7-uitbraak door ‘Dutch style cheese’ 
in VS
De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
deed onderzoek naar een uitbraak van E. coli O 157: H7 die 
veroorzaakt werd door ‘Goudse kaas’ die in de VS geprodu-
ceerd werd. Tussen half oktober en half november werden 
37 patiënten met de infectie gerapporteerd verspreid over 5 
staten in het westen van de VS. 15 Patiënten waren in het 
ziekenhuis opgenomen; bij 1 patiënt werd Hemolytisch 
uremisch syndroom (HUS) vastgesteld. Zowel in kaas-
monsters van geopende verpakkingen bij patiënten thuis als 
in een ongeopende verpakking werd dezelfde stam gevon-
den als bij de patiënten. De kaas was alleen verspreid in de 
VS en is van de markt gehaald. De website van de Food and 
Drug Administration beschreef dat deze kaas, in tegenstel-
ling tot in Nederland, gemaakt is van rauwe melk. De voor 
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de kaas gebruikte melk kan al besmet zijn geweest of er is bij 
de bereiding van kaas een besmetting opgetreden. Nog een 
andere mogelijkheid was dat bij het verpakken van de kaas 
een besmetting met E. coli heeft plaatsgevonden. In dezelfde 
fabriek werd bovendien ook een andere E. coli O157: H7-
stam gevonden in gorgonzolakaas.
(Bron: CDC)

Toename van dengue op Curaçao 
Het aantal verdachte gevallen van dengue op Curaçao was 
in oktober hoog. In deze maand werden meer dan 300 ge-
vallen gemeld, waarvan 101 gevallen serologisch werden be-
vestigd. Zie bovenstaande figuur. Het aantal patiënten met 
dengue zal waarschijnlijk nog verder toenemen in verband 
met het komende regenseizoen van oktober tot februari.
(Bron: I. Gerstenbluth, Curaçao)
 
Uitbraak van polio in Congo-Brazzaville
In Congo-Brazaville is een uitbraak van polio gemeld. 184 
Patiënten hadden een acute slappe verlamming (AFP), hier-
van zijn 85 mensen overleden. Van 4 gevallen was met be-
hulp van laboratoriumdiagnostiek vastgesteld dat het om 
wildpoliovirustype 1 gaat. Opvallend was dat het grootste 
gedeelte van de gevallen 15 jaar of ouder was. Bijna alle ge-
vallen werden gerapporteerd in de grote havenstad Pointe 
Noire. Congo-Brazaville had haar laatste inheemse polio- 
geval in 2000. Sequentieanalyse heeft aangetoond dat de 
gevallen werden veroorzaakt door een virusstam die gere-
lateerd is aan de stam die in het naburige Angola circuleert. 

In de WHO-EURO-regio lijkt de polio-uitbraak over haar 
hoogtepunt heen. In totaal zijn 476 bevestigde poliogeval-
len gemeld. In Tadzjikistan waren tot half november 458 

patiënten met polio veroorzaakt door wildpoliovirustype 1 
(het laatste geval dateert van 4 juli). Daarnaast meldde Turk-
menistan 3 laboratoriumbevestigde gevallen van polio (laat-
ste geval dateert van 28 juni). De Russische federatie had 14 
poliogevallen (laatste geval dateert van 25 september). Tot 
slot meldde Kazachstan 1 poliogeval (van 12 augustus).
(Bron: WHO)

Cholera in Haïti, Dominicaanse Republiek en Florida 
Nog steeds stijgt het aantal cholerapatiënten in Haïti. De Pan-
American Health Organization (PAHO) meldde dat er tot 1 
december 34.248 ziekenhuisopnames waren en dat er 1751 
mensen zijn overleden. Vooral in Port-au-Prince is de situ-
atie zorgelijk vanwege de overbevolkte tentenkampen, slechte 
sanitaire voorzieningen en gebrek aan goed drinkwater. Ver-
wacht wordt dat de epidemie, ondanks alle maatregelen, nog 
lang zal duren en ook de komende jaren nog de kop op zal 
steken. Het ECDC heeft een inventarisatie gemaakt van de 
noodzakelijke hulp die het land nodig heeft om de epidemie 
te bestrijden. Daarnaast hebben zij een ondersteunend team 
van epidemiologen en logistiek medewerkers afgevaardigd 
naar Haïti om de PAHO te ondersteunen bij de bestrijding. 
In november zijn ook in de Dominicaanse Republiek 9 la-
boratorium-bevestigde gevallen van cholera vastgesteld. Een 
team van deskundigen van de WHO bereidt zich samen met 
het Dominicaanse ministerie van Volksgezondheid voor op 
een verheffing van cholera aldaar. Tot slot is bij een vrouw uit 
Florida ook cholera vastgesteld nadat ze in Haïti was geweest.
(Bron: ECDC, WHO, PAHO)

A.Suijkerbuijk,	RIVM

E-mail:	Anita.Suijkerbuijk@rivm.nl
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U I T  H E T  V E L D

Cluster van bof onder gevaccineerde studenten in Delft

In januari 2010 meldde een huisarts uit Delft een student bij wie bof 
serologisch was bevestigd. Bovendien verdacht hij 6 andere studenten 

op basis van hun anamnese. Dit was de eerste melding van een uitbraak 
onder gevaccineerde studenten. Tot juni werden er in Delft 93 studenten 
gemeld met de bof, waarvan 50 laboratorium bevestigde gevallen. Meer 
dan 70 % van deze groep had 2 BMR-vaccinaties gehad.

Op 12 januari meldde een huisarts uit Delft dat hij een 
21-jarige studente op zijn spreekuur zag met bofklachten: 
zwelling van de glandula parotis, koorts en oorpijn. Sero-
logie toonde IgM-antistoffen aan. De huisarts vertelde dat 
er meerdere studenten op het spreekuur waren geweest met 
bofklachten. 
De GGD nam contact op met deze studenten. De eerste 
zieke kreeg 9 december voor het eerst klachten. Twee huis-
genoten en een studiegenoot kregen ook bofklachten. De 
studenten hadden als kind twee BMR-vaccinaties gehad. 
De meeste studenten die gemeld werden met bof hadden 
geen contact met mensen met een kritische houding ten 
opzichte van vaccinatie. Verder was het bij het merendeel 
van de studenten niet waarschijnlijk dat zij de bof hadden 
opgelopen in het buitenland. 
Dit was de eerste melding van een uitbraak onder gevac-
cineerde studenten in Delft. Uitbraken van bof komen de 
laatste jaren vaker voor, zowel in Nederland als in de rest 
van de wereld. (1,2) 

Maatregelen om de uitbraak te stoppen

Na de eerste melding werd contact opgenomen met het 
RIVM omdat het om een cluster van gevaccineerde stu-
denten ging. Het signaal werd op 14 januari gemeld in het 
signaleringsoverleg om andere GGD’en alert te maken. 
Er werd uitvoerig gediscussieerd over de zin en onzin van 
maatregelen om de uitbraak te stoppen. 
Eerst werd gekeken naar de index. Volgens de bofrichtlijn 
van de LCI is het niet zinvol om een patiënt te weren van 
school of werk , omdat hij al besmettelijk is voordat er klach-
ten optreden. Hygiënemaatregelen zijn volgens de richtlijn 
niet voldoende om transmissie te voorkomen. 
Vervolgens werd gekeken naar de contacten. Ongevacci-
neerde contacten van de indexpatiënt kregen het advies om 
zich te laten vaccineren. De optie van het aanbieden van een 
derde BMR-vaccinatie werd verworpen, omdat er onvol-
doende studies zijn naar de effecten hiervan.
Tenslotte werd gekeken naar de transmissieroute. Op plek-

ken waar veel mensen bij elkaar zijn is de kans op trans-
missie het grootst. Studentenfeest worden beschouwd als 
plekken waar de kans op besmetting hoog is. Omdat het 
om een relatief mild ziektebeeld ging, was het niet nodig 
om drastische maatregelen te nemen. Daarnaast was het on-
duidelijk hoe lang de uitbraak zou duren en in hoeverre de 
verspreiding reeds had plaatsgevonden. Om deze redenen 
werd besloten om de feesten niet te verbieden.

Bevordering van melding en diagnostiek

Het RIVM adviseert voor bofdiagnostiek bij gevaccineerde 
personen PCR-onderzoek op keeluitstrijken, speeksel of 
urine. De gebruikelijke bofserologie (IgM) is weinig ge-
voelig gebleken bij gevaccineerde personen met de bof. Met 
microbiologen van het regionale laboratorium en huisartsen 
werd afgesproken dat deze diagnostiek bij een vermoeden 
van bof zou worden ingezet. Daarnaast werden de specia-
listen van het regionale ziekenhuis op de hoogte gesteld van 
de uitbraak, zodat zij alert waren op complicaties van de bof. 

Op 27 januari waren er 15 gevallen van de bof gemeld. Er 
is toen een brief uitgegaan naar alle huisartsen in Delft om 
hen op de hoogte te stellen van het cluster. Zij zijn gevraagd 
om een vermoeden van bof te melden bij de GGD. De huis-
artsen kregen regelmatig een actueel overzicht van de stand 
van zaken rondom de bof. 

Vaccinatie

Bij iedere melding van bof werd nagevraagd of er in de di-
recte omgeving ongevaccineerde personen waren (geboren 
na opname van BMR-vaccinatie in het Rijksvaccinatiepro-
gramma). Deze personen konden bij de GGD een BMR-
vaccinatie krijgen tegen een gereduceerd tarief. Uiteindelijk 
hebben 3 personen de vaccinatie gehaald.
Naar aanleiding van het ontstaan van clusters in andere stu-
dentensteden gaf het RIVM in mei het advies om actief vac-
cinatie aan te bieden aan niet of onvolledig gevaccineerde 
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studenten. Het doel hiervan was om deze studenten per-
soonlijke bescherming te bieden. Men verwachtte dat zo de 
transmissie kon worden gestopt. Alle Delftse studenten (on-
geveer 15.000) werden via de universiteit persoonlijk (per 
e-mail) aangeschreven. Onvolledig of niet-gevaccineerden 
konden op 27 mei bij de GGD een BMR-vaccinatie halen 
tegen gereduceerd tarief. Op dit aanbod gingen 70 studen-
ten in.

Huidige stand van zaken

Bij de GGD Zuid-Holland West kwamen tot en met juni 
2010 93 bofmeldingen binnen. Dit waren op een enkeling 
na studenten. Van deze meldingen waren er 50 bevestigd 
door middel van PCR of serologie. De overige gevallen wa-

ren epidemiologisch gerelateerd. Vanaf de zomer kwamen 
geen nieuwe meldingen meer binnen. De uitbraak in Delft 
leek voorbij te zijn. Het aantal bofgevallen is in de regel in 
het zomerseizoen lager dan in de winter en ook was het 
studiejaar afgelopen. Nieuwe studenten ontvingen tijdens 
de introductiedagen een brief waarin hen werd geadviseerd 
om zich te laten vaccineren indien zij niet of onvolledig ge-
vaccineerd waren. 

G.J. Bruins,	sociaal-verpleegkundige,	GGD	Zuid-Holland	

West

E-mail	j.bruins@ggdzhw.nl
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U I T  H E T  V E L D

TBC-cluster in de polder 

Tussen november 2008 en oktober 2009 werd bij 5 personen in de 
polder een actieve tuberculose vastgesteld. Bij 3 van hen volgde de 

diagnose na een doorverwijzing door de huisarts, de andere 2 personen 
werden later ontdekt via contactonderzoek door de GGD. Daarbij kwa-
men ook nog 18 personen met een latente tuberculose-infectie aan het 
licht. Bij de 5 actieve tuberculosepatiënten ging het om dezelfde  
M. tuberculosis-stam. Het is aannemelijk dat de indexpatiënte haar echtge-
noot heeft geïnfecteerd. Bij de overige 3 patiënten ging het waarschijnlijk 
om een reactivatie van een oude tuberculosebesmetting.

Indexpatiënt

Een 82-jarige Nederlandse vrouw met een aspecifieke in-
terstitiële pneumonie werd sinds maart 2006 behandeld 
met 40 mg prednison per dag. Zij had sinds oktober 2007 
progressieve hoestklachten, met toename van afwijkingen 
op de longfoto. In november 2008 werd de diagnose ca-
verneuze longtuberculose gesteld. Het sputum was Ziehl-
Neelsen- en PCR-positief, een normaal gevoelige M. tuber-
culosis met een unieke DNA-fingerprint. Er werd rekening 
gehouden met besmettelijkheid vanaf eind 2007. De GGD 
startte contactonderzoek volgens het ringprincipe, waarbij 
bij alle contacten een longfoto werd gemaakt en een tuber-
culinehuidtest (THT) werd gedaan. Ook personen geboren 
vóór 1945 kregen een THT.

Resultaten contactonderzoek eerste en tweede 
ring 

Tot de eerste ring behoorden 19 personen met wie de in-
dexpatiënte het afgelopen jaar dagelijks of wekelijks in haar 
huiskamer van de bejaardenwoning contact had (echtgenoot, 
kinderen, schoondochters/zonen). Bij 1 persoon werd long-
kanker vastgesteld. Bij 16 personen, waaronder de 84-jarige 
echtgenoot, was sprake van een voor de eerste keer vastge-
stelde latente tuberculose-infectie (LTBI). Personen met een 
LTBI hebben een positieve THT, een normale longfoto en 
geen klachten. De geschatte achtergrondsprevalentie van 
LTBI verschilt per leeftijdsgroep. (Tabel 1) In de eerste ring 
waren 7 personen ouder dan 64 jaar, 5 personen in de leeftijd 
50-60 jaar, 2 personen tussen 40-50 jaar en 2 personen tus-
sen 30-40 jaar. Het aantal personen met een LTBI was hoger 
dan verwacht mocht worden op basis van de leeftijd, daarom 
werd besloten het contactonderzoek uit te breiden naar de 
tweede ring. (1) (Zie figuur 1)
Tot de tweede ring behoorden 11 personen met wie de in-
dexpatiënte het afgelopen jaar regelmatig contact had zoals 
kleinkinderen. De 18-jarige vriend van een kleinkind had 
een LTBI. Hij had tweemaal contact gehad met de index-
patiënte. Eén keer op straat en een keer op een tuinfeestje, 
waarbij hij ver van haar af zat. Een infectiedruk van bijna 
10% in de tweede ring rechtvaardigde de overweging om het 
contactonderzoek uit te breiden naar de derde ring, maar het 
aantal onderzochte personen in de tweede ring was klein. 
Daarom werd besloten de derde ring gefaseerd op te roepen. 
Tot de 3e-ringscontacten behoorden 14 huisartswachtka-
mercontacten en 64 gasten en 10 horecapersoneelsleden 
van een bruiloft. De wachtkamer van de huisarts was zeer 
klein en slecht geventileerd. De wachttijd was gemiddeld 20 
minuten en mogelijk waren er immuungecompromiteerde 
personen onder deze 14 contacten. Het bruiloftsfeest had 
in september 2008 plaatsgevonden in het dorpscafé in een 

Tabel 1. Geschatte tuberculose-infectieprevalentie per leef-
tijdsgroep onder autochtone Nederlanders in 2010, gebaseerd 
op afkappunt van de Tuberculine Huidttest van 10 mm (1) 

Leeftijdsgroep  
bevolking (jr.)

LTBI-prevalentie %

20-29	

30-39 0,4

40-49 0,8

50-59 1,7

60-69 5

70-79 16

80-89 41

≥	90 70
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Figuur 1 Resultaten contactonderzoek (% infecties) rond index met longtuberculose november 2008

Ring Relatie tot index Aantal Aantal LTBI ( %) Aantal Actieve tbc (%)

Eerste	ring	 Echtgenoot/kinderen 19 16	(84%) (5,3)*

Tweede	ring	 Kleinkinderen 11 1	(9,1%) 0

Derde	ring Wachtkamercontacten 14 0	(0%)	 1	(7,1)**

Derde	ring	 Bruiloftsgasten/personeel 74 1	(1,4)***

* 84 jarige echtgenoot van index had in november 2008 een THT van 23 mm en geen longtuberculose, afgezien werd van pro-
fylaxe. Hij werd ieder 6 maanden gecontroleerd door een longfoto. In september 2009 werd longtuberculose vastgesteld naar 
aanleiding van afwijkingen op de longfoto.
** 62 jarige Nederlandse vrouw, bij wie in 1972 een LTBI was vastgesteld in kader van contactonderzoek. Indertijd 12 maanden 
isoniazide als profylaxe gebruikt. In 1984 opnieuw opgeroepen in kader van contactonderzoek. Zij is behandeld voor borst-
kanker. In kader van dit contactonderzoek werd zij door middel van longfoto’s gecontroleerd, waarbij longtuberculose werd 
vastgesteld in mei 2009. Een endogene reactivatie van tuberculose niet uitgesloten gezien de voorgeschiedenis.
*** Deze persoon bleek in feite een eersteringscontact te zijn, maar was in nov 2008 niet als zodanig opgegeven aan de GGD.

grote goed geventileerde ruimte. De indexpatiënte was 6 
uur op het feest geweest. Veel gasten hadden even met haar 
gesproken, omdat ze wisten dat ze al ruim een jaar gezond-
heidsklachten had. In januari 2009 werden in eerste instan-
tie alleen de wachtkamercontacten onderzocht 

Resultaten derde ring 

Wachtkamercontacten
Bij al deze personen werd een longfoto gemaakt en een 
THT gedaan. Bij 1 persoon die bekend was met een LTBI 
en status na borstkanker, werd een actieve tuberculose vast-
gesteld met dezelfde DNA-fingerprint. Endogene reactiva-
tie (in plaats van re-infectie door de indexpatiënte) kon niet 
worden uitgesloten.
De vraag rees of het contactonderzoek uitgebreid moest 
worden naar het personeel en de gasten van de bruiloft of 
dat volstaan kon worden met het advies aan de huisartsen in 
de regio om alert te zijn op tuberculose. Op het moment dat 
de GGD moest beslissen over al het dan niet uitbreiden van 
het contactonderzoek, werd in februari 2009 weer een tu-
berculosepatiënt gemeld die in hetzelfde dorp woonde. Op 
basis van de voorgeschiedenis kon geen epidemiologische 
link worden gelegd met de indexpatiënte. De DNA-type-
ring van de M. tuberculosis-stam van deze TBC-patiënt kon 
niet worden gedaan omdat men op het laboratorium van het 
RIVM op dat moment de overstap maakte naar een andere 
DNA-typering waarbij de Restrictian Fragment Length 
Polymorphism (RFLP) typering werd vervangen door een 
snellere techniek, de Variable Number Tandem Repeat ty-
pering (VNTR). (2)

Bruiloftsgasten en horecapersoneel 
Op basis van bovengenoemde bevindingen bij het contact-
onderzoek en omdat uit studies blijkt dat er een verhoogde 
kans op een uitbraak van tuberculose is wanneer de eerste 

2 patiënten binnen 3 maanden van elkaar worden gediag-
nosticeerd, werd uiteindelijk in september besloten de brui-
loftsgasten en horecapersoneel te onderzoeken.(3) De gas-
ten en het personeel hadden bijna een jaar daarvoor contact 
gehad met de indexpatiënte. De kans dat men een actieve 
tuberculose ontwikkelt is het grootst het eerste jaar na de 
infectie, dus een beginnende longtuberculose zou vastge-
steld kunnen worden. Daarom werd iedereen gescreend 
door middel van een longfoto en personen geboren na 1945 
werden bovendien gescreend met een THT om een LTBI 
vast te stellen. (1)
Van de 74 opgeroepen personen gaven er 9 geen gehoor 
aan de oproep. Bij 29 personen werd alleen een longfoto 
gemaakt en bij 36 zowel een longfoto als een THT. Bij 1 
persoon werd een LTBI vastgesteld. Deze persoon bleek een 
eersteringscontact te zijn, maar dat was eerder niet bekend 
bij de GGD. (Zie figuur 1)

Verder verloop

In september 2009 werd door de GGD bij de echtgenoot 
van de indexpatiënte op de longfoto tuberculose vastgesteld. 
Verder werd bij een vijfde patiënt uit hetzelfde dorp van de 
indexpatiënte longtuberculose vastgesteld. Deze patiënt was 
in mei 2009 door de huisarts verwezen naar het ziekenhuis 
met hoestklachten. Het was een bejaarde dorpsgenoot bij 
wie anamnestisch geen epidemiologische link met de index 
kon worden gelegd. Bij de 5 tuberculose patiënten bleek het 
uiteindelijk om dezelfde M. tuberculosis stam te gaan. Het 
is aannemelijk dat de indexpatiënte haar echtgenoot heeft 
geïnfecteerd. Bij de overige 3 gevallen is waarschijnlijk een 
reactivatie van een oude tuberculosebesmetting de oorzaak. 
In augustus 1972 en februari 1984, hebben in de polder en 
omstreken 2 grote contactonderzoeken plaatsgevonden, 
waarbij diverse gevallen van actieve en latente tuberculose 
werden gevonden. Omdat typering van M. tuberculosis-stam-
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men destijds nog niet werd verricht, konden we niet nagaan 
of het bij de huidige patiënten om dezelfde stam gaat.

Conclusie

Een reservoir van oude infecties binnen een gemeenschap 
kan leiden tot een verhoogde incidentie, enerzijds door re-
activatie bij personen met verminderde weerstand en ander-

zijds door recente infecties. 

J. van Loenhout-Rooyackers,	arts	infectieziektebestrij-

ding,	GGD	Nijmegen

E-mail:	jloenhout@ggd-nijmegen.nl	

Literatuur

1.	 Styblo	K.	The	elimination	of	tuberculosis	in	the	Netherlands.	Bull.	of	the	International	Union	against	Tuberculosis	and	
Long	Diseases	(UATLD).	1990;	65:49-55.

2	 van	Soolingen	D,	van	den	Brandt	A,	Enaimi	M,	van	Ingen	J,	Šebek	M.Versnelling	epidemiologische	typering	M.	tuber-
culosis	complex	bij	RIVM.	Van	RFLP	naar	VNTR.	Tegen	de	Tuberculose,	jaargang	104,	nr.	3,	2008,	blz.	26-28.

3	 Kik	SV,	van	Soolingen	D,	Borgdorff	MW,	Verver	S.	Kan	de	kans	op	een	tbc-uitbraak	voorspeld	worden?	Tegen	de	
Tuberculose,	jaargang	104,	nr.	3,	blz.	10-13.

mailto:jloenhout@ggd-nijmegen.nl


INFECTIEZIEKTEN Bulletin

359Jaargang 21 nummer 10 december 2010

E T H I S C H E  k W E S T I E S

Bijtende katten op Schiphol

Op Schiphol wordt een douanebeambte gekrabd en gebeten door en-
kele jonge katjes die illegaal zijn geïmporteerd uit Egypte. In eerste 

instantie worden zorgen over gezondheid weggenomen door de medische 
dienst op Schiphol. Een dag later ontstaat meer ongerustheid over het ri-
sico van rabiës, en wordt er melding van het incident gemaakt bij de GGD. 
Er blijkt veel onduidelijkheid te zijn over de precieze herkomst van de 8 
katten en over de eigenaar, die inmiddels al wel afstand heeft gedaan van 
de katten. Volgens de standaardprocedure worden illegaal geïmporteerde 
dieren waarvan de vaccinatiestatus onbekend is, 6 maanden in quaran-
taine geplaatst: ze worden behandeld als rabiësverdacht. Dat zal ook hier 
gebeuren. De douanebeambte blijkt, ondanks dat zij latex handschoenen 
droeg, tot bloedens toe gekrabd en gebeten te zijn. Zij zou dus blootge-
steld kunnen zijn als een of meerdere katten geïnfecteerd is. Er wordt met 
haar gesproken over postexpositieprofylaxe (vaccinatie tegen rabiës en 
MARIG) maar daar ziet ze van af: haar indruk is dat het risico erg klein 
is. Bovendien wil ze vanwege een zwangerschapswens geen prikken of 
andere medische behandelingen die niet echt noodzakelijk zijn.

Stap 1: Wat is de morele vraag?

De casus roept een aantal ethische vragen op. Niet alleen 
omdat de beambte wil afzien van de geadviseerde profylaxe, 
maar ook omdat overwogen zou kunnen worden om de 
dieren te doden, om direct te kunnen onderzoeken of er 
sprake is van blootstelling aan rabiës. In concreto kunnen 
we de vraag stellen: wat moet er gebeuren als een douane-
beambte door een ‘illegale’ kat gebeten wordt en vervolgens 
het aanbod van postexpositieprofylaxe weigert?

Stap 2: Inventarisatie van risico’s

Rabiës is een ziekte die, indien niet tijdig (profylactisch) be-
handeld, tot zeer ernstige complicaties leidt waar de patiënt 
uiteindelijk aan overlijdt. Er zijn wereldwijd maar enkele 
gevallen bekend van patiënten die een rabiësinfectie hebben 
overleefd. In Nederland is de ziekte zeldzaam (2 gevallen 
in de afgelopen 20 jaar), wereldwijd zijn er ongeveer 55.000 
doden per jaar.
De kans dat deze beambte inderdaad besmet is, wordt be-
paald door de kans dat een van de katten hondsdol was, en 
vervolgens de kans dat de beet tot overdracht zou kunnen 

leiden. De eerste vraag - of de dieren mogelijk besmet zijn 
- kan op verschillende manieren beantwoord worden. Om 
import van rabiës te voorkomen volgt de nieuwe Voedsel en 
Waren Autoriteit (nVWA) vaste procedures voor de omgang 
met dieren die het land worden ingebracht. In dit specifieke 
geval van illegaal uit Egypte geïmporteerde katten met een 
niet aantoonbare vaccinatiestatus, worden de dieren zonder 
meer beschouwd als rabiësverdacht. Vanuit public healthge-
zichtspunt echter, kan een risicoinschatting gemaakt wor-
den die anders uitvalt. Veel hangt af van de precieze her-
komst van de katten: de kans dat raskatten hondsdol zijn 
is bijvoorbeeld minimaal. In dit geval is echter alleen iets 
bekend over de leeftijd van de katten: ze zijn hoogstens en-
kele maanden oud. De kans dat zij in die korte tijdspanne 
blootgesteld zijn aan rabiës, en ook nog besmettelijk zijn ge-
worden, is opnieuw heel klein. 
De aard van de verwondingen daarentegen, is wel duidelijk 
en eenduidig. Een beet door de huid of een krab, leidend 
tot bloeding, wordt gezien als een type III-verwonding, die 
zonder meer voldoende is voor overdracht van het virus - als 
het dier besmettelijk is. 
Kortom, op basis van een risicoinschatting is de kans dat 
de beambte is blootgesteld zeer klein. Uitgaande van de 

Dit is het derde artikel in een serie ethische casusbesprekingen. Doel is steeds te laten zien hoe ethische reflectie kan bij-
dragen aan verantwoorde keuzes in infectieziektebestrijding. De methodiek van de casusbesprekingen is beschreven in een 
inleidend artikel. (1)
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uitgangspunten van nVWA zijn de katten echter rabiësver-
dacht, en moet met de mogelijkheid van blootstelling reke-
ning worden gehouden. Ook al is strikt genomen de kans 
op infectie heel klein, met tijdige interventie en profylaxe 
kan fatale ziekte worden voorkomen.

Verschillende handelingsopties staan open. 
(a) De katten worden gedurende enige tijd geobserveerd. 

Zodra een van de katten symptomen heeft die op rabiës 
wijzen, wordt gestart met profylactische behandeling 
van de beambte (vaccinatie en MARIG). Voor zover be-
kend kan een rabiësinfectie niet asymptomatisch verlo-
pen. Symptomen doen zich normaliter voor binnen 2 
weken na infectie.

(b) De beambte wordt direct vaccinatie en MARIG aange-
boden; indien zij dit liever niet heeft, kan nader worden 
aangedrongen. Tegelijkertijd worden de katten geobser-
veerd, zodat, wanneer binnen 2 weken geen symptomen 
optreden, de beambte kan stoppen met de vaccinaties .

(c) De katten worden direct onderzocht op rabiës, en er 
wordt alleen gestart met profylaxe als er rabiëspathologie 
wordt gevonden. Rabiës kan echter alleen worden vast-
gesteld door pathologisch onderzoek van de hersenen. 
De katten moeten dan eerst worden geëuthanaseerd.

(d) Strikt genomen kan ook besloten worden om gezien 
het kleine risico geen verdere stappen te ondernemen. 
Maar omdat de katten toch al in quarantaine worden ge-
houden, ligt het voor de hand om ze in ieder geval voor 
enige tijd te observeren.

Stap 3: Bezwaren tegen mogelijke interventies

Direct starten met profylaxe lijkt de meest veilige optie als 
het gaat om maximale bescherming van de beambte. Er zijn 
echter verschillende bezwaren. In de eerste plaats is duide-
lijk dat de vrouw zelf liever afziet van behandeling als het 
risico toch heel klein is. In de praktijk zal een arts infectie-
ziektebestrijding haar meestal wel kunnen overtuigen door 
te wijzen op de ernst van de ziekte. Maar ook al wordt ze 
overtuigd, het kan wel tot onrust en onzekerheid leiden: 
was het gezien haar zwangerschapswens wel een verstan-
dige keuze?
Er zijn ook andere argumenten tegen het direct starten 
met profylaxe. Een eerste overweging is dat vaccinatie en 
MARIG niet te snel moeten worden ingezet als de kans 
op rabiësinfectie minimaal is. Het gaat hierbij niet alleen 
om de kosten van de behandeling; MARIG is ook relatief 
schaars, en moet daarom op grond van een heldere risico-
inschatting worden voorgeschreven. Een tweede punt is dat 
bij behandeling met MARIG, een bloedproduct, transmis-
sie van de ziekte van Creutzfeld-Jakob of sommige andere 
infecties niet geheel is uit te sluiten. Het risico is (opnieuw) 
extreem klein, maar kan niet uitgesloten worden. Afgezien 

van deze specifieke risico’s kan rabiësvaccinatie - net als veel 
andere vaccins - tot een koortsreactie leiden, en dat is reden 
er terughoudend mee te zijn tijdens de zwangerschap: al-
leen vaccineren als het echt nodig is. 
Een nadeel van de eerste optie, 2 weken observatie van de 
katten, is dat er mogelijk te veel tijd wordt verloren voor 
een goede profylaxe. Behandeling binnen 2 weken na daad-
werkelijke blootstelling zal normaliter volstaan, maar het 
kan zijn dat in dit specifieke geval de incubatietijd voor de 
vrouw heel kort is. Ook die kans is echter weer heel klein, 
vooral gezien de plaats van de verwondingen: op handen en 
armen, niet in het gezicht.
Het belangrijkste bezwaar tegen onderzoek naar rabiëspa-
thologie is dat 8 katten worden gedood. Dat mensen zorg 
behoren te dragen voor het leven en welzijn van (huis)die-
ren is een morele opvatting die breed gedeeld wordt en ook 
wettelijk verankerd is. Toch is het niet vanzelfsprekend dat 
deze optie voor de dieren de slechtste is. Als de katten blij-
ven leven zullen ze in ieder geval 6 maanden in quarantaine 
moeten blijven. Afhankelijk van de omstandigheden van de 
quarantaine, en de aard van het dier kan dat juist zeer be-
lastend zijn voor hun welzijn. Euthanasie is dan een minder 
groot probleem, en heeft misschien zelfs de voorkeur. Voor 
de jonge katten, die nauwelijks andere omstandigheden ge-
wend zullen zijn, en misschien ook samen kunnen worden 
gehuisvest, is de quarantaine echter wellicht acceptabel.

Stap 4: Plichten, rechten en 
verantwoordelijkheden

De arts van het RIVM die in een geval als dit advies moet 
geven, heeft als primaire verantwoordelijkheid om ernstige 
infecties te voorkomen. Tot die verantwoordelijkheid kan 
ook horen het proberen te overtuigen van de vrouw dat 
profylactische behandeling noodzakelijk is. Het is echter 
zeer de vraag of behandeling echt noodzakelijk is. Verschil-
lende factoren maken het lastig om tot een verantwoorde 
beslissing te komen. De risico’s (blootstelling; de mogelijk 
korte incubatietijd; potentiële bijwerkingen van MARIG) 
zijn zonder uitzondering zeer klein, maar niet helemaal te 
verwaarlozen. Tegelijkertijd moet zorgvuldig worden om-
gesprongen met een relatief schaarse en kostbare medische 
behandeling. Daarnaast is bescherming van het leven en 
welzijn van de katten een relevante morele overweging die 
in de argumentatie een rol moet spelen. 

Stap 5: Conclusie en argumentatie

Aan de verschillende overwegingen kan recht gedaan wor-
den door te besluiten eerst de katten te observeren en pas 
te starten met profylaxe als een van de katten symptomen 
van rabiës vertoont. Deze optie doet recht aan de bescher-
ming van de katten en er wordt zorgvuldig met vaccinatie 
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en MARIG omgegaan. Het risico op rabiës wordt boven-
dien serieus genomen, maar niet overdreven. Als echter ver-
wacht wordt dat de (verplichte) quarantaine voor de dieren 
belastend is, verdient de laatste optie de voorkeur: euthana-
sie en direct onderzoek op rabiës.

Stap 6: Concrete maatregelen

In werkelijkheid was de casus nog veel complexer en ondui-
delijker dan hier werd beschreven. Er waren verschillende 
beambten verwond; er werd niet direct melding bij het 
RIVM gedaan, er kwamen echter wel vragen en meldingen 
vanuit andere bronnen: de VWA, de GGD (na een melding 
door de douane), een huisarts en een apotheek van een van 
de betrokken beambten. Na de aanvankelijke relativerende 
reactie werd uiteindelijk in overleg met de nVWA en het 
RIVM besloten tot volledige profylactische behandeling 
(vaccinatie en MARIG), met instemming van de betrokken 
douaniers. 
Hoe verdedigbaar het voorgestelde beleid ook is, er blijven 
vragen over. Als pas met profylaxe was gestart als een van 
de katten symptomen van rabiës had vertoond, dan was er 
meer onzekerheid ontstaan over de effectiviteit van de be-
handeling. De kans op ziekte was zeer klein, wellicht bijna 
verwaarloosbaar, maar de gevolgen voor de vrouw zouden 
desastreus kunnen zijn. 

Het is lastig om met dergelijke, bijna verwaarloosbare risico's 
om te gaan als ze een concrete persoon betreffen. Dat pro-
bleem zal er overigens veel minder zijn voor een bedrijfsarts 
die eerder een voorzorgsbenadering kiest en daarom mis-
schien direct tot profylaxe zal willen overgaan. Ook de be-
drijfsarts zal echter eerst de beambte moeten overtuigen van 
het belang van profylaxe. De arts infectieziektebestrijding 
is echter nu verantwoordelijk voor het beleid, en hij of zij 
hoeft de bedrijfsgeneeskundige voorzorgsbenadering niet 
over te nemen. Natuurlijk moet wel worden voorkomen dat 
de betrokken douanier in grote onzekerheid komt omdat 
zij verschillende geluiden hoort van verschillende professio-
nals. In zo'n geval is het begrijpelijk en redelijk dat de arts 
infectieziektebestrijding alsnog kiest voor een van de andere 
opties (euthanasie en onderzoek van de katten, of alsnog 
postexpositieprofylaxe). Het gegeven dat in de bedrijfsge-
neeskunde een voorzorgsbenadering centraal staat in de 
infectieziektebestrijding een risicobenadering, is een alge-
mene kwestie die om een meer omvattende analyse  vraagt.

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

A.J.M.M. Oomen,	RIVM,	O.F.J. Stenvers,	nVoedsel	en	

Waren	Autoriteit,	A.krom,	Ethiek	Instituut,	Universiteit	

Utrecht,	J.E. van Steenbergen,	RIVM.

E-mail:	m.f.verweij@uu.nl

www.rivm.nl/cib/binaries/IB_2107-p217-218_tcm92-69992.pdf
mailto:m.f.verweij@uu.nl
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Wijziging werkwijze VROM-Inspectie en GGD bij een 
Legionella-melding in drinkwater

Vanaf januari 2011 start de VROM -Inspectie van het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu (IenM) met het online melden van Legionella 

in drinkwaterinstallaties. Het digitale meldformulier is alleen bestemd 
voor beheerders of eigenaren van prioritaire locaties zoals hotels, zwem-
baden en ziekenhuizen. GGD’en krijgen deze digitale meldingen automa-
tisch doorgestuurd en periodiek stuurt de VROM-Inspectie per GGD-re-
gio een overzicht van alle meldingen. De GGD kan er voor kiezen alleen 
nog de meldingen te registreren die direct binnen komen bij de GGD 
maar niet op de VROM-lijst staan. De VROM-Inspectie en het Landelijk 
Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV) hebben ook afspraken ge-
maakt over de onderlinge rolverdeling en werkwijze. Hieronder volgt een 
samenvatting van deze afspraken. 

Rolverdeling

De VROM-Inspectie is de toezichthouder bij een Legionel-
la-melding in drinkwater en kan maatregelen opleggen aan 
de eigenaar zoals het afsluiten van de drinkwaterinstallatie 
en het informeren van verbruikers van het drinkwater. Te-
vens controleert de VROM-Inspectie de genomen maatre-
gelen en geeft advies over het beheer. De GGD adviseert de 
VROM-Inspectie zo nodig over het gezondheidsrisico en 
over het informeren van mensen die mogelijk zijn blootge-
steld aan waternevel met Legionella. Indien derden worden 
geïnformeerd is de GGD hier te allen tijden bij betrokken. 
Daarnaast beantwoordt de GGD eventuele gezondheids-
kundige vragen van de instelling waar Legionella is aange-
toond.
Voordat de GGD of de VROM-Inspectie in contact treedt 
met een instelling die een melding heeft gedaan, wordt dit 
onderling afgestemd. Dit geldt zowel voor het informeren 
van mensen op de locatie als voor opgelegde maatregelen 
van de VROM-Inspectie waarbij (een deel van) de instel-
ling gesloten moet worden. Hierdoor wordt voorkomen dat 
er tegenstrijdige adviezen worden gegeven aan de melder.

Risico-inschatting

Bij het sluiten van (een deel van) de instelling hanteert de 
VROM-Inspectie niet alleen de norm van 1.000 kve/l, 
maar wordt er ook een risico-inschatting gemaakt. Als de 
VROM-Inspectie vermoedt dat er sprake is van een ver-
hoogd gezondheidsrisico, dan overlegt de VROM-Inspec-
tie met de GGD om dit vast te stellen. Indien de GGD na 

ontvangst van de electronische melding vaststelt dat er een 
verhoogd gezondheidsrisico is (bijvoorbeeld link met een 
patiënt), dan informeert de GGD de VROM-Inspectie 
hierover. De GGD kan de VROM-Inspectie in deze situ-
atie adviseren de verneveling tijdelijk weg te nemen en/of 
voorstellen om mensen die mogelijk blootgesteld zijn aan 
verneveling te infomeren. 

Contact met de melder

De GGD neemt, indien de melding via de VROM-Inspec-
tie en de concentratie Legionella ≥ 1.000 kve/l, komt alleen 
contact op met de instelling als:
• de verkregen informatie niet volledig is om te bepalen 

of hier sprake is van een verhoogd gezondheidsrisico en 
de VROM-Inspectie de benodigde informatie niet kan 
geven;

• de instelling gezondheidskundige vragen heeft (al dan 
niet vanwege onrust bij bezoekers/bewoners);

• bezoekers/derden geïnformeerd moeten worden in ver-
band met onrust op de locatie, link met een patiënt of 
omdat de VROM-Inspectie dat wil;

• er sprake is van een link met één of meerdere patiënten.
De GGD meldt aan de VROM-Inspectie dat er contact met 
instelling opgenomen wordt of is.

Directe meldingen bij de GGD

Het komt geregeld voor dat de instelling zelf meldt bij de 
GGD en dan is er uiteraard direct contact met de instelling. 
Zoals beschreven in het draaiboek Melding van Legionella-
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bacteriën in water dient de GGD de melder te wijzen op 
de meldplicht bij de VROM-Inspectie indien ≥ 1.000 kve/l 
Legionella is aangetoond. Aangezien de instelling zelf ver-
antwoordelijk is voor de melding neemt de GGD geen con-
tact op met de VROM-Inspectie. 
Het kan voorkomen dat de GGD een directe melding van 
de instelling ontvangt maar daarna niet van de VROM-In-
spectie. Op dit moment is afgesproken dat alleen bij een ver-
hoogd gezondheidsrisico de GGD zelf contact opneemt met 
de VROM-Inspectie. In andere gevallen wordt nogmaals op 
de meldplicht gewezen en zal de GGD weinig actie uitvoe-
ren. Hooguit wordt aangeven dat:
• er wat betreft de GGD geen derden hoeven te worden 

geïnformeerd (wel als er onrust is op de locatie; in dat 
geval is er ook contact met de VROM-Inspectie);

• er maatregelen moeten worden genomen om de Legio-
nella-concentratie onder de norm te brengen;

• de risicoanalyse en het beheersplan kritisch moet wor-
den nagelopen door een expert en waar nodig worden 
aangepast.

Deze adviezen kunnen ook gegeven worden bij meldingen 
waar minder dan 1.000 kve/l Legionella is aangetoond. Er 
kunnen ook gezondheidskundige vragen worden beant-
woord. Het is niet de bedoeling dat de GGD technische of 
beleidsvragen gaat beantwoorden. Het is ook niet de bedoe-
ling dat de GGD op locatie advies geeft over verbetering/
aanpassing van de preventie bij drinkwaterinstallaties. 

Draaiboek Legionella in water
Het draaiboek wordt aangepast aan de nieuwe werkwijze 
van de VROM-Inspectie en ook wordt de werkwijze van 
de GGD bij een melding in drinkwaterinstallaties ver-
eenvoudigd en waar nodig aangepast of verduidelijkt. De 

verwachting is dat met het nieuwe digitale systeem van de 
VROM-Inspectie en het naleven van de bovenstaande af-
spraken minder tijd nodig is voor het afhandelen van Legi-
onella-meldingen in drinkwater en dat het voor de melder 
duidelijker is wat van hem of haar wordt verlangd.

Update nieuwe Drinkwaterbesluit
Het ministerie van IenM heeft bevestigd dat het nieuwe 
drinkwaterbesluit per 1 juli 2011 in werking treedt. Een be-
langrijke verandering is de lijst van prioritaire doelgroepen. 
De VROM-Inspectie en GGD houden elkaar op de hoogte 
van de ontwikkelingen en stemmen af wie in welk geval 
adviseert aan de instellingen. Voorlichting over de inwer-
kingtreding van het nieuwe drinkwaterbesluit valt onder de 
verantwoordelijkheid van het ministerie van IenM. 

A. Bartels,	legionelladeskundige,	Landelijk	Centrum	voor	

Hygiëne	en	Veiligheid,	RIVM	

e-mail:	abartels@ggd.amsterdam.nl	

Per	14	oktober	2010	zijn	de	voormalige	Ministeries	van	
Volkshuisvesting,	Ruimtelijke	Ordening	en	Milieu	(VROM)	
en	Verkeer	en	Waterstaat	samengevoegd	in	het	ministe-
rie	van	Infrastructuur	en	Milieu	(IenM)

mailto:abartels@ggd.amsterdam.nl
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Surveillance binnen de algemene infectieziektebestrijding bij 
de regionale GGD 

Dat GGD’en zich met surveillance bezig moeten houden is een alge-
meen geaccepteerde opvatting. Maar de vraag hoe dat moet gebeu-

ren is lastiger te beantwoorden. Dit bericht is bedoeld als een opiniërende 
bijdrage aan de discussie over het belang van surveillance voor de regio-
nale GGD. De auteurs komen tot de conclusie dat infectieziektesurveil-
lance op regionaal niveau slechts onder voorwaarden en in specifieke ge-
vallen van toegevoegde waarde is ten opzichte van landelijke surveillance. 
Wel dient elke GGD in staat te zijn op een deskundige wijze signaalverifi-
catie te verrichten en dit waar nodig te vertalen naar concrete acties. 

Aanleiding

Dat GGD’en zich met surveillance bezig moeten houden is 
een algemeen geaccepteerde opvatting. Dat kan ook wor-
den afgeleid uit artikel 2 van de Wet publieke gezondheid, 
waarin het college van burgemeester en wethouders wordt 
opgedragen “op epidemiologische analyse gebaseerd inzicht 
in de gezondheidssituatie van de bevolking” te verwerven. 
Over de vraag wélke activiteiten concreet door de GGD uit-
gevoerd zouden moeten worden bestaat echter veel minder 
overeenstemming. 

In 2009 is door de Regionale Consulenten van het RIVM 
(de RAC’ers) een landelijke studiedag over Regionale sur-
veillance georganiseerd. Doel van deze dag was om een 
antwoord te vinden op de vraag welke surveillanceactivi-
teiten door de GGD zouden moeten worden uitgevoerd. 
Uitgangspunt voor de discussie was onder meer de om-
schrijving van de surveillanceactiviteiten van de GGD in 
het eindrapport van het Versterkingsproject Infrastructuur 
Infectieziektebestrijding (VISI) uit 2004. (Zie kader) Op 
basis van deze taakomschrijving is een norm opgesteld voor 
de minimale personele bezetting die noodzakelijk is om ge-
noemde activiteiten uit te voeren. 

Wat is surveillance 

Er zijn veel verschillende definities van surveillance. In dit 
artikel hanteren wij onderstaande: 

Surveillance is het voortdurend verzamelen, analyseren en 
interpreteren van infectieziektegegevens, die noodzakelijk 
zijn voor de planning, uitvoering en evaluatie van beleid, 
gekoppeld aan de tijdige verspreiding van informatie aan al-
len die ervan op de hoogte dienen te zijn. 

De surveillance betreft alle actuele voor de volksgezond-
heid relevante infectieziekten en mogelijke bedreigingen in 
de toekomst. Dit systeem brengt per ziektebeeld/verwek-
ker (kiemsurveillance) trends in beeld, in tijd en in plaats, 
geplaatst in de context van een gedocumenteerd netwerk 
(huisartsen, specialisten, instellingen) in een beschreven ver-
zorgingsgebied (bevolking, geografie, risicogroepen, etc). (1)

Taakomschrijving surveillance volgens VISI (2004)

1. Signaleren

a) Lezen/bijhouden literatuur 

Om	op	de	hoogte	te	blijven,	is	het	noodzakelijk	om	

nieuwe	ontwikkelingen	op	het	terrein	van	infectieziek-

ten	goed	te	volgen	door	het	bijhouden	van	literatuur	/	

internet	en	andere	bronnen.	

b) Interpretatie van meldingen (monitoren)

Gegeven	een	registratiesysteem	zal	regelmatig	gekeken	

moeten	worden	of	uit	de	ingevoerde	gegevens	informa-

tie	zichtbaar	wordt	over	ziekteclusters	en	trends.	

2. Analyseren/verklaren

De	arts	infectieziektebestrijding	dient	voortdurend	bezig	

te	zijn	met	de	vraag	wat	de	betekenis	is	van	de	informa-

tie	die	uit	het	registratiesysteem	komt.	Het	monitoren	

kan	aanleiding	zijn	om	een	en	ander	nader	te	bekijken.	
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Surveillance is iets anders dan wetenschappelijk onderzoek. 
Bij wetenschappelijk onderzoek gaat het om een activiteit 
met een concrete onderzoeksvraag en een vooraf gedefini-
eerd eindpunt van de dataverzameling. Wetenschappelijk on-
derzoek kan wel volgen op een signaal vanuit de surveillance. 

De surveillancepraktijk

Veel verschillende organisaties, meestal landelijk werkend, 
doen aan surveillance van infectieziekten. Daarbij gaat 
het om structurele surveillance van infecties en/of van 
micro-organismen (kiemsurveillance). Dat kan gaan over 
één specifieke infectieziekte, of over een breed pakket aan 
infectieziekten, micro-organismen of eigenschappen van 
micro-organismen zoals antibioticaresistentie. Voorbeelden 
hiervan zijn:
• infectieziekten waarvoor individuele meldingsplicht is 

opgelegd: RIVM
• leptospirosen: Koninklijk Instituut voor de Tropen 

(KIT)
• bacteriële meningitis: Academisch Medisch Centrum 

Amsterdam
• influenza: Nederlands instituut voor onderzoek van de 

gezondheidszorg (NIVEL), Erasmus MC, RIVM
• legionellose: Stichting Streeklaboratorium voor de 

Volksgezondheid Kennemerland samen met het RIVM
• virale infecties: Werkgroep klinische virologie, RIVM
• gastro-enteritis en voedselinfecties: RIVM, nieuwe 

Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA)
• luchtweginfecties: RIVM (bijvoorbeeld het Surveillan-

ce Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen (SNIV))
• infectieziekten die deel uitmaken van het Rijksvaccina-

tieprogramma (RVP) RIVM 
• ontslagdiagnosen van (infectie)ziekten: Kiwa-Prismant. 

Gegevensverstrekking is uitsluitend mogelijk op schrif-
telijk verzoek èn met toestemming van de houders van 
de registratie (Dutch Hospital Data en de Orde van Me-
disch Specialisten). 

Naast deze structurele vormen van surveillance zijn er ook 
kortlopende projecten waarin data en/of stammen van mi-
cro-organismen worden verzameld. Voorbeelden hiervan 
zijn:
• het onderzoek naar explosies van gastro-enteritis (eX-

plosie) (geëindigd in 2002)
• intensieve surveillance van hepatitis B (lopend)
• intensieve surveillance van hepatitis A (lopend)
• het onderzoek naar de effectiviteit van het RVP (PIEN-

TER) (periodiek herhaald) 

De regionale GGD heeft over het algemeen beschikking 
over de resultaten van deze surveillance door schriftelijke 
publicaties, via websites of op aanvraag. Niet alle informatie 
is echter kosteloos te verkrijgen. 

In Nederland wonen in het GGD-werkgebied gemiddeld 
‘slechts’ 550.000 inwoners (bij 29 GGD’en). Het VISI-pro-
ject legt voor infectieziektesurveillance de ondergrens bij 
1 miljoen inwoners. In de rapportage werd overigens geen 
duidelijke onderbouwing voor deze ondergrens gegeven. 
Een literatuurstudie naar artikelen over surveillance op 
regionaal niveau, methodologisch ondersteund door het 
kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg (CBO), leverde 
niets op. Dat kan erop wijzen dat er internationaal weinig 
aandacht is voor surveillance op regionaal niveau. 

Uitkomsten discussie 

Volgens de definitie van surveillance moet de GGD op de 
hoogte zijn van het vóórkomen van infectieziekten in het 
eigen werkgebied om waar nodig actie te kunnen onderne-
men. Dit is echter een vrij vage en algemene formulering. 
Wat betekent ‘op de hoogte zijn’ voor de feitelijke taakuit-
voering? In hoeverre is het voor de regionale GGD zinvol 
om voortdurend infectieziektegegevens te verzamelen, ana-
lyseren en interpreteren? De discussie tijdens de studiedag 
leidde tot een aantal suggesties over wat een GGD wel of 
niet op het gebied van surveillance zou moeten doen. 

Wat moet de regionale GGD niet doen
• Systematische surveillance op regionaal niveau van wei-

nig voorkomende infectieziekten. De toevalsvariatie is 
(te) groot, en landelijke cijfers zijn waarschijnlijk heel 
goed bruikbaar voor de GGD-regio. 

• Systematische surveillance op regionaal niveau (bijvoor-
beeld wekelijks of maandelijks) van gegevens over infec-
tieziekten (bijvoorbeeld de output van de eigen meldin-
gen). Voor het bestuderen van trends volstaan meestal 
landelijke data. Uitsplitsing per maand leidt vaak tot 
kleine aantallen met bijbehorende grote toevalsvariatie.

• Surveillance zonder actie. Surveillance is geen doel op 
zichzelf. Als er geen actie zal volgen op een signaal heeft 
het (regionaal) volgen van de cijfers geen enkele zin, 
maar kost het wél geld en/of formatie, wat dan beter aan 
andere activiteiten besteed kan worden. De baten moe-
ten tegen de kosten opwegen. 

Wat moet de regionale GGD wel doen
De vraag is hier niet zozeer: “Wat moet de GGD aan re-
gionale surveillance doen?” – maar veeleer: “Wat moet de 
regionale GGD aan surveillance doen?”
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Surveillance in de zin van systematische periodieke data-
verzameling kan zinvol zijn als aan een of meer van de vol-
gende voorwaarden wordt voldaan:
• het gebeurt niet op landelijk niveau
• het gaat om een (boven)regionaal probleem van vol-

doende omvang (bijvoorbeeld vaccinatiegraad in een 
GGD-regio met veel bevindelijk gereformeerden)

• het gaat om een dataverzameling die op landelijk niveau 
niet mogelijk, niet efficiënt of niet zinvol is en waarbij 
het op regionaal niveau wel tot de mogelijkheden be-
hoort en inhoudelijke perspectieven biedt om voldoende 
detail en/of diepgang te bereiken ten behoeve van een 
specifieke probleemstelling. 

• politiek/bestuur vragen structureel om de informatie

In veel gevallen is maandelijkse systematische dataverza-
meling en -analyse weliswaar niet zinvol, maar op jaarbasis 
kan dat wél bruikbare resultaten opleveren. De aantallen 
zijn dan groter, terwijl de kosten qua personele inzet van 
een jaarlijkse analyse gering zijn. Hoe zo’n jaarlijkse data-
verzameling eruit zou kunnen zien wordt momenteel on-
derzocht door regio Noord-Holland/Flevoland in het kader 
van het programmabudget. De uitkomsten kunnen worden 
vergeleken met die van een andere GGD of groep GGD’en 
(of met de landelijke cijfers). Dit is vaker gedaan (2) en kan 
concrete vragen oproepen die nader onderzoek behoeven. 
Zo heeft GGD Rotterdam-Rijnmond onderzoek gedaan 
naar aanleiding van een gevonden verschil in kinkhoestin-
cidentie tussen delen van de provincie Zuid-Holland. De 
verschillen bleken gedeeltelijk voort te komen uit verschil-
len in testkeuze en afkappunten voor het afgeven van een 
positieve uitslag, wat heeft geleid tot afstemming hierover 
tussen de regionale microbiologen. Essentieel is wel dat de 
gegevens die als basis voor de vergelijking worden gebruikt 
op een overeenkomstige (en kwalitatief voldoende) manier 
zijn geregistreerd (garbage in, garbage out).

Surveillance omvat niet alleen dataverzameling, maar ook 
interpretatie en analyse. In een surveillancesysteem kun-
nen signalen afkomstig zijn uit systematische dataverzame-
ling, maar ook uit waarnemingen door medewerkers van 
de GGD – of van derden zoals een medisch microbioloog. 
Soms valt het iemand op dat ‘iets’ zich wel erg vaak lijkt voor 
te doen, of er belt een (huis)arts met een melding van een 
ongebruikelijk aantal zieken (zoals de melding van het clus-
ter van pneumonieën door de huisarts in Herpen in 2007). 
De GGD moet op basis van een dergelijk signaal kunnen 
bepalen of er iets aan de hand is, of dat er sprake is van een 
artefact of van toeval. Daartoe moet de GGD kunnen be-
schikken over een instrumentarium voor signaalverificatie. 
Dat omvat:
• goed opgeleide medewerkers, beschikbaarheid van epi-

diomiologische expertise en een budget (externe data 
opvragen is niet altijd kosteloos)

• alertheid bij medewerkers
• kennis van bestaande surveillancesystemen en van de mo-

gelijkheden om hieruit relevante informatie te verkrijgen
• expliciet vastgelegde formatieve uren
• de mogelijkheid én de bereidheid om laboratorium-

onderzoek te verrichten (onder voorwaarden kan het 
OGZ-diagnostiebudget als financieringsbron dienen)

Uit de signaalverificatie kunnen onderzoeksvragen voort-
komen. Enige interesse in wetenschappelijk onderzoek 
strekt dan ook tot aanbeveling – tenslotte is onderzoek óók 
een kerntaak van een afdeling infectieziektebestrijding (VI-
SI-project). 

Conclusie 

Infectieziektesurveillance op regionaal niveau is slechts on-
der voorwaarden en in specifieke gevallen van toegevoegde 
waarde ten opzichte van landelijke surveillance. Voordat een 
dergelijk al dan niet tijdelijk systeem wordt opgezet dient 

Figuur 1. bijschrift ontbreekt
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goed te worden afgewogen wat de meerwaarde is en of de 
organisatie voldoende uitgerust is om de data goed te inter-
preteren, acties te definiëren en uit te (laten) voeren. Elke 
regionale GGD moet wél in staat zijn om op een deskun-
dige wijze signaalverificatie te verrichten en dit waar nodig 
te vertalen naar concrete acties.

R.P.M. van kessel,	arts	infectieziektebestrijding,	GG&GD	

Utrecht,	RIVM	en	C.H.F.M. Waegemaekers,	Hulpverlening	

Gelderland	Midden	en	RIVM

E-mail:	r.van.kessel@utrecht.nl
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Een dreigende crisis is de beste oefening

Nederlandse ziekenhuizen hebben niet veel ervaring in het verple-
gen en behandelen van patiënten met een zeer ernstig ziektebeeld 

met een groot risico op besmetting van hun zorgverleners. Naar aan-
leiding van een patiënte met een Marburgvirusinfectie werd, in overleg 
met het RIVM en het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond, besloten dat het 
UMC St Radboud zich zou voorbereiden op het opvangen van mogelijke 
secundaire ziektegevallen. Om op korte termijn opname van patiënten 
verdacht voor Marburgvirusinfectie mogelijk te maken werd het Centraal 
Operationeel Team (COT) geactiveerd. Dit team maakt deel uit van de 
opschalingstructuur die beschreven is in het calamiteitenplan van het zie-
kenhuis. Dagelijks overleg tussen alle leden van het COT en een oefening 
droegen bij aan een adequate voorbereiding op een mogelijke opname. 
Bij het overschrijden van de opnamecapaciteit van het UMC St Radboud 
zouden patiënten ook naar andere academische centra gaan.

Aanleiding

Op 5 juli 2008 werd in het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond 
een 41-jarige patiënte opgenomen die door haar huisarts ver-
wezen was in verband met aanhoudende hoge koorts na terug-
keer van een vakantie in Uganda Op 9 juli nam de behandelend 
arts van de patiënte aan het eind van de werkdag telefonisch 
contact op de afdeling infectieziekten van het UMC St Rad-
boud. Alhoewel de gebruikelijke diagnostiek geen virale of 
bacteriële verwekker aanwees, werd tijdens het telefoongesprek 
duidelijk dat er mogelijk sprake was van virale hemorragische 
koorts en vooruitlopend op dat vermoeden werd isolatie en het 
opstellen van een voorlopige contactlijst van de patiënte gead-
viseerd. Het was de bedoeling om de patiënte over te brengen 
naar het UMC in Nijmegen. Echter, vanwege snelle verslech-
tering van de leverwaarden en een mogelijke fulminante he-
patitis, werd de patiënte naar het Leids Universitair Medisch 
Centrum overgebracht. Toen op 10 juli de bevestiging kwam 
dat de patiënte besmet was met een filovirus en Marburg he-
morragische koorts bevestigd kon worden (1), kreeg het UMC 
St Radboud het verzoek om te fungeren als ziekenhuis waar 
contacten van deze patiënt naartoe verwezen konden worden. 
In het ziekenhuis zou men dan een klinische beoordeling kun-
nen doen en een mogelijk besmette contactpersoon direct kun-
nen isoleren. In de LCI-richtlijn Virale hemorragische koorts 
staat het UMC St Radboud genoemd als een van ziekenhuizen 
waar deze patiënten behandeld kunnen worden.(2) In Neder-
land worden patiënten met een dergelijk ziektebeeld maar ui-
terst zelden gezien en het UMC St Radboud had dan ook geen 
ervaring met het verplegen en behandelen van een patiënt met 
hemorragische koorts.(3) 

Opschaling

Na het besluit om het UMC St. Radboud een sleutelrol te 
geven werden in het ziekenhuis maatregelen genomen om 
de deskundigheid en capaciteit op te schalen. Conform het 
calamiteitenplan werd het Centraal Operationeel Team 
(COT) bijeengeroepen door de Interne Calamiteiten Coör-
dinator (ICC-er) en de voorzitter van het COT. Voor deze 
specifieke situatie werd het COT versterkt met vertegen-
woordigers van de afdelingen spoedeisende hulp (SEH), 
intensive care (IC), interne geneeskunde en de afdeling Fa-
cilitair/Logistiek. Verder werd het team uitgebreid met een 
communicatieadviseur, diverse inhoudelijke deskundigen 
(4) en secretariële ondersteuning.
Het COT kwam na de eerste melding gedurende twee en 
een halve week bijna iedere dag bijeen en werd door het 
RIVM dagelijks geïnformeerd over de stand van zaken op 
nationaal niveau. Het COT-overleg concentreerde zich op 
3 onderwerpen: 
• De bestaande protocollen en richtlijnen. Zijn de proto-

collen duidelijk en praktisch uitvoerbaar? 
• Het vrijhouden van isolatiekamers en de aanschaf van 

materialen zoals disposables en persoonlijke bescher-
mingsmaterialen.

• Informeren en voorbereiden van het personeel Dit re-
sulteerde onder andere in voorlichtingssessies aan artsen 
en verpleegkundigen, enkele ziekenhuisbrede voorlich-
tingssessies, een oefening en een training in de toepas-
sing van persoonlijke beschermingsmiddelen. 
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Verder speelde ook nog een andere omstandigheid een rol 
namelijk de jaarlijkse Vierdaagse van Nijmegen. Op de laat-
ste dag van de Vierdaagse met de traditionele intocht door 
Nijmegen is het ziekenhuis zeer moeilijk te bereiken. Voor 
acute zaken is dan opvang geregeld door omliggende zie-
kenhuizen maar voor opvang van mogelijk met Marburgvi-
rus besmette patiënten was dit niet mogelijk.

Evaluatie 
 
In opdracht van de Raad van Bestuur werd een rapport op-
gesteld over de opschaling met een chronologisch opsom-
ming van de gebeurtenissen en maatregelen en de resultaten 
van een onder het personeel uitgevoerde enquête. Het rap-
port is niet openbaar maar heeft geleid tot een groot aantal 
aanpassingen in de bedrijfsvoering. De belangrijkste leer-
punten op een rij: 
• Het actuele protocol voor de behandeling en verpleging 

van een patiënt met virale hemorragische koorts dient 
op het intranet te staan.

• Aan het begin van de crisis moeten inhoudelijk deskun-
digen het betrokken personeel informeren. Dit voor-
komt verwarring die later zeer moeilijk weg te nemen is.

• Protocollen en richtlijnen dienen te worden getoetst op 
uitvoerbaarheid

De periode van opschaling werd door alle betrokkenen als 
‘bijzonder’ ervaren omdat iedereen intensief betrokken was, 
bereid was mee te werken maar zich ook ernstige zorgen 
maakte over zijn eigen veiligheid. Er was ruimte om vlot 
materialen en middelen aan te schaffen. Een voorzichtige 
schatting van de kosten van de gehele opschaling komt neer 
op € 60.000 (inclusief de voor deze situatie ingestelde pi-
ketdiensten en exclusief de salariskosten voor de ureninzet). 
Het was de eerste keer dat het COT van het UMC St. 
Radboud onder deze omstandigheden gedurende 3 weken 
opereerde en de leerervaring was groot. Zo heeft het zie-
kenhuis later tijdens de periode van de Mexicaanse griep 
direct gebruik kunnen maken van de opgedane ervaringen. 
De conclusie is dan ook dat deze periode de beste test was 
om te zien of het ziekenhuis de opschaling voor opname van 
deze specifieke patiëntengroep op orde had. Gelukkig is er 
in het ziekenhuis geen opname nodig geweest. 

Oefening

Om te testen of de protocollen en richtlijnen in de praktijk 
uitvoerbaar waren werd door het COT een realtimeoefe-
ning gehouden. Tijdens deze oefening meldde zich een pa-
tiënt bij de balie van het ziekenhuis met de mededeling dat 
hij koorts had en in contact was geweest met de patiënte met 
de Marburgvirusinfectie. Hierna werd het hele opnametra-
ject onder de loep genomen, beginnend bij de afdeling SEH, 
het onderzoek door de verpleegkundige en arts, het vervoer 
naar de isolatiekamer van de afdeling Infectieziekten en ten-
slotte de IC. Aan het eind van de dag konden het protocol en 
de richtlijnen op een aantal punten worden aangepast. 
Verpleegkundigen waren over het algemeen zeer gemo-
tiveerd om aan de oefening mee te doen, artsen waren 
minder geïnteresseerd. Ervaren verpleegkundigen van de 
afdeling infectieziekten benaderden de werkzaamheden 
met een duidelijke rust en waren bereid om meteen aan te 
pakken. Op de IC-afdeling, waar men niet gewend is om 
besmettelijke patiënten te behandelen, heerste meer angst 
en onzekerheid. In deze trainingssituatie met veel aandacht 
voor de veiligheid van de hulpverlener bleek de psychische 
begeleiding van de patiënt echter te wensen over te laten.

Conclusie

De door het UMC St Radboud uitgevoerde oefening blijkt 
een goede tool te zijn voor (universitaire) ziekenhuizen die 
een taak hebben in de opvang van patiënten met ernstige 
besmettelijke ziekten en hun contacten. De oefening is ko-
steneffectief, snel op te zetten en levert een schat aan infor-
matie op ter verbetering van het werkproces. De opzet en 
oefendoelen zijn binnenkort te vinden op de oefenbank van 
het RIVM http://oefenbank.infectieziekten.eu/ 
Er wordt gekeken om oefeningen zoals deze in de cyclus 
van het ziekenhuis OTO-traject (Opleiden, Trainen en Oe-
fenen) op te nemen. 

A.J. Jacobi,	projectleider	Preparedness,	RIVM,	M. Peters, 

en C. Bleeker-Rovers,	UMC	St	Radboud

E-mail:	andre.jacobi@rivm.nl
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kennismakingsworkshop GGD - VWA

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA, voorheen VWA) en de 
GGD’en van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht organiseerden 

begin 2010 een bijeenkomst met als doel elkaars organisatie beter te leren 
kennen. Vooral de discussie over praktische knelpunten aan de hand van 
ingebrachte casuïstiek was inzichtgevend en leverde een aantal verbeter-
punten op. Dit bericht geeft een inkijkje in de praktische samenwerking 
tussen de nVWA en de afdeling infectieziektebestrijding van de GGD op 
het gebied van zoönosen en voedselinfecties, de belangrijkste raakvlak-
ken tussen beide organisaties.

 
Op donderdagochtend 4 februari werd vanuit het project 
Regionale ondersteuning infectieziektebestrijding (RAC-
project) een workshop georganiseerd voor medewerkers 
van de GGD’en van de provincies Noord-Holland, Fle-
voland en Utrecht en de nVWA. Het organiseren van deze 
workshop was een van de uitkomsten van het project Sa-
menwerking nVWA-GGD. (1) De opkomst was goed: van 
alle GGD’en waren meerdere medewerkers aanwezig en 
ook de VWA was goed vertegenwoordigd uit verschillende 
organisatieonderdelen. Het doel was om elkaars organisatie 
en werkwijze beter te leren kennen en zo de samenwerking 
bij de bestrijding van voedselinfecties en zoönosen te verbe-
teren. De bijeenkomst was zeer geslaagd. Het programma 
begon met voordrachten over de werkwijze van de meldka-
mer van de nVWA en het takenpakket en de uitvoering van 
de infectieziektebestrijding bij de GGD. Daarna werden er 
2 casussen besproken; een uitbraak van voedselinfecties en 
Q-koorts. (zie kaders) Op de bespreking van deze casussen 
zal verder worden ingegaan. 

De bespreking van de casus over voedselinfecties leverde de 
volgende aandachts- en verbeterpunten op: 
• Thuis bereiden en vervolgens verkopen van voedsel 

blijft een potentieel risicovolle manier van werken. Lang 
niet alle voedselbereiders doen hun werk op een veilige 
manier. Deze manier van voedsel bereiden en verkopen 
komt vermoedelijk zeer veel voor .Het toezicht hierop 
is lastig. De nVWA bezoekt steekproefsgewijs evene-
menten en (vrij)markten. Overal controleren is gezien 
de grootte van de evenementen en de beschikbare capa-
citeit aan controleurs niet mogelijk. 

• Organisatoren van deze evenementen moeten verplicht 
worden vooraf een situatieschets te maken van de stands 
en/of kramen om de bronopsporing te vereenvoudigen.

• De bestaande afspraak dat de nVWA bij meer dan 5 zieke 
mensen contact opneemt met de GGD, moet worden 
herzien. De achtergrond hiervan is niet duidelijk. 

• Omdat er geen landelijk GGD-meldpunt voor voedsel-

Casus 1: Voedselvergiftiging

Op	zaterdagavond	12	september	2009	werd	de	GGD	

Kennemerland	gebeld	door	de	huisartsenpost	te	Hoofd-

dorp.	Het	laatste	half	uur	waren	er	zeven	patiënten	met	

braken,	diarree	en	maagkrampen.	Er	bleek	een	link	te	

zijn	met	Indisch	eten	op	een	markt	(pasar	malam)	in	

Nieuw-Vennep.	Twee	patiënten	waren	in	het	ziekenhuis	

opgenomen.	Uiteindelijk	werden	bij	de	GGD	25	mensen	

uit	13	huishoudens	gemeld	met	klachten	van	een	voed-

selvergiftiging.	Elk	huishouden	had	nasi	gekocht.	Helaas	

konden	slechts	twee	fecesmonsters	worden	onderzocht.	

Uit	één	daarvan	werd	Staphylococcus aureus	gekweekt,	

maar	onderzoek	op	toxine	heeft	niet	plaatsgevonden.	

De	GGD	nam	nog	in	het	weekend	contact	op	met	de	

patiënten	(klachtenpatroon,	voedselanamnese,	monsters	

voor	diagnostisch	onderzoek).	Het	was	niet	eenvoudig	

om	te	achterhalen	bij	welke	kraam	men	het	voedsel	

had	gekocht,	maar	het	brononderzoek	wees	toch	in	de	

richting	van	één	bepaalde	kraam.	De	GGD	nam	contact	

op	met	de	VWA.	

De	VWA	haalde	voedselresten	op	bij	mensen	thuis	en	on-

derzocht	deze	in	het	laboratorium.	Er	werd	daarin	geen	

verwekker	aangetroffen.	Ook	probeerde	de	VWA	–zon-

der	succes	-	de	houder	van	de	kraam	thuis	te	bezoeken.	

De	betreffende	kraam	zou	op	13	september	ook	op	een	

andere	markt	van	de	organisator	staan,	maar	deze	zegde	

toe	de	kraam	daar	niet	te	zullen	toelaten.	
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infecties is is het voor de nVWA moeilijk om te bepalen 
bij wie ze moeten melden. Dit probleem is eenvoudig 
op te lossen omdat op de website van GGD Nederland 
makkelijk is vast te stellen binnen welk GGD-werk-
gebied een bepaalde postcode valt. Omdat de GGD’en 
24/7 bereikbaar zijn kan er op elk moment van de dag 
gemeld worden. 

De bespreking van de casus over Q-koorts leverde de vol-
gende aandachts- en verbeterpunten op: 
• Een positieve uitslag bij 1 enkel dier op een klein bedrijf 

kan worden veroorzaakt door besmetting uit een bacte-
riewolk afkomstig uit een besmet groot bedrijf. 

• De burgemeester kan maatregelen nemen op basis van 
de Wet publieke gezondheid. Het ruimen van een bedrijf 
valt echter niet onder deze maatregelen. De ruimingen 
van dit voorjaar moeten dan ook gezien worden als een 
eenmalige noodmaatregel

• Volgens de nVWA moeten eerst de effecten van het hui-
dige maatregelenpakket afgewacht worden voordat aan-
vullende maatregelen voor kleine bedrijven genomen 
worden. Kleine bedrijven vormen waarschijnlijk geen 
verhoogd risico voor de omgeving, zo blijkt uit onder-
zoek van het RIVM

• De nVWA heeft geen algoritme voor bronopsporing, 
maar handelt naar bevindingen. Er moeten voldoende 
aanknopingspunten, ook in de anamnese van de patiënt, 
voor onderzoek zijn. Met andere woorden, hoe meer pa-
tiënten hoe meer aanknopingspunten. De GGD Hart 
voor Brabant meldt om deze reden alleen nog maar clus-
ters aan de nVWA.

Vervolg

Een aantal van de bovengenoemde (verbeter)punten vormt 
input voor verdere bespreking. De regionale consulenten 
(RAC-ers) én de projectgroep Verbetering samenwerking 
RIVM/nVWA zullen hierin een rol vervullen. In het lande-
lijk GGD-nVWA samenwerkingsprotocol Q-koorts is on-
der andere opgenomen dat de nVWA naast de burgemeester 
ook de GGD rechtstreeks informeert over Q-koortsver-
dachte en besmette bedrijven. De deelnemers spraken de 
behoefte uit om de workshop tweejaarlijks te herhalen. Een 
bijeenkomst als deze is voor de regio’s Zeeland/Noord-Bra-
bant en Limburg al eens georganiseerd. Ook voor de andere 
RAC-regio’s is dit zeker aan te raden. 

R.P.M. van kessel,	Regionaal	Arts-Consulent	regio	

Utrecht,	RIVM	en	GG&GD	Utrecht,	O.F.J. Stenvers,	nVWA	

en J.E. Chardon, RIVM

E-mail:	r.van.kessel@utrecht.nl

Casus 2: Q-koorts

In	de	regio	Utrecht	deden	zich	in	mei	2009	circa	40	mel-

dingen	van	Q-koorts	voor.	Samen	met	de	nVWA	voerde	

de	GGD	bronopsporing	uit:	er	werden	6	bedrijven	getest,	

waarvan	2	positief:	1	groot	bedrijf	en	1	kleine	houder.	Bij	

de	3	onderzochte	kleine	houders	waren	er	een	of	meer	

swabs	(PCR)	positief.	Bij	slechts	een	van	die	drie	gaf	de	

VWA	een	positieve	uitslag	af:

•	 	14	dieren	getest:	1	dier	positief	–	uitslag	als	negatief	

afgegeven

•	 	15	dieren	en	4	stofmonsters	getest:	2	dieren	en	1	stof-

monster	positief	-	uitslag	als	negatief	afgegeven

•	 	20	dieren	en	2	stofmonsters	getest:	13	dieren	en	2	

stofmonsters	positief	-	uitslag	als	positief	afgegeven

Literatuur

1.	 Chardon	J.E.,	Doorduyn	Y.D.,	Evers	E.G.,	Morroy	G.,	Stenvers	O.F.J.;	Samenwerking	VWA	en	GGD’en.	Infectieziekten	
Bulletin	21	(3)	pp	80-82.

mailto:r.van.kessel@utrecht.nl


INFECTIEZIEKTEN Bulletin

Jaargang 21 nummer 10 december 2010372

B E R I C H T

Praktische problemen bij onderzoek infectieziektebestrijding 

ZonMw voert in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Wel-
zijn en Sport (VWS) sinds 2007 het onderzoeksprogramma Infectieziek-

tebestrijding uit. Doel van het programma is de kennisinfrastructuur voor 
de infectieziektebestrijding te versterken en via gericht onderzoek te komen 
tot een meer wetenschappelijk onderbouwde aanpak van preventie en be-
strijding van infectieziekten. Daarbij besteedt ZonMw regelmatig aandacht 
aan de praktische problemen waar onderzoekers tegenaan (kunnen) lopen.

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginno-
vatie. Sinds 2007 kent ZonMw het programma Infectie-
ziektebestrijding. Dit programma heeft tot doel via gericht 
wetenschappelijk onderzoek tot komen tot een (nog) meer 
wetenschappelijk onderbouwde aanpak van de preventie 
en bestrijding van infectieziekten. Daarbij let ZonMw niet 
alleen op de kwaliteit van individuele onderzoeksprojec-
ten - gericht op zowel fundamentele als praktische vragen 
rondom infectieziektebestrijding – maar ook op de samen-
werking, zowel in het onderzoek naar als in de uitvoering 
van de infectieziekte bestrijding en het vertalen van nieuwe 
wetenschappelijke kennis naar de praktische toepassingen. 

Inmiddels zijn in twee rondes 25 projecten binnen dit pro-
gramma gehonoreerd. De projecten beslaan een breed scala 
aan onderwerpen. Van onderzoek naar de risicofactoren 
voor overdracht van de bacterie Clostridium difficile van var-
ken op mens tot de vraag naar het nut van een preventieve 
behandeling van ouderen in een verzorgingshuis met een 
virusremmend medicijn in geval van een uitbraak van griep; 
van onderzoek naar het vóórkomen van MRSA bij varkens- 
en kalverenhouders en hun familieleden tot het verbeteren 
van de handhygiëne op kinderdagverblijven; en van het ont-
wikkelen van een test om snel hypervirulente stammen van 
Clostridium difficile aan te tonen tot het ophelderen van de 
bron van MRSA-besmettingen met onbekende oorsprong.

Om het programma zo succesvol mogelijk te laten verlo-
pen, organiseert ZonMw op gezette tijden bijeenkomsten 
waarbij projectleiders van de afzonderlijke projecten binnen 
het programma samen met de programmacommissie dis-
cussiëren over praktische knelpunten die bij de uitvoering 
van de projecten de kop op kunnen steken. In oktober 2010 
stonden daarbij de thema’s Inclusie en Implementatie op 
het programma. Onderzoek op basis van eerdere ZonMw-
projecten heeft aangetoond dat meer dan de helft van de 
projecten te kampen krijgt met een vertraagde of geringere 
inclusie dan gepland. Met name studies met een RCT-opzet 

vormen een risico. Proefpersonen hebben in dat geval vaak 
een voorkeur voor de experimentele onderzoeksarm of juist 
voor de controlearm. Ook studies waarbij anderen dan de 
onderzoekers zelf de data verzamelen, lopen een verhoogd 
risico op een haperende inclusie. Sommige thema’s binnen 
het programma Infectieziektebestrijding – bijvoorbeeld 
Q-koorts, MRSA en soa – zijn ook sterk emotioneel bela-
den. Ook dat kan van invloed zijn op het welslagen van de 
inclusie. Het is nodig om vooraf de mogelijke valkuilen te 
herkennen en na te denken over creatieve oplossingen, ad-
viseert ZonMw.

Belangrijk is ook dat de resultaten van het onderzoek na 
afloop van het onderzoek verder gebruikt worden in de 
praktijk. Implementatie van onderzoeksresultaten gebeurt 
echter niet vanzelf, is de ervaring van ZonMw. Een belang-
rijke voorwaarde voor een succesvolle implementatie is dat 
de onderzoeksgegevens ingebed worden in de sociale wer-
kelijkheid van de toekomstige gebruiker. Wetenschappelijke 
feiten op zich zijn vaak onvoldoende om de gebruiker over 
te halen zijn of haar handelen te veranderen. Ethische, ju-
ridische, financiële, organisatorische en technische moge-
lijkheden of beperkingen spelen minstens zo’n grote rol. 
ZonMw adviseert de onderzoekers al bij het opzetten en 
uitvoeren van het onderzoek hiermee rekening te houden. 
Implementatie heeft de meeste kans van slagen als de on-
derzoeker ‘de markt’ goed analyseert, al in een vroeg sta-
dium betrokkenheid genereert bij de toekomstige gebruiker 
van de resultaten en de onderzoeksresultaten vertaalt in een 
zo bruikbaar mogelijk product. 

M. Dooper,	freelance	journalist, M.L’Herminez,	ZonMw	

E-mail:	lherminez@zonmw.nl

Uitgebreid verslag te lezen op http://www.zonmw.nl/izb 
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A R T I k E L

Surveillance van MRSA in Nederland in 2009:  
Het aantal veegerelateerde MRSA-isolaten stabiliseert

In 2009 stuurden de medisch microbiologische laboratoria 2969 unieke 
MRSA-isolaten voor spa-typering naar het RIVM. Dit is een stijging 

van 10% ten opzichte van vorig jaar. Het aantal veegerelateerde MRSA-
isolaten met een spa-type behorend tot het veegerelateerde clonal com-
plex (CC) 398 bleef met 42% (n=1245) gelijk aan het percentage in 2008. 
Met 73% (n=2126) van de isolaten werd ook een ingevulde vragenlijst 
meegestuurd. Het percentage MRSA-isolaten van personen afkomstig uit 
een buitenlands ziekenhuis bleef met 8% gelijk aan voorgaande jaren. Eén 
PVL-positief MRSA-isolaat met het veegerelateerde spa-type t034 werd 
aangetroffen bij een Chinees adoptiekind.

Infecties veroorzaakt door meticilline-resistente Staphylo-
coccus aureus (MRSA) zijn moeilijk te behandelen door de 
ongevoeligheid van deze bacterie voor alle betalactamanti-
biotica (zoals penicillines, cefalosporines en carbapenems) 
en hun wisselende gevoeligheid voor andere groepen antibi-
otica. Nederland heeft samen met Noorwegen en Zweden 
de laagste MRSA-prevalentie van Europa. (1) In 2009 was 
1,5% van de S. aureus-isolaten in Nederland een MRSA. (4) 
Surveillance is een belangrijk instrument om het effect van 
het MRSA-beleid te monitoren en te toetsen. Dit artikel be-
schrijft de bevindingen en bijzonderheden van de nationale 
surveillance van MRSA gedurende 2009.
 
Methode

De medisch microbiologische laboratoria in Nederland 
zenden sinds 1989 één MRSA-isolaat van iedere patiënt of 
medewerker voor kosteloze typering naar het RIVM. Bo-
vendien vullen de inzenders een vragenlijst in voor ieder 
ingestuurd isolaat (https://mrsa.rivm.nl/images/MRSA_
vragenlijst2.doc). De ingevulde vragenlijst wordt per post 
of via de beveiligde webapplicatie OSIRIS naar het RIVM 
gestuurd. 
De vragenlijst bevat naast beknopte epidemiologische gege-
vens ook vragen over mogelijke besmettingsroutes, en meer 
in het bijzonder tot welke WIP (Werkgroep Infectie Pre-
ventie)- categorie de MRSA drager behoorde. (3) De WIP 
onderscheidt op basis van het risico op MRSA-dragerschap 
4 categorieën: (1) bewezen MRSA dragerschap, (2) hoog 
risico op dragerschap, (3) matig verhoogt risico op drager-
schap en (4) geen verhoogd risico op dragerschap. 

De genetische karakterisering van de MRSA-isolaten ge-
beurt met spa-typering. Bij spa-typering bepaalt men de 
DNA-sequentie van de ‘repeat’regio in het Staphylococ-
cusproteïne A (spa)-gen. (2) Informatie over het spa-type 
is terug te vinden op de website van de Ridom Spa-server 
(http://www.spaserver.ridom.de). Op basis van het spa-type 
kan men een uitspraak doen over een eventuele epidemio-
logische link. De verspreiding van de verschillende MRSA- 
spa-typen in Nederland wordt in kaart gebracht op een 
interactieve website https://mrsa.rivm.nl/flash/flash.aspx 
De resultaten van de typeringen zijn voor de deelnemende 
laboratoria in te zien op de MRSA-website (http://www.
rivm.nl/mrsa). Het aantal unieke MRSA’s (1 per patiënt of 
medewerker) die het RIVM heeft getypeerd staan op het 
publieke deel van deze website. 

Resultaten

Vóórkomen van MRSA in Nederland – 
Microbiologische analyse
In 2009 hebben 68 laboratoria in totaal 2969 unieke MRSA-
isolaten (1 isolaat per persoon) voor spa-typering ingestuurd 
naar het RIVM (figuur 1). Dit is een stijging van 10% ten 
opzichte van 2008 (n=2693). (6)
Het aandeel veegerelateerde isolaten (v-MRSA), isolaten 
met een spa-type behorend tot het veegerelateerde clonal 
complex (CC) 398 (5), steeg de afgelopen jaren maar bleef 
in 2009 met 42% (n=1245) gelijk aan 2008. Het aantal unie-
ke isolaten, niet behorend tot v-MRSA was 1826 in 2007, 
1570 in 2008 en 1723 in 2009.

https://mrsa.rivm.nl/images/MRSA_vragenlijst2.doc
https://mrsa.rivm.nl/images/MRSA_vragenlijst2.doc
http://www.spaserver.ridom.de
https://mrsa.rivm.nl/flash/flash.aspx 
http://www.rivm.nl/mrsa
http://www.rivm.nl/mrsa
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Van de in 2009 gestuurde isolaten was 66% (n=1965) afkom-
stig uit keel- neus en perineumkweken. Het aantal isolaten 
uit wonden en pus was 20% (n= 604) en uit bloed was 1% 
(n=20) van de isolaten afkomstig. Van 8% was het materiaal 
onbekend en van 5% betrof het ander materiaal zoals urine 
of sputum. Het aantal v-MRSA-isolaten uit keel- neus en 
perineum was 82% (n=1017). Bij de v-MRSA-isolaten was 
6,5% (n=84) afkomstig uit wonden en pus en 0,5% (n=4) 
uit bloed. Van het aantal niet veegerelateerde isolaten was 
55% (n=948) afkomstig uit keel- neus en perineum, 30% 
(n=520) uit wonden en pus en 1% (n=16) uit bloed. De per-
centages bleven daarmee nagenoeg gelijk aan die van vorig 
jaar. (Tabel 1)

PVL-genen (Panton-Valentine Leucocidine) die kunnen 
leiden tot een hogere virulentie, werden bij 12% (n=365) 
van de isolaten gedetecteerd en het percentage bleef daar-
mee gelijk aan voorgaande jaren. Spa-type t008 was net als 
vorig jaar het meest voorkomende PVL- positieve spa-type 
(n=100). Van de PVL-positieve isolaten was 35% (n=128) 
afkomstig uit keel- neus en perineumkweken versus 71% 
(n=1836) van de PVL-negatieve isolaten. De PVL-positieve 
isolaten waren voor 52% (n=192) afkomstig uit wonden en 

pus en 0,5% (n=2) uit bloed. Bij de PVL-negatieve isolaten 
was 16% afkomstig uit wonden en pus en 1% (n=18) uit 
bloed.
Van de 365 PVL-positieve isolaten behoorde 1 isolaat tot 
een veegerelateerd type (spa-type t034). Dit isolaat was af-
komstig van een adoptiekind uit China. 

Spa-type t011 was met 26% (n=762) net als vorig jaar het 
meest voorkomende spa-type gevolgd door spa-type t108 bij 
10% (n=302) en t008 bij 7% (n=220) van de isolaten. Spa-
type t011 en t108 behoren beide tot het veegerelateerde CC 
398.

Epidemiologische analyse

Met 73% (n=2126) van de isolaten werd ook een ingevulde 
vragenlijst meegestuurd, de resultaten staan in tabel 2. Deze 
en de hierna besproken resultaten hebben, tenzij anders ver-
meld, betrekking op de 2126 isolaten waarvan een vragen-
lijst beschikbaar was. De resultaten worden per onderdeel 
van de vragenlijst weergegeven.

Vragenlijst Deel A-Algemeen
Driekwart van de MRSA-isolaten werd, net als vorig jaar, 
gevonden door middel van gericht onderzoek (n=1551), de 
overige MRSA werd bij toeval gevonden. Het merendeel 
van de mensen verbleven op het moment van kweekafname 
in het ziekenhuis, 66% (n=1406). Een percentage van 22% 
(n=467) verbleef thuis en 8% (n=172) in een verpleeghuis. 
De andere isolaten kwamen uit verzorgingshuizen (n=19), 
verloskundige praktijken (n=10), revalidatiecentra (n=6), 
een psychiatrische instelling (n=1), een privékliniek (n=1) 
en een asielzoekerscentrum (n=1). Van de overige isolaten 
(n=19) was de verblijfplaats van de persoon onbekend. 
 
Vragenlijst Deel B-WIP-categorieën
Categorie I: Bewezen MRSA-dragerschap
Een percentage van 3,5% (n=75) was in 2009 bij opname of 
behandeling al bekend met MRSA. Dit is nagenoeg gelijk 
aan vorig jaar; toen was 4% al bekend met MRSA. 
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Figuur 1: aantal isolaten per jaar geïsoleerd tussen 2002 en 
2009, en de proportie v-MRSA- isolaten. 
* In 2006 zijn de richtlijnen van de WIP aangepast en werd 
screening van varkens en vleeskalverhouders ingevoerd

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

Totaal
(N=2969)

v-MRSA
(N=1245)

Overige MRSA
(N=1724)

N % N % N %

Uit	pus,	abces	en	wond 604 20 84 6,5 520 30

Uit	bloed 20 1 4 0,5 16 1

Keel/neus/perineum 1965 66 1017 82 948 55

Onbekend 248 8 115 9 133 8

Overig	 132 5 25 2 107 6
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Categorie II: Hoog risico op MRSA-dragerschap
In categorie II vallen een aantal risicogroepen. Varkens- en 
vleeskalverhouders en andere mensen die beroepsmatig 
contact hebben met levende varkens en of vleeskalveren 
vormden net als het jaar ervoor met 30% (n=637) de groot-
ste groep in categorie II. Personen die 2 maanden vooraf-
gaand aan de opname of behandeling langer dan 24 uur in 
een buitenlands ziekenhuis opgenomen waren volgen met 

8% (n=162). Een groep van 4% (n=77) kwam over uit een 
Nederlandse instelling waar een MRSA-epidemie heerste 
die niet onder controle was. Het aantal mensen dat onbe-
schermd contact had met een MRSA-drager bedroeg 3,5% 
(n=76). De laatste 2 groepen in categorie II, adoptiekinde-
ren en personen die met een onverwachte MRSA drager op 
1 kamer lagen, kwamen beide met 2% voor. 

Tabel 2: Resultaten vragenlijst

karakteristiek 2009

Algemeen (Deel A) Totaal
(N=2126)

Patiënten
(N=1929)

Personeel
(N=114)

Anders
(N=83)

N % N % N % N %

Geslacht

Man 1159 55 1110 58 13 11 36 43

Vrouw 912 43 781 40 92 81 46 56

Niet	ingevuld 48 2 38 2 9 8 1 1

Microbiologie

Gericht	onderzoek 1551 73 1362 70,5 108 94,5 81 98

Toevalsbevinding 539 25 534 28 4 3,5 1 1

Niet	ingevuld 36 2 33 1,5 2 2 1 1

Herkomst drager

Ziekenhuis 1406 66 1320 68 61 54 25 30

Verpleeghuis 172 8 133 7 36 31 3 4

Thuis 467 22 421 22 2 2 54 65

Anders 62 3 48 2 13 11 1 1

Niet	ingevuld 19 1 17 1 2 2 0 0

Bron van besmetting 
(Deel	B-WIP-categorieën)	

Contactonderzoek 243 11 196 10 16 14 31 37,5

Categorie I: 
Bewezen	MRSA	dragerschap

Was	eerder	MRSA	positief 75 3,5 73 4 0 0 2 2,5

Categorie II: 
Hoog	risico	op	dragerschap

<2mnd	>24	uur	in	buitenlands	ziekenhuis 162 8 161 8,5 0 0 1 1

Overname	uit	andere	NL	instelling	met	MRSA	problematiek 77 4 76 4 0 0 1 1

Gastdialysant 0 0 0 0 0 0 0 0

Met	onverwachte	MRSA	op	1	kamer 49 2 47 2,5 0 0 2 2,5

Adoptiekind 39 2 38 2 0 0 1 1

Beroepsmatig	contact	met	levende	varkens	en/of	vleeskalveren 637 30 631 33 0 0 6 7,5

Onbeschermd	contact	met	MRSA	drager	 76 3,5 0 0 76 67 0 0

Categorie III: 
Matig	verhoogd	risico	op	dragerschap

Patiënt	in	buitenland	gedialyseerd 0 0 0 0 0 0 0 0

>2mnd	opgenomen	in	buitenlands	ziekenhuis 9 0,4 9 0,5 0 0 0 0

Beschermd	contact	met	MRSA	drager 0 0 0 0 0 0 0 0

Werkt	regelmatig	in	buitenlands	ziekenhuis 3 0,1 0 0 3 2,5 0 0

Anders (geen WIP categorie):

Community	onset	(CA) 182 8,5 181 9 0 0 1 1

Aanstellingskeuring 0 0 0 0 0 0 0 0

Iets	anders	ingevuld 514 24 471 24,5 7 6 36 43,5

Niets	ingevuld 60 3 46 2 12 10,5 2 2,5
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Categorie III: Matig verhoogd risico op MRSA 
dragerschap
In totaal viel 0,5% (n=12) van de MRSA-dragers in cate-
gorie III, 75% (n=9) daarvan waren mensen die langer dan 
2 maanden voorafgaand aan de opname of behandeling in 
Nederland in een buitenlands ziekenhuis waren opgeno-
men. Slechts 25% (n=3) werkte regelmatig in een buiten-
lands ziekenhuis. 

Anders (geen WIP categorie)
Bijna een kwart van de MRSA-dragers viel net als vorig jaar 
niet in een WIP-categorie. Een aantal mensen was betrokken 
bij een contactonderzoek, 11% (n=243). Bij 8,5% (n=182) 
van de MRSA-dragers was Community onset aangegeven. Op 
3% (n=60) van de vragenlijsten was niets aangegeven over 
de mogelijke oorzaak van het MRSA dragerschap. Het per-
centage ‘anders dan WIP’ ingevulde vragenlijsten bedroeg 
24% (n=514). Bij het grootste deel daarvan was de bron on-

Tabel 3: karakteristieken v-MRSA versus overige MRSA

karakteristiek Totaal
(N=2126)

v-MRSA
(N=892)

Overige MRSA
(N=1234)

Algemeen (Deel A) N % N % N %

Geslacht

Man 1159 55 581 65 578 47

Vrouw 919 43 292 33 627 51

Niet	ingevuld 48 2 19 2 29 2

Microbiologie

Gericht	onderzoek 1551 73 772 86,5 779 63

Toevalsbevinding 539 25 104 12 435 35

Niet	ingevuld 36 2 16 1,5 20 2

Herkomst drager

Ziekenhuis 1406 66 651 73 755 61

Verpleeghuis 172 8 7 1 165 13

Thuis 467 22 211 23,5 256 21

Anders 62 3 16 1,5 46 4

Onbekend 19 1 7 1 12 1

Bron van besmetting 
(Deel	B-WIP-categorieën)	

Contactonderzoek 243 11 19 2 224 18

Categorie I: 
Bewezen	MRSA	dragerschap

Was	eerder	MRSA	positief 75 3,5 17 2 58 5

Categorie II: 
Hoog	risico	op	dragerschap

<2mnd	>24	uur	in	buitenlands	ziekenhuis 162 8 8 1 154 12

Overname	uit	andere	NL	instelling	met	MRSA	problematiek 77 4 5 0,5 72 6

Gastdialysant 0 0 0 0 0 0

Met	onverwachte	MRSA	op	1	kamer 49 2 6 0,7 43 3,5

Adoptiekind 39 2 4 0,4 35 3

Beroepsmatig	contact	met	levende	varkens	en/of	vleeskalveren 637 30 620 70 17 1,3

Onbeschermd	contact	met	MRSA	drager	 76 3,5 6 0,7 70 6

Categorie III: 
Matig	verhoogd	risico	op	dragerschap

Patiënt	in	buitenland	gedialyseerd 0 0 0 0 0 0

>2mnd	opgenomen	in	buitenlands	ziekenhuis 9 0,4 2 0,2 7 0,5

Beschermd	contact	met	MRSA	drager 0 0 0 0 0 0

Werkt	regelmatig	in	buitenlands	ziekenhuis 3 0,1 0 0 3 0,2

Anders (geen WIP categorie):

Community	onset	(CA) 182 8,5 15 1,5 167 13,5

Aanstellingskeuring 0 0 0 0 0 0

Iets	anders	ingevuld 514 24 190 21 324 26

Niets	ingevuld 60 3 0 0 60 5
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bekend, 64% (n=328). Verder werden genoemd; een posi-
tief familielid 12% (n=64), personen die uit het buitenland 
kwamen of daar gereisd hadden 6% (n=31), contact met vee 
anders dan omschreven in de WIP 6% (n=32), afkomstig 
uit een verpleeghuis 3% (n=14) of afkomstig uit een Ne-
derlands ziekenhuis zonder MRSA-probleem 3% (n=13). 
In kleinere aantallen werden genoemd: mensen met on-
derliggend lijden 2% (n=8), langdurig opgenomen in een 
ziekenhuis 1% (n=6), een operatie ondergaan 0,5% (n=4), 
langdurig antibiotica gebruik 0,5% (n=4), woonachtig in 
een psychiatrische instelling 0,5% (n=3) en woonachtig in 
een verzorgingshuis 0,5% (n=2). 

v-MRSA
Bij 72% (n=892) van de veegerelateerde isolaten was een 
vragenlijst ingevuld. In tabel 3 staan de karakteristieken van 
de v-MRSA versus de niet-veegerelateerde MRSA (overige 
MRSA). Het verschil in percentage vrouwen en mannen 
met v-MRSA is groter dan het verschil bij vrouwen en man-
nen die drager waren van overige MRSA. Bij de v-MRSA 
was 33% vrouw en 65% man en bij de overige MRSA was 
dat 51% versus 47%. Bij zowel de v-MRSA als de overige 
MRSA was van 2% niet bekend of het om een vrouw of een 
man ging. 
MRSA bij toeval gevonden in een kweek kwam vaker voor 
bij personen met overige MRSA 35% (n=435) dan bij per-
sonen met v-MRSA 12% (n=104). Zowel kweken van v-
MRSA- dragers als van overige MRSA-dragers komen voor 
het grootste deel uit een ziekenhuis, respectievelijk 73% 
(n=651) en 61% (n=755). 
Slechts 1 % (n=7) van de v-MRSA-dragers was gekweekt in 
een verpleeghuis, binnen de overige MRSA-dragers was dat 
percentage 13% (n=165). 

Het grootste deel van de v-MRSA-dragers had contact 
met levende varkens en/of vleeskalveren, 70% (n=620). Bij 
30% was er sprake van een andere bron van MRSA, 9% 
daarvan was een WIP-categorie. Hiervan was 2% (n=2) al 
eens eerder positief voor MRSA getest en viel daarmee in  
WIP-categorie I. Van de 21% (n=190) die niet in een WIP-
categorie vielen, gaf 14% (n=27) aan dat er sprake was van 
een ander diercontact dan omschreven in de WIP. Nog 
eens 11% (n=21) gaf aan dat er contact was geweest met 
een MRSA-positief familielid. Drie mensen (2,5%) gaven 
aan dat men in het buitenland was geweest zonder daar in 
een ziekenhuis opgenomen of behandeld te zijn geweest. 
Door 1% (n=2) werd aangegeven dat er sprake was van  
onderliggend lijden. Ook 1% (n=2) gaf aan dat men net een 
operatie had ondergaan. Eén persoon kwam over uit een 
ziekenhuis zonder MRSA-problematiek, 1 persoon verbleef 
in een verpleeghuis en 1 persoon gebruikte langdurig anti-
biotica.

Vragenlijst Deel B-Contactonderzoek
In totaal waren er 143 contactonderzoeken waar 243 perso-
nen bij betrokken waren. (Tabel 2) Bij bijna 75% van deze 
contactonderzoeken ging het om 1 bron met een besmet 
contact. De overige contactonderzoeken gaven 1 bron met 
2 of meer positieve contacten, met als maximum 14 posi-
tieve contacten. Van de 143 contactonderzoeken werd bij 
54% (n=77) hetzelfde spa-type gevonden bij de bron als bij 
de contactperso(o)n(en). Van 31% (n=45) was de bron niet 
te achterhalen uit de vragenlijstgegevens. Bij 13,5% (n=19) 
was het gevonden spa-type bij de bron anders dan van het 
contact c.q. de contacten. In 1,5% (n=2) van de contacton-
derzoeken had een deel van de contacten hetzelfde spa-type 
als de bron en een deel van de contacten niet. De verwant-
schap tussen de verschillende spa-types werd nagegaan op 
de website van de Ridom Spa-server.
In totaal waren 19 personen met een v-MRSA betrokken bij 
14 contactonderzoeken. (Tabel 3) Bij 79% (n=11) van deze 
v-MRSA-contactonderzoeken ging het om 1 bron met een 
besmet contact. Er was bij 14% (n=2) van de v-MRSA-con-
tactonderzoeken sprake van 1 bron en 2 positieve contacten. 
Bij 7% (n=1) van de v-MRSA contactonderzoeken was 1 
bron met 3 positieve contacten. 
Van de 14 v-MRSA-contactonderzoeken hadden in 5 on-
derzoeken bron en contact hetzelfde spa-type. Bij 6 contact-
onderzoeken was de bron niet te achterhalen uit de vragen-
lijstgegevens. Bij 3 onderzoeken hadden contact en bron een 
ander spa-type.

Discussie

In 2009 steeg het aantal ingestuurde unieke isolaten met 
10% ten opzichte van 2008; veegerelateerde en niet-veege-
relateerde MRSA stegen met hetzelfde percentage. Dit in 
tegenstelling van 2008 toen het aantal niet-veegerelateerde 
isolaten daalde. Het percentage veegerelateerde isolaten sta-
biliseerde in 2009 en bleef met 42% (n=1245) gelijk aan het 
percentage in 2008. Het is niet duidelijk of het aantal scree-
ningskweken of infectiekweken gestegen is bij de niet aan 
vee gerelateerde MRSA, want de grootste stijging was bin-
nen de groep waarvan het afgenomen materiaal onbekend 
was. 

Het aantal isolaten uit bloed bedroeg net als vorig jaar 1% 
van het totaal. Vier van de isolaten behoorden tot het veege-
relateerde CC 398, alle 4 spa-type t011. In 2008 werden er 
geen isolaten uit bloed ingestuurd van het veegerelateerde 
spa-type. De verkregen aantallen zijn echter slechts een be-
nadering van de werkelijke aantallen omdat de laboratoria 
bij het insturen van een isolaat een willekeurige keus maken 
als er meerdere kweken beschikbaar zijn. 
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Het percentage personen dat bij opname of behandeling al 
bekend was met MRSA bleef in 2009 nagenoeg gelijk aan 
vorig jaar (3.5% in 2008, 4% in 2009). Hierbij moet worden 
aangetekend dat slechts 1 isolaat per patiënt kosteloos door 
het RIVM wordt getypeerd, waardoor herhaalisolaten on-
dervertegenwoordigd zijn. 

Vorig jaar is het percentage mensen uit een buitenlands 
ziekenhuis gelijk gebleven aan de jaren daarvoor, ook dit 
jaar is dat percentage met 8% gelijk gebleven. Als echter de 
veegerelateerde isolaten, vanwege het noemereffect, buiten 
beschouwing worden gelaten, is het percentage gedaald. In 
2008 was het percentage 12%, in 2009 was het 9%. 

Het aantal overnames van personen uit een Nederlandse 
instelling waar een MRSA-epidemie heerste die niet onder 
controle was, is verdubbeld ten opzichte van 2008. Het aantal 
vragenlijsten dat compleet was ingevuld steeg echter in 2009. 
In 2008 was op 17% van de vragenlijsten geen mogelijke bron 
van MRSA ingevuld, in 2009 was dat nog maar 3%. Mogelijk 
verklaart dat de stijging in bepaalde WIP-categorieën. 

In 2009 werd in Nederland 1 PVL-positief veegerelateerd 
isolaat met spa-type t034 gevonden bij een Chinees adoptie-
kind. PVL-positieve spa-type t034-isolaten, ook afkomstig 
van Chinese adoptiekinderen, werden eerder al beschreven 
in Denemarken (7) en Zweden (8). Het eerste door ons aan-
gemelde isolaat van ST398 in 2003 is geïsoleerd door Arends 
et al. (UMCG) eveneens bij een Chinees adoptiekind met 
een huidontsteking. Ook de moeder kreeg een infectie (9). 
In Denemarken ging het ook om kinderen met huidinfec-
ties, in Zweden kwam één t034-isolaat uit een abces bij een 
vrouw met een adoptiekind dat ook positief was, maar zelf 
geen huidafwijkingen had en 1 isolaat van een Zweedse 
man met huidafwijkingen, maar zonder contact met dieren. 
Het isolaat uit Nederland in 2009 was een screeningsisolaat; 
het was niet duidelijk of dit kind een infectie had. Er was, 
zover als na te gaan, geen contact met dieren.
Varkens- en vleeskalverhouders en andere mensen die be-
roepsmatig contact hadden met levende varkens en/of vlees-
kalveren vormden net als vorig jaar met 30% (n=637) de 
grootste groep personen met een hoog risico op MRSA-
dragerschap (WIP-categorie II). Bij 34 personen werd ech-
ter een spa-type gevonden dat niet behoort tot CC398, het 
veegerelateerde type. Deze personen zijn mogelijk op een 
andere manier dan contact met vee besmet met MRSA, al 
kunnen ook niet-CC398 vóórkomen bij vee (10). 

Bij 19% (n=31) van de isolaten met een vee-gerelateerd spa-
type was er sprake van een andere bron van MRSA dan con-
tact met dieren al dan niet volgens de WIP. Mogelijkerwijs 
hebben deze personen contact gehad met vee maar waren zij 
zich daar niet meer van bewust op het moment van kweken.

Op 6% (n=32) van de vragenlijsten was ingevuld dat er con-
tact was met vee anders dan omschreven in de WIP. Vorig 
jaar was dat 4% en ging het om personen die in het verleden 
veehouder waren, personen die contact hadden met paarden 
en familieleden van veehouders. Nu zijn dat, naast de hier-
voor genoemde contacten van vorig jaar, 3 dierenartsen, een 
partner van een dierenarts, een partner van een slachthuis-
medewerker, een kippenhouder en een geitenhouder. 

Bij 22 contactonderzoeken was het gevonden spa-type bij de 
bron anders dan van het contact c.q. de contacten. In nog 
eens 2 contactonderzoeken had een deel van de contacten een 
ander spa-type. Vorig jaar ging het om 28 contactonderzoe-
ken waarvan de bron de contacten niet had kunnen besmet-
ten. Mogelijk dat bij deze contactonderzoeken nog een an-
dere niet gedefinieerde bron aanwezig was, of was het contact 
al langer drager van MRSA zonder dat dit bekend was. 

Tot besluit

De laboratoria ontvangen vanaf 2010 per kwartaal een te-
rugrapportage van de door hen ingestuurde isolaten met het 
spa-type en de epidemiologische gegevens uit de vragenlijst. 
Tegelijkertijd ontvangen zij een overzicht van de isolaten 
waarvan het RIVM nog geen vragenlijstgegevens heeft. De 
laboratoria krijgen daarbij het verzoek de gegevens compleet 
te maken en op te sturen naar het RIVM.
Om meer inzicht te krijgen in de ziektelast van MRSA is 
de laboratoria gevraagd om voor de typering, indien voor-
handen, het isolaat van een infectie in te sturen en niet een 
screeningsisolaat van de betreffende persoon.
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Surveillance of MRSA in the Netherlands in 2009, the number of livestock-

associated MRSA stabilizes
This report is the summary of the results of the methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) surveillance in the 
Netherlands in 2009. The medical microbiology laboratories submitted 2969 unique MRSA isolates to the RIVM/CIb 
for spa-typing. This is an increase of 10% over last year. The number of livestock-associated MRSA isolates with spa types 
belonging to the livestock-associated clonal complex (CC) 398 remained with 42% (n =1245) equal to the percentage in 
2008. From 73% (n =2126) of the strains a questionnaire was received. Eight percent of the MRSA carriers originated from 
a foreign hospital, this percentage remained constant over the preceding years. One PVL-positive isolate with the livestock-
associated spa-type t034 was found. It was from a Chinese adoptee. 
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A R T I k E L

Aangifte acute hepatitis B in 2009

In 2009 werden 201 gevallen van acute hepatitis B in Nederland gemeld 
(incidentie: 1,2/100.000 inwoners), een afname van 8% in vergelijking 

met 2008. Bij zowel mannen als vrouwen blijft onbeschermd seksueel 
contact de meest gerapporteerde risicofactor voor acute hepatitis B. 

Van alle hepatitisinfecties die in Nederland worden gemeld, 
is een infectie met het hepatitis B-virus (HBV) de meest 
voorkomende. In Nederland is de geschatte prevalentie van 
doorgemaakte HBV-infectie onder de algemene bevolking 
2,1%; prevalentieschattingen voor HBsAg dragerschap vari-
eren tussen 0,2%-0,6%.(1,2) 
In Nederland worden vanwege de lage incidentie tot nu toe 
alleen risicogroepen gevaccineerd tegen hepatitis B. Voor 
pasgeborenen betreft dit kinderen van draagsters en kin-
deren van wie tenminste 1 van de ouders in een midden- 
of hoogendemisch land is geboren. Daarnaast wordt voor 
specifieke beroeps- en gedragsgebonden risicogroepen, en 
voor kinderen met downsyndroom, vaccinatie geadviseerd.
(3) Onlangs heeft de minister het advies van de Gezond-
heidsraaad om hepatitis B-vaccinatie op te nemen in het 
Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor alle kinderen over-
genomen. Dit moet per 2012 gerealiseerd zijn.(4)

Acute hepatitis B is meldingsplichtig in groep B. Dit be-
tekent dat de infectie door de behandelend arts (en sinds 
december 2008 ook door het laboratorium) binnen 24 uur 
na vaststelling gemeld moet worden aan de GGD. De GGD 
verricht bron- en contactonderzoek en meldt de infectie aan 
het RIVM. (3) Vanaf 2003 worden alle meldingsplichtige 
infectieziekten door de GGD-en anoniem gerapporteerd 
via Osiris, een elektronisch meldingssysteem dat beheerd 
wordt door het RIVM. (5) 
In dit artikel beschrijven wij de epidemiologie van de mel-
dingen van acute hepatitis B in 2009. Daarnaast wordt de 
trend in meldingen vanaf 2004 beschreven.

Aantal meldingen in 2009
 
In 2009 werden in Nederland 201 gevallen van acute he-
patitis B gemeld. Ten opzichte van 2008 is het aantal acute 
hepatitis B-infecties gedaald met 8% (2008: 219). (6) De in-
cidentie van acute hepatitis B-meldingen in 2009 was 1,2 
per 100.000 inwoners (2008: 1,3/100.000); 1,9 voor mannen 
en 0,5 voor vrouwen. 

Demografie en epidemiologie

Tabel 1 geeft de belangrijkste demografische en epidemio-
logische kenmerken per geslacht weer. Er werden 156 man-
nen (78%) en 45 vrouwen (22%) met een acute hepatitis 
B-infectie gemeld. De mediane leeftijd van besmetting bij 
mannen (41 jaar) was significant hoger dan bij vrouwen (33 
jaar, p<0,05).Er werd geen verschil gevonden in mediane 
leeftijd tussen mannen besmet via heteroseksueel contact en 
mannen die seks hebben met mannen (MSM).

Bij 96% van de acute hepatitis B-patiënten was het geboor-
teland bekend. Het merendeel (78%) was in Nederland 
geboren. Van de 37 gevallen die in het buitenland zijn ge-
boren, was 38% afkomstig uit een hoogendemisch land 
(prevalentie HBsAg-dragerschap ≥8%), 57% uit een mid-
denendemisch land (HBsAg: 2-7%) en 5% uit een laagen-
demisch land (HBsAg: ≤1%). Het meest gerapporteerde 
geboorteland, na Nederland, was Turkije (n=4).
Voor 77% van de acute hepatitis B-patiënten werd gerap-
porteerd dat ze in Nederland waren geïnfecteerd, 16% in 
het buitenland en bij 7% was het land van besmetting on-
bekend. Het meest gerapporteerde land van besmetting, na 
Nederland, was Thailand (n=9, allen mannen). 
Seksueel contact was de meest gerapporteerde transmis-
sieroute. Bij mannen had dit betrekking op zowel homo- 
(35%) als heteroseksuele transmissie (31%), bij vrouwen was 
het voornamelijk door heteroseksueel contact (76%). Van 
zowel de heteroseksuele mannen als de MSM gaf het groot-
ste deel (69% en 78% respectievelijk) aan de infectie via een 
losse partner te hebben opgelopen, bij vrouwen was dit aan-
deel significant lager (44%, p<0,05). Bij 23% van de acute 
hepatitis B-patiënten bleef de meest waarschijnlijke trans-
missieroute onbekend, ondanks bron- en contactopsporing. 
Evenals in 2008, werden in 2009 geen nieuwe besmettingen 
door intraveneus druggebruik gemeld.
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Tabel 1: Acute hepatitis B meldingen naar epidemiologische kenmerken, Nederland, 2009 (Bron: Osiris)

Man Vrouw Totaal

Aantal	meldingen;	n 156 45 201

Incidentie* 1,9 0,5 1,2

Leeftijd	
	 Mediaan	(range)	 41 (16-76) 33 (18-67) 40 (16-76)

Geboorteland;	n	(%)
	 Nederland
	 Buitenland
	 		 -Laag	endemisch
	 		 -Midden	endemisch
	 		 -Hoog	endemisch
	 Onbekend

126
23
	2

	11
	10

7

(81)
(15)
(9)

(48)
(43)

(5)

30
14
	0

	10
	4
1

(67)
(31)
(0)

(71)
(29)

(2)

156
37
	2

	21
	14

8

(78)
(18)
(5)

(57)
(38)

(4)

Land	van	besmetting;	n	(%)
	 Nederland
	 Buitenland
	 		 -Laag	endemisch
	 		 -Midden	endemisch
	 		 -Hoog	endemisch
	 Onbekend

116
28
	6

	10
	12
12

(74)
(18)
(21)
(36)
(43)
(8)

39
4

	0	
	4	
	0	
2

(87)
(9)
(0)

(100)
(0)
(4)

155
32
	6

	14
	12
14

(77)
(16)
(19)
(44)
(38)

(7)

Transmissieroute;	n	(%)
	 MSM**
	 		 -Losse	partner
	 		 -Vaste	partner
	 		 -Onbekend
	 Heteroseksueel	contact
	 		 -Losse	partner
	 		 -Vaste	partner
	 		 -Onbekend
	 Sekscontact	aard	onb.
	 Prik-/	bijtaccident
	 IVD#
	 Overig
	 Onbekend

55
	43

	5	
	7	

	48
	33
	10
	5	
6
1
0
9

	37

(35)
(78)
(9)

(13)
(31)
(69)
(21)
(10)
(4)
(1)
(0)
(6)

(24)

-
-
-
-

34
	15
	18
	1	

-	
1
0
1
9

(76)
(43)
(54)

(3)

(2)
(0)
(2)

(20)

55
	43

	5	
	7	

82
	48
	28

	6
6	
2
0

10
46

(27)
(78)
(9)

(13)
(41)
(59)
(34)

(7)
(3)
(1)
(0)
(5)

(23)

Reden	van	testen;	n	(%)
	 BCO##
	 Klachten
	 Seksueel	risico
	 Zwangerschap
	 Overig
	 Onbekend

2
125

11
0

15
3

(1)
(80)

(7)
(0)

(10)
(2)

3
34

3
1
1
3	

(7)
(76)

(7)
(2)
(2)
(7)

5
159
14	
1

16
6

(3)
(79)

(7)
(1)
(8)
(3)

Ziekenhuisopname;	n	(%)
	 Ja
	 Nee
	 Onbekend

35
119

2

(22)
(76)
(2)

10
33

2	

(22)
(73)

(2)

45
152

4	

(22)
(76)
(2)

* Incidentie per 100.000 inwoners
** MSM: mannen die seks hebben met mannen
# IVD: Intraveneus druggebruik
## BCO: Bron- en contactopsporing

Trends 2004-2009

Sinds 2004 is het aantal acute hepatitis B-meldingen afge-
nomen met 32% (2004: 295 meldingen, 2009: 201). Deze 
afname wordt voornamelijk veroorzaakt door een afname 
in aantal mannen met een acute hepatitis B-infectie (-37%), 
wat ook te zien is in een lichte afname in de incidentie in 
2009. Voor zowel mannen als vrouwen is de incidentie nu 

vergelijkbaar met het gerapporteerde niveau van de jaren ’90. 
Bij mannen is de incidentie al jaren het hoogst in de leef-
tijdscategorie 25-44 (3,5 per 100.000 in 2009) jaar en bij 
vrouwen ligt de piek bij de 15-24 jarigen (1,5 per 100.000 
in 2009).

Hoewel het absolute aantal besmettingen door heterosek-
sueel contact bij mannen eerst afnam van 45 in 2004 naar 
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35 in 2007 en vervolgens weer toenam naar 48 in 2009, is 
dit aandeel significant gestegen van 18% in 2004 naar 30% 
in 2009 (p<0,05, figuur 2); het aandeel besmettingen bij 
MSM daalde significant van 41% in 2004 naar 36% in 2009 
(p<0,05).
Bij vrouwen werd geen significante trend in besmettingen 
door heteroseksueel contact waargenomen: vanaf 2006-
2008 was een daling te zien, die samenging met een stijging 
in het aandeel besmettingen met een onbekende transmis-
sieroute. In 2009 is echter weer een stijging te zien in aan-
deel besmettingen door heteroseksueel contact, eveneens 
samengaand met een daling in aandeel besmettingen met 
een onbekende transmissieroute.

Discussie

De incidentie van meldingen van acute hepatitis B in Ne-
derland was in 2009 1,2 per 100.000 inwoners. Ten opzich-
te van 2008 is het aantal gevallen met 8% afgenomen. Bij 
mannen daalde de incidentie van 3,1/100.000 in 2004 naar 

1,9/100.000 in 2009, terwijl bij vrouwen de incidentie sta-
biel rond de 0,7/100.000 bleef tussen 2004-2008 en in 2009 
ook iets afnam tot 0,5/100.000.
Onveilig seksueel contact blijft de meest gerapporteerde 
risicofactor voor een acute hepatitis B-infectie voor zo-
wel mannen als vrouwen. Bij MSM wordt sinds 2004 het 
grootste deel van de besmettingen veroorzaakt door on-
beschermde seks met een losse partner; bij heteroseksuele 
mannen en vrouwen lijkt er een toename te zijn in het aan-
deel besmettingen via een losse partner. 

De daling in incidentie bij mannen sinds 2004 kan groten-
deels verklaard worden door de afname in besmettingen bij 
MSM (-45%). Deze afname kan het eerst waarneembare 
effect zijn van het vaccinatieprogramma voor hepatitis B-
risicogroepen, gericht op gedragsgebonden risicogroepen. 
MSM vormen hierbij een belangrijke doelgroep en inmid-
dels zijn sinds de start van het programma in 2002 (inclusief 
het proefproject in 1998-2000), al ruim 20.000 MSM vol-
ledig gevaccineerd (RIVM). Resultaten van fylogenetische 
analyses van acute HBV-isolaten uit Amsterdam zijn ook 
consistent met een gunstig effect van het vaccinatiepro-
gramma. (7)

De toename in zowel het aandeel als aantal besmettingen 
via heteroseksueel contact bij met name mannen is reden 
tot zorg. Deze groep behoeft mogelijk extra aandacht wat 
betreft preventie van hepatitis B. Vooral door de toename 
van besmettingen via losse partners en het feit dat zij sinds 
2007 niet meer in aanmerking komen voor vaccinatie in het 
kader van het vaccinatieprogramma voor gedragsgebonden 
risicogroepen. Moleculaire typering van het hepatitis B-
virus heeft aangetoond dat bij heteroseksuele transmissie 
vaak sprake is van nieuwe introductie van bepaalde stam-
men, waarschijnlijk via chronische dragers uit HBV-ende-
mische landen. (5) Hoewel we ons hier beperken tot het 
beschrijven van de trends in acute hepatitis B op basis van 
de aangiftecijfers, wordt het overgrote deel van de ziektelast 

Figuur 2: Acute hepatitis B naar geslacht en meest waarschijnlijke transmissieroute en geslacht (links: man, rechts: vrouw), 
Nederland, 2004-2009 (Bron: Osiris)

Figuur 1: Incidentie van acute hepatitis B-meldingen per 
100.000 inwoners naar geslacht per jaar, Nederland, 1976-
2009 (bron: Osiris)
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door hepatitis B veroorzaakt door effecten van chronische 
infecties, zoals levercirrose en leverkanker, die zich jaren 
na symptoomloos dragerschap kunnen manifesteren. Het 
actief screenen van migranten op chronisch dragerschap is 
van belang voor de secundaire preventie van hepatitis B (8) 
en zou ook bij kunnen dragen aan de preventie van hepatitis 
B onder heteroseksuelen. Uit eerste resultaten uit het Rot-
terdamse project China aan de Maas onder 1100 personen 
in 2009, bleek dat 8,5% van de deelnemers chronisch geïn-
fecteerd was. (9) De laatste jaren zijn de behandelingsmoge-
lijkheden voor chronische hepatitis B verbeterd, waardoor 
het dus zowel voor de patiënt als zijn omgeving van belang 
is dat chronische hepatitis B wordt opgespoord. (10)

Een groot deel van de nieuwe infecties verloopt asymp-
tomatisch (circa 90% bij kinderen, 65% bij volwassenen), 
waardoor het schatten van de incidentie op basis van aan-
giften tot een onderschatting leidt. (11) De aangifteplicht is 
daarmee vooral geschikt om trends bij het volwassen, sek-
sueel actieve deel van de bevolking te volgen. 
Naast meldingen van hepatitis B in Osiris, zijn er andere 
bronnen die informatie opleveren over het vóórkomen van 
hepatitis B, zoals de universele zwangerenscreening, bloed-
donorenscreening, het vaccinatieprogramma voor risico-
groepen en de nationale seroprevalentiestudie (PIENTER). 
Data uit de tweede PIENTER-studie uit 2006/7 zullen eind 
2010 beschikbaar komen.
Recente data uit de zwangerenscreening uit 2006-2008 la-
ten zien dat de prevalentie van hepatitis B onder zwangere 
vrouwen is afgenomen van 0,40% in 2006 naar 0,33% in 
2008. (12) 
Daarnaast is in 2010 ook een studie in detentie uitgevoerd. 
(13) Het doel van deze studie was onder andere het krijgen 
van meer inzicht in het voorkomen van hepatitis B onder 
gedetineerden. In totaal werd 8,5% (n=19) anti-HBc-po-

sitief bevonden en was de prevalentie van hepatitis B-dra-
gerschap 1,3% (n=3, allen harddrug gebruikers). Daarnaast 
was 22,3% (n=50) immuun, ofwel door vaccinatie (n=35), 
ofwel door een doorgemaakte infectie (n=15). 
Ook bij het vaccinatieprogramma voor gedragsgebonden 
risicogroepen wordt bij alle risicogroepen bloed afgeno-
men bij de eerste vaccinatie. In totaal (tot en met eind 2009) 
bleek 7% van de deelnemers al immuun te zijn voor hepati-
tis B. Daarnaast was 0,6% van de deelnemers drager van het 
hepatitis B-virus. (14)
Al deze informatie is essentieel voor de evaluatie van zowel 
het RVP als de risicogroepenvaccinatie, en om de risico’s 
voor transmissie van acute hepatitis B in de populatie te blij-
ven monitoren.
Vorig jaar heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om hepa-
titis B vaccinatie op te nemen in het RVP voor alle kinde-
ren. (15) Op 22 juli 2010 heeft de minister hier een besluit 
over genomen en vanaf januari 2012 zullen alle zuigelingen 
vaccinatie tegen hepatitis B krijgen aangeboden. De Ge-
zondheidsraad had ook geadviseerd om door middel van 
een inhaalcampagne alle kinderen tot 12 jaar te vaccineren, 
maar dit advies wordt niet overgenomen door de minister, 
omdat de mogelijke gezondheidswinst van een jarenlange 
inhaalcampagne niet op zou wegen tegen de logistieke in-
spanningen die hiervoor nodig zijn. Wel heeft de minister 
het advies van de Gezondheidsraad overgenomen om het 
huidige risicogroepenvaccinatiebeleid de komende jaren te 
handhaven totdat deze groepen door algemene vaccinatie 
op zuigelingenleeftijd zijn beschermd. (4)

F.D.H. koedijk, epidemioloog, M.A.B. van der Sande, 

S.J.M. Hahné,	RIVM

E-mail:	Femke.Koedijk@rivm.nl

Surveillance of acute hepatitis B in the Netherlands in 2009
In 2009, 201 cases of acute hepatitis B were notified in the Netherlands (incidence: 1,2/100.000 population), a decrease of 
8% compared to 2008. In both men and women, unsafe sexual contact remains the most frequently reported risk factor 
for acute hepatitis B. 
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Meningokokkenziekte

De meningokok (Neisseria meningitidis) is een bacterie die 
voorkomt in de keel/neusholte van ruwweg 1,5 miljoen 
Nederlanders, zonder dat deze mensen daar last van heb-
ben. Af en toe verspreidt de bacterie zich echter naar de 
bloedbaan of hersenvliezen, waardoor bloedvergiftiging en 
hersenvliesontsteking kunnen ontstaan. Wereldwijd zijn er 
jaarlijks ongeveer 1,2 miljoen gevallen van meningokok-
kenziekte. Van deze patiënten overlijdt ongeveer 10% en 
nog eens 20% houdt er blijvende schade aan over. De hef-
tige ontstekingsreactie in deze ziektes wordt voornamelijk 
veroorzaakt door een belangrijke bouwsteen van de menin-
gokok, lipopolysaccharide (LPS). Immuuncellen bezitten 
een eiwit op hun celmembraan dat specifiek aan LPS kan 
binden als een sleutel op een slot. Dit eiwit heet toll-like 
receptor 4 (TLR4). Als LPS aan TLR4 bindt, krijgt de im-
muuncel het signaal om stoffen uit te scheiden die een ont-
steking veroorzaken. De bedoeling van die ontsteking is om 
de bacteriën op te ruimen, maar door de sterke reactie van 
het immuunsysteem wordt ook het eigen lichaam bescha-
digd. Het is zelfs zo dat het merendeel van de gebruikelijke 
symptomen in deze ziektes niet direct door de bacterie zelf 
worden veroorzaakt, maar door een overactief immuunsys-
teem. 

Toll-like receptor agonisten als adjuvans

Behalve TLR4, de receptor voor LPS, hebben onze cellen 
nog veel meer receptoren die structuren afkomstig van mi-
croben kunnen herkennen. Daarvan zijn receptoren van de 
toll-like receptorfamilie het bekendst. TLR3 herkent dub-
belstrengs RNA van bepaalde virussen, TLR5 bindt aan een 
eiwit dat door sommige bacteriën wordt gebruikt om voort 
te bewegen en TLR9 herkent DNA van sommige bacteriën 
en virussen. Net als bij TLR4 geeft de ontmoeting tussen 

deze toll-like receptors en hun structuur, die zij specifiek 
kunnen herkennen, een signaal af aan de immuuncellen 
dat iets niet in de haak is. Vervolgens gaan de immuuncel-
len stoffen maken die het immuunsysteem activeren om de 
indringer uit te schakelen. Samen kunnen toll-like recep-
tors bijna alle pathogenen herkennen. De maatregelen die 
het immuunsysteem neemt om de indringer op te ruimen 
hangen af van welke toll-like receptor wordt geactiveerd, 
want de strategie om bijvoorbeeld virus of de parasiet uit te 
schakelen verschilt per soort. Omdat de moleculen die her-
kend worden door toll-like receptoren het immuunsysteem 
stimuleren en bovendien de immuunreactie kunnen sturen, 
zijn deze stoffen zeer geschikt om toe te voegen aan een 
vaccin om de werkzaamheid te verbeteren. Zulke immuun-
stimulerende toevoegingen worden adjuvantia genoemd.

Doel van het promotieonderzoek

Bij het Nederlands Vaccin Instituut (NVI) wordt al een tijd 
gesleuteld aan de LPS-structuur van de meningokok met 
het doel om een bacteriestam te verkrijgen die geschikter 
is voor vaccinontwikkeling. Voor de start van dit promotie-
onderzoek waren al een flink aantal mutanten gemaakt in 
het laboratorium met elk een iets aangepaste LPS-structuur. 
Het doel was om deze mutanten te testen op hun geschikt-
heid als vaccinkandidaat. Ook onderzochten we of LPS ver-
vangen kan worden door andere stoffen die het immuunsy-
steem kunnen stimuleren. Zoals zo vaak in de wetenschap 
kreeg de studie een onverwachte wending toen we toevallig 
stuitten op patiëntisolaten met spontane LPS-mutaties. De 
impact van deze mutaties is toen verder onderzocht.

Vaccin

Bijna alle meningokokkenstammen die geïsoleerd wor-
den uit patiënten hebben een kapsel. Dat is een soort jasje 

De rol van Toll-like receptor agonisten van de meningokok in 
ziekte en immuniteit

Floris Fransen promoveerde op 11 maart 2010 aan de Universiteit van 
Utrecht op het proefschrift Rol van Toll-like receptor agonisten van 

de meningokok in ziekte en immuniteit. Uit het onderzoek bleek dat me-
ningokokkenziekte bij ongeveer 10% van de patiënten milder verloopt als 
gevolg van een gemuteerde bacterie. Het molecuul dat gemuteerd is bij 
deze bacteriestammen speelt een belangrijke rol in het opwekken van een 
goede immuunrespons na vaccinatie. 

P R O E F S C H R I F T



INFECTIEZIEKTEN Bulletin

Jaargang 21 nummer 10 december 2010386

gemaakt van bepaalde suikers dat de bacterie omringt en 
beschermt tegen bepaalde afweermechanismen van ons im-
muunsysteem. Meningokokken kunnen verdeeld worden 
in een paar hoofdtypes (serogroepen) gebaseerd op verschil-
len in de structuur van dit kapsel. Zes verschillende sero-
groepen (A, B, C, W-135, X, en Y) zijn verantwoordelijk 
voor bijna alle gevallen van meningokokkenziekte. Van al 
deze kapsels, behalve type B, zijn vaccins gemaakt die be-
scherming geven tegen die serogroepen na vaccinatie. Het 
type B-kapsel wekt helaas nauwelijks een immuunreactie 
op en is dus niet bruikbaar als vaccin. Type B komt ech-

ter het meest voor in Nederland. Daarom is het NVI bezig 
met de ontwikkeling van een alternatief vaccin tegen deze 
serogoep. Dit vaccin bestaat uit de buitenmembraan van de 
bacterie. Aangezien LPS een belangrijk bestanddeel van de 
buitenmembraan is, bevat het vaccin dus ook LPS. De hef-
tige ontstekingsreactie die LPS kan veroorzaken, maakt een 
dergelijk vaccin wellicht niet ideaal om mensen mee in te 
enten. Echter, het is waarschijnlijk dat een veranderde LPS-
structuur minder goed worden herkend door immuuncel-
len en daardoor minder ontstekingsreacties veroorzaken.

LPS belangrijk voor werkzaamheid vaccin

Het huidige prototype buitenmembraanvaccin tegen me-
ningokokken type B met in het vaccin normaal LPS wekt 
een goede immuunreactie op. De buitenmembraan van 
deze bacterie bevat onder andere LPS en lipoproteïnen, die 
herkend worden door respectievelijk TLR4 en TLR2. De 
bijdrage van deze stoffen aan de werkzaamheid van het vac-
cin zijn nooit goed onderzocht. Daarom hebben we onder-
zoek gedaan met muizen waarvan de genen die verantwoor-
delijk zijn voor de herkenning van LPS (bijvoorbeeld TLR4) 
en lipoproteïnen (TLR2) geïnactiveerd zijn. Verschillende 
soorten muizen (normale en mutanten) werden ingeënt met 
het buitenmembraanvaccin tegen meningokokken type B. 
Daarna werd de immuunreactie vergeleken tussen de ver-
schillende muizen. Hieruit bleek dat herkenning van LPS 
door de muis belangrijk is voor een goede immuunreactie 
na vaccinatie. Tot onze verrassing lieten muizen met een in-
activatie van TLR2 een normale immuunreactie zien. Blijk-
baar draagt LPS bij aan de werkzaamheid van het vaccin in 
tegenstelling tot lipoproteïnen. 

Vervanging of aanpassing van LPS

Helaas geeft normaal LPS teveel bijwerkingen na vaccinatie. 
Daarom hebben we, op zoek naar alternatieven de structu-
ren die herkend worden door TLR1-9 onderling vergeleken 
op de capaciteit om de imuunreactie tegen een buitenmem-
braanvaccin van een meningokokkenstam zonder LPS, te 
verbeteren. We hebben gevonden dat structuren die her-
kend worden door TLR3, TLR4, TLR7, en TLR9 hiertoe 
in staat waren. Dus naast LPS (activeert TLR4) zouden ook 
stoffen die TLR3, TLR7, en TLR9 activeren gebruikt kun-
nen worden als adjuvans om de werkzaamheid van een vac-
cin tegen meningokokken te verbeteren. Sommige van deze 
stoffen worden al gebruikt voor bijvoorbeeld therapieën bij 
mensen en hiervan is bekend dat er geen nare bijwerkingen 
zijn. Daarnaast laten we zien dat bepaalde LPS-varianten 
waarvan de structuur is aangepast ten opzichte van normaal 
LPS ook goed werken als adjuvants, terwijl deze LPS-va-
rianten minder ontsteking veroorzaken, vermoedelijk door 
slechtere binding aan TLR4.

Role of meningococcal Toll-like receptor agonists in disease 
and immunity
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Spontane LPS-mutanten

Ongeveer halverwege het promotieonderzoek stuitten we 
op een meningokokkenstam met een spontane LPS-mu-
tatie geïsoleerd uit een patiënt. We wilden natuurlijk graag 
weten of infecties met zulke LPS-mutanten vaker voorko-
men. Om dit te onderzoeken werden enkele honderden 
Nederlandse patiëntisolaten gescreend op LPS-mutaties. 
Hieruit bleek dat bijna 10% van de Nederlandse patiënten 
met meningokokkenziekte geïnfecteerd is met een stam 
met een gemuteerde vorm van LPS. Bijna al deze isolaten, 
op één uitzondering na, hadden een mutatie in hetzelfde 
gen. Van dit gen wisten we al dat het een bepaald onderdeel 
toevoegt aan het LPS-molecuul. In de mutanten ontbreekt 
dit onderdeel. Deze aangepaste LPS-structuur kan veel 
minder goed binden aan TLR4. Het gevolg is dat de LPS-
mutanten immuuncellen minder goed kunnen activeren, 
waardoor er een geringere ontstekingsreactie ontstaat. Ver-
moedelijk ontstaan deze mutanten omdat ze detectie door 
het immuunsysteem beter kunnen vermijden dan normale 
meningokokken. Verder vonden we dat volwassenen met 
hersenvliesontsteking die geïnfecteerd zijn met een derge-
lijke LPS-mutant mildere symptomen hebben dan normaal. 
Dit komt goed overeen met onze observatie dat deze LPS-
mutanten minder ontsteking veroorzaken.

Infecties met LPS-mutanten geassocieerd met 
leeftijd

In de eerste studie hadden we spontane LPS-mutanten al-
leen onderzocht in één specifieke groep: volwassenen met 
hersenvliesonsteking. Echter, de overgrote meerderheid van 
mensen die geïnfecteerd worden met meningokokken dra-
gen de bacterie een tijdje in de keel/neusholte zonder daar 
ooit ziek van te worden. Naast hersenvliesontsteking zijn er 
nog enkele andere aandoeningen mogelijk na infectie met 
meningokokken. Bovendien, hebben kinderen de grootste 
kans om ziek te worden. In een tweede studie hebben we de 
impact van LPS-mutantinfecties onderzocht in deze andere 
groepen. Hieruit bleek dat naarmate mensen ouder worden 
ze relatief vaker met een LPS-mutant zijn geïnfecteerd. Ou-

dere mensen hebben vaak meer immuniteit opgebouwd te-
gen een ziekteverwekker zoals de meningokok, dan jongere 
mensen. Mogelijk is de LPS-mutatie extra voordelig voor de 
bacteriën in individuen die al immuniteit hebben tegen me-
ningokokken. Verder vonden we net als in de eerste studie 
dat de symptomen van oudere mensen na infectie met een 
LPS-mutant milder zijn dan normaal. Opmerkelijk genoeg 
gold dit niet voor patiënten jonger dan 5 jaar. Wat we ook 
totaal niet hadden verwacht was de verdeling van LPS-mu-
tanten in meningokokken geïsoleerd uit de keel/neusholte 
van dragers. Bij de isolaten uit patiënten was de verdeling 
van LPS-mutanten gelijk verdeeld over de verschillende ge-
netische varianten van de meningokok. Bij dragerstammen 
behoorden juist bijna alle LPS-mutanten tot een groep van 
meningokokken die genetisch zeer sterk verwant zijn. Bui-
ten die specifieke groep bleken de LPS-mutanten vrijwel 
niet voor te komen, wat suggereert dat normaal gesproken 
de mutanten geen voordeel hebben bij dragerschap.

Conclusies

Onze resultaten laten zien dat LPS een dominante rol speelt 
in meningokokkenziekte en immunitieit tegen de bacterie. 
Het goede nieuws is dat de structuur van LPS kan worden 
aangepast of worden vervangen door andere stoffen die een 
minder ernstige ontsteking veroorzaken, maar de immuun-
cellen nog wel genoeg activeren voor een goede reactie na 
vaccinatie.
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Ongeveer 40% van de hivpositieve personen 
niet op de hoogte van de infectie

Met behulp van mathematische modellering, gebaseerd op 
verschillende (surveillance) databronnen, is de hivpreva-
lentie in Nederland berekend. Per 1 januari 2008 leefden 
er naar schatting 21.500 personen met hiv in Nederland in 
de leeftijd van 15 tot 70 jaar. Dit is een toename van 10% 
in vergelijking met 2005. De hivprevalentie bleef met 0.2% 
gelijk. Ongeveer 40% van de hivgeïnfecteerden was niet op 
de hoogte van de hivinfectie, variërend van 17% van de hiv-
geïnfecteerden in Amsterdam tot 46% van de hivpositieven 
in de rest van Nederland.

Hiv en soa bij etnische minderheden

Van de 21.500 hivpositieve volwassenen in Nederland, ko-
men er naar schatting 5.500 personen uit sub-Sahara Afrika 
en het Caribische gebied. Ongeveer 50% van deze groep 
bleek niet op de hoogte van zijn/haar hivinfectie. Vooral 
hivgeïnfecteerde personen buiten de hoofdstad waren vaak 
niet gediagnosticeerd. Personen afkomstig uit Suriname en 
de Nederlandse Antillen hebben zich vaker laten testen op 
hiv dan de autochtone bevolking (respectievelijk 54% en 
44%, versus 34%). Desondanks blijven veel hivpositieve 
personen ongediagnosticeerd of wordt de hivdiagnose pas 
in een laat stadium gesteld. 
Surinamers en Antillianen die een soapolikliniek bezoeken 
hebben een hoger risico op dubbel infecties met soa verge-
leken met andere etnische groepen. De reden waarom be-
paalde etnische groepen een hoger risico lopen op soa en hiv 
is niet helemaal duidelijk. Seksuele mixingpatronen binnen 
etnische groepen kunnen mogelijk hieraan bijdragen. Om-
dat culturele waarden en normen overeenkomen, zijn men-

sen geneigd (seksuele) partners binnen de eigen etnische 
groep te kiezen (assortatief mixen). De meerderheid (59%) 
van de Surinamers en Antillianen rapporteerde een part-
ner van dezelfde etniciteit. Dit assortatieve mixen draagt bij 
aan de verspreiding van soa binnen de groep en kan leiden 
tot een hoger risico voor het oplopen van (meerdere) soa 
binnen hetzelfde netwerk. Daarnaast kan het hebben van 
meerdere seksuele relaties die overlappen in tijd, de ‘concur-
rentpartners’, een rol spelen in een snelle verspreiding van 
hiv en soa. In vergelijking met de rest van de bevolking zien 
we vaker concurrentpartners bij etnische minderheden. Het 
hebben van concurrentpartners wordt als één van de oor-
zaken gezien van de verschillen in soa- en hivprevalentie 
tussen populaties.

In dit proefschrift hebben we bekeken of migranten moge-
lijk een brugfunctie vervullen voor de verspreiding van hiv. 
Ongeveer 60% van de migranten rapporteerde een reis naar 
het land van herkomst in de 5 jaar voorafgaand aan de stu-
die. Een groot deel van hen rapporteerde ook onbescherm-
de sekscontacten tijdens dit bezoek. Daarnaast zei bijna 10% 
ook onveilige sekscontacten in Nederland te hebben waar-
door een mogelijke ‘brug’ ontstaat voor de verspreiding van 
hiv en soa tussen het land van herkomst en Nederland.
Om verder uit te zoeken wat de impact is van een brugfunc-
tie voor de verspreiding van hiv vanuit etnische minderhe-
den naar de rest van de Nederlandse bevolking, hebben 
we een mathematisch model ontwikkeld. De uitkomsten 
van dit model laten zien dat de hivepidemie onder hetere-
sexuelen in Nederland relatief stabiel blijft, ondanks dat er 
migrantenpopulaties uit hivendemische gebieden komen. 
Deze bevolkingsgroepen zullen niet of nauwelijks een toe-
name veroorzaken in het voorkomen van hiv bij heterosek-
suelen in Nederland. Ongeacht de geringe bijdrage in de 

Hiv- en soaepidemiologie bij hoogrisicogroepen in Nederland

De ziektelast van het humaan immuundeficiëntievirus (hiv) en andere 
seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) in Nederland wordt 

voornamelijk gedragen door hoogrisicogroepen, zoals etnische minder-
heden afkomstig uit hivendemische landen, mannen die seks hebben met 
mannen (MSM), prostituees en druggebruikers. Het onderzoek beschre-
ven in dit proefschrift richt zich op de epidemiologie van soa en hiv bij 
hoogrisicogroepen. Het onderschrijft het belang van een veel actiever en 
gerichter hivtestbeleid in Nederland, aangezien een groot deel van de hiv- 
positieve personen zich niet bewust is van zijn infectie. In het bijzonder 
onder etnische minderheden en onder prostituees moet het testen opge-
schaald worden, met name in settings buiten Amsterdam.

P R O E F S C H R I F T



INFECTIEZIEKTEN Bulletin

389Jaargang 21 nummer 10 december 2010

verspreiding onder de algemene bevolking, blijft de ziek-
telast van hiv en soa disproportioneel hoog onder etnische 
minderheden. Verder blijkt dat bepaalde maatregelen, zoals 
een toename van hivtesten en toegang tot hivtherapie, ge-
richt op etnische groepen de verspreiding van hiv aanzien-
lijk kan verminderen. 

Ongeveer 2% van vrouwelijke prostituees is 
hivpositief

Prostituees zijn een risicogroep voor hiv en andere soa door-
dat ze veel seksuele contacten hebben met veel verschillen-
de partners. Naar schatting is bijna 2% van de vrouwelijke 
prostituees in Nederland geïnfecteerd met hiv. Slechts een 
derde van hen was op de hoogte van haar hivinfectie. De 
prevalentie van hiv was echter veel hoger onder transgen-
der prostituees (19%) en drugsverslaafde prostituees (14%). 
Dit blijkt uit anonieme hivonderzoeken onder prostituees 
in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Veel van de hiv-
positieve prostituees waren afkomstig uit hivendemische 
landen. De meerderheid van de prostituees gaf aan dat 
ze altijd condooms gebruikt met klanten, echter een heel 
groot deel rapporteerde dat deze condooms regelmatig ka-
pot gaan. Drugsverslaafde prostituees gebruikten het minst 
vaak condooms met klanten. Bovendien hadden prostituees 
regelmatig onbeschermde anale sekscontacten. 

Een groot deel van de hivpositieve prostituees in ons onder-
zoek was zich niet bewust van hun hivinfectie, ondanks dat 
de meerderheid van hen zich ooit op hiv had laten testen. 
Dit zou kunnen betekenen dat een deel van de prostituees 
de uitslag van de test niet heeft gekregen of dat ze zich niet 
regelmatig laten testen. Mogelijk willen prostituees niet 
praten over hun positieve hivstatus omdat dit gevolgen kan 
hebben voor hun werkvergunning. Daarnaast zijn illegale 
prostituees terughoudend in contacten met officiële instan-
ties. Dit zou van invloed kunnen zijn op het testgedrag en 
de kennis van de eigen hivstatus.

Hiv- en soaepidemiologie bij bezoekers van 
soapoliklinieken

Testen op soa, inclusief hiv, valt in Nederland onder de eer-
stelijns zorg; de huisarts, aangevuld met testlocaties van de 
soapoliklinieken van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
(GGD). Verschillende, deels overlappende, risicogroepen 
laten zich testen bij deze soapoliklinieken zoals jongeren, 
mannen die seks hebben met mannen (MSM), etnische 
minderheden, prostituees en druggebruikers. 

Ongeveer 10% van de 21.500 personen met hiv in Neder-
land waren bezoekers van soapoliklinieken. Onder hen is 
de meerderheid MSM en naar schatting verliet 11% van de 

hivpositieve MSM de soapolikliniek zonder op hiv getest 
te zijn. Een derde van de hivpositieve heteroseksuele be-
zoekers, afkomstig uit sub-Sahara Afrika, werd niet op hiv 
getest en daarmee werd de diagnose gemist. Vooral hivgeïn-
fecteerde bezoekers in klinieken buiten Amsterdam blijven 
ongediagnosticeerd. Deze bevindingen onderschrijven het 
belang van de opt-outstrategie voor hivtesten. Per januari 
2010 is deze strategie op alle soapoliklinieken in Nederland 
geïmplementeerd.

Personen geïnfecteerd met meer dan één soa dragen moge-
lijk disproportioneel bij aan de verspreiding van soa. We la-
ten zien dat voornamelijk oudere MSM, jonge heteroseksu-
elen en bepaalde etnische groepen een hoger risico hebben 
op co-infecties. Uit de verschillende trends in leeftijd blijkt 
dat andere determinanten ten grondslag liggen aan het ver-

HIV and STI epidemiology in high-risk populations in the 
Netherlands
M.G. van Veen, Universiteit Amsterdam, Promotiedatum 30 
juni 2010 
ISBN: 978-90-9025440-1
http://dare.uva.nl/dissertaties

Promotor: Prof. Dr. R.A. Coutinho (Universiteit van Amster-
dam, RIVM)
Co-promotor: Dr. M.A.B. van der Sande (Universiteit van 
Utrecht, RIVM)

http://dare.uva.nl/dissertaties
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hoogde risico, zoals leeftijdsspecifiek seksueel risicogedrag, 
biologische gevoeligheid, en mogelijk onvoldoende kennis 
over preventie. 

Gonorroe is na chlamydia de meest voorkomende bacteriële 
soa in Nederland. Een ongewenst kenmerk van de gono-
kokkenbacterie is dat deze resistentie kan ontwikkelen te-
gen antibiotica. Deze zogenaamde antimicrobiële resistentie 
is een groeiend probleem bij de behandeling van gonorroe. 
De prevalentie van resistentie tegen ciprofloxacine nam toe 
tot 46%, ondanks wijzigingen in de huisartsen richtlijn in 
2003 waarin ciprofloxacine wordt vervangen door derde 
generatie cefalosporinen als eerstekeusbehandeling. Ver-
schillende heteroseksuele en homeseksuele netwerken la-
ten voorgaande transmissie zien van gonorroe. Dit kan een 
verklaring zijn voor de toename in ciprofloxacineresistentie 
ondanks een verminderd gebruik van deze antibiotica op de 
soapoliklinieken. Tegen de eerstekeustherapie (ceftriaxon) 
is nog geen resistentie gevonden hoewel de gevoeligheid 
lijkt af te nemen. 

Conclusies

De studies beschreven in dit proefschrift onderschrijven 
het belang van een veel actiever en gerichter hivtestbeleid 
in Nederland, aangezien een groot deel van de hivpositieve 
personen zich niet bewust is van zijn infectie. In het bijzon-

der onder etnische minderheden en onder prostituees moet 
het testen opgeschaald worden, vooral buiten Amsterdam. 
Partnerwaarschuwing is cruciaal om verdere hivtransmissie 
effectief tegen te gaan. 

Etnische minderheden hebben een verhoogd risico op hiv-, 
soa- en co-infecties. Preventie specifiek gericht op deze 
groepen is daarom erg belangrijk. Prostituees nemen veel 
seksuele risico’s en lopen een groot risico op hiv. Het mo-
nitoren van antimicrobiële resistentie is relevant bij prosti-
tuees, maar ook bij andere risicogroepen zoals MSM. Ge-
geven de sociale, demografische en migratieontwikkelingen 
zal de populatie die risico loopt op soa blijven toenemen, zo-
wel in Nederland als in de rest van de wereld. Het toekom-
stige verloop van een geconcentreerde hivepidemie, zoals in 
Nederland, wordt bepaald door de frequentie van seksuele 
contacten tussen risicogroepen en de rest van de bevolking. 
Daarom blijft surveillance van hiv, soa en seksueel gedrag 
bij risicogroepen van belang. 

M.G. van Veen,	epidemioloog,	RIVM

E-mail:	maaike.van.veen@rivm.nl

mailto:maaike.van.veen@rivm.nl
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E R R A T U M

Dukers-Muijrers NHTM, Koedijk F, Hoebe CJPA. 

Standaard op hivtesten bij soacentra; een evaluatie 
van deze opt-outstrategie in Zuid-Limburg. 
Infectieziekten Bulletin Jaargang 21, nr. 7, september 2010.

 
In het betreffende artikel staat vermeld dat bij opt-outbeleid op soacentra, cliënten op hiv getest worden 
zonder expliciete informatie vooraf. Dit is feitelijk onjuist. Tijdens een soaconsult wordt de cliënt altijd 
uitgelegd op welke soa (inclusief hiv) standaard wordt getest en wat deze soa inhouden.
Er wordt niet expliciet toestemming gevraagd voor de hivtest. Als de cliënt uitleg heeft gehad op welke 
soa (inclusief hiv) standaard wordt getest en akkoord is met deze standaard soatesten, gaat hij/zij ook 
akkoord met de hivtest. Als de cliënt de hivtest of een andere soatest niet wil dan moet hij dat op dat 
moment aangeven.
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Online lezersonderzoek IB

In december 2010 en januari 2011 houdt de redactie van het Infectieziekten Bulletin een online lezerson-
derzoek. Directe aanleiding hiervoor zijn de veranderingen in de publicatiewijze en –frequentie die sinds 
januari 2010 zijn ingevoerd. Na een volledige jaargang waarin per maand het IB digitaal is verspreid en 
per kwartaal op papier een bundeling publicaties is verschenen, willen we deze ontwikkelingen graag 
evalueren. Uw ervaringen met en mening over deze ontwikkelingen zijn voor de redactie van groot 
belang. Daarnaast is ook uw mening over de vakinhoudelijke informatie van het Bulletin voor ons be-
langrijk. 

U kunt meedoen met het onderzoek door op onze website een vragenlijst in te vullen. 
Dit duurt ongeveer 10 minuten. U kunt deze vragenlijst vinden op www.rivm.nl/lezersonderzoek

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

W.L.M. Ruijs, L.D. van Dooren en M. Bouwer, 
Redactie Infectieziekten Bulletin
e-mail: infectieziektenbulletin@rivm.nl

www.rivm.nl/lezersonderzoek
mailto:infectieziektenbulletin@rivm.nl
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Dinsdag 15 maart 2011 organiseert het RIVM de

21e Transmissiedag infectieziekten  
met als thema: Recreatie en infectieziekten

Locatie   Regardz Meeting Center Eenhoorn Amersfoort
Deelnamekosten € 80,00 per persoon
Doelgroep  GGD-artsen en –verpleegkundigen, artsen-microbiologen, hygiënisten en andere 

professionals in de infectieziektebestrijding.
Programma  Het programma en aanmeldingsformulier staan binnenkort op www.rivm.nl/agenda

www.rivm.nl/agenda
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EPIET programme 2011

Training fellowships 
for intervention epidemiology in Europe

Until February 2011, European public health professionals are warmly encouraged to apply for the Euro-
pean Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET), starting in September 2011. If you 
are a medical practitioner, public health nurse, microbiologist, veterinarian or other health professionals 
from the EU with previous experience in public health and keen interest in epidemiology and you are 
interested to learn how to control infectious diseases, the EPIET programme is a rewarding two-year 
investment. The programme provides training and practical experience in intervention epidemiology at 
national and regional centres for surveillance and control of infectious diseases in the EU. The European 
Centre for Disease Control (ECDC) has been managing the programme since 2006. In 2011, the ECDC 
plans to recruit 20 applicants for this two-year fellowship programme.

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

More information:

Maaike van Veen, EPIET supervisor at RIVM, Bilthoven, The Netherlands. 
Email: maaike.van.veen@rivm.nl Tel: +31 30-274 3561.

Marianne van der Sande, Head of department Epidemiology and Surveillance, RIVM, Bilthoven, The 
Netherlands. 
Email: marianne.van.der.sande@rivm.nl Tel: +31 30-274 4068.

Viviane Bremer, EPIET office, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Stock-
holm. 
Email: viviane.bremer@ ecdc.europa.eu Tel: +46 (0)8 586 01 156

EPIET Programme Office, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Stockholm. 
Email: anna.bohlin@ecdc.europa.eu, claudia.metz-ruffer@ecdc.europa.eu, or heidi.jung@ecdc.europa.
eu 

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

http://ecdc.europa.eu/Recruitment.html
mailto:maaike.van.veen@rivm.nl
mailto:marianne.van.der.sande@rivm.nl
mailto:viviane.bremer@ ecdc.europa.eu
mailto:anna.bohlin@ecdc.europa.eu,
mailto:claudia.metz-ruffer@ecdc.europa.eu
mailto:heidi.jung@ecdc.europa.eu
mailto:heidi.jung@ecdc.europa.eu
www.epiet.org
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Bijwerkingenregistratie Rijksvaccinatieprogramma 
van RIVM naar Lareb

Vanaf 1 januari 2011 gaat de bijwerkingenregistratie van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) van het 
RIVM over naar het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Dit besluit heeft de Minister van Volks-
gezondheid in maart 2010 genomen. Tot nu toe werden mogelijke bijwerkingen van vaccins geregi-
streerd en geëvalueerd door het RIVM. Deze evaluatie bestaat onder andere uit de beoordeling of een 
opgetreden bijwerking al dan niet causaal verband heeft met de vaccinatie. Gezien de schijn van belan-
genverstrengeling die zou kunnen worden gewekt, omdat het RIVM ook verantwoordelijk is voor de 
regie en uitvoering van het RVP, is besloten deze taak los te koppelen van het RIVM. 
De adviesfunctie over vaccinatieschema’s, vaccins etc. blijft wel bij het RIVM.

Voor de RVP-professionals en ouders betekent het dat mogelijke bijwerkingen na een vaccinatie, bij 
Lareb gemeld moeten worden. Dit kan via een meldformulier op de website www.lareb.nl of telefonisch 
via het nummer 073 – 64 69 703. 

Tot 1 januari 2011 blijft de huidige meldprocedure van kracht. 

www.lareb.nl
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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 
33-36
totaal

Week 
37-40
totaal

Week 
41-44
totaal

Totaal
t/m week 44 

2010

Totaal
t/m week 44

2009

Groep A
Nieuwe	Influenza	A	(H1N1)* 304 0 5 538 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 78 92 51 778 792
Virale	hemorragische	koorts 0 0 0 0 0

Groep B2
Buiktyfus 3 9 3 30 15
Cholera 0 0 0 1 1
Hepatitis	A 23 14 47 218 162
Hepatitis	B	Acuut 10 14 16 176 178
Hepatitis	B	Chronisch 106 109 102 1500 1545
Hepatitis	C	Acuut 6 0 0 33 52
Invasieve	groep	A-streptokokkeninfectie 12 13 0 183 232
Kinkhoest 337 351 269 3820 5909
Mazelen 2 0 4 18 11
Paratyfus	A 6 6 2 22 9
Paratyfus	B 5 3 1 17 13
Paratyfus	C 0 0 0 0 2
Rubella 0 0 0 0 5
STEC/enterohemorragische	E.coli-infectie 90 55 33 314 225
Shigellose 0 157 0 358 401
Voedselinfectie 8 1 9 43 29

Groep C
Antrax 0 0 0 0 0
Bof# 8 12 222 424 27
Botulisme 0 0 0 0 0
Brucellose 1 1 0 4 4
Gele	Koorts 0 0 0 0 0
Hantavirusinfectie 5 1 0 16 4
Invasieve	Haemophilus	influenzae	type	b-infectie 0 2 3 36 0
Invasieve	pneumokokkenziekte	(bij	kinderen) 0 3 5 48 27
Legionellose 40 27 55 252 151
Leptospirose 1 3 4 14 19
Listeriose 5 6 7 59 43
MRSA-infectie	(clusters	buiten	ziekenhuis) 0 0 1 14 10
Malaria 24 21 27 195 210
Meningokokkenziekte 11 10 11 127 139
Psittacose 3 6 6 64 61
Q-koorts 18 18 22 529 2178
Tetanus 0 1 0 1 1
Trichinose 0 0 0 0 0
West-Nijlvirusinfectie 1 0 0 1 0
Ziekte	van	Creutzfeldt-Jakob	-	Klassiek 2 0 3 24 7
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. # Ook de 222 bofmeldingen in week 41-44 zijn 
meldingen uit eerdere weken die recent werden geaccordeerd. 
Contactpersoon: S.M. van der Plas, RIVM, e-mail: Simone.van.der.plas@rivm.nl

mailto:Simone.van.der.plas@rivm.nl
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Week 
33-36
totaal

Week 
37-40
totaal

Week 
41-44
totaal

Totaal
t/m week 44 

2010

Totaal
t/m week 44

2009

totaal	aantal	MRSA-isolaten 255 265 261 2612 2564
buitenlandgerelateerde	isolaten* 14 16 4 117 143
veegerelateerde	isolaten 100 105 96 1052 1084
screeningsisolaten 167 173 156 1688 1709
isolaten	uit	mogelijk	infectieus	materiaal 80 89 97 855 660

Top 5 van spatypes t011	(58) t011	(72) t011	(51) t011	(634) t011	(658)
t008	(31) t002	(18) t108	(20) t108	(208) t108	(263)
t064	(27) t008	(17) t032	(19) t008	(204) t008	(198)
t108	(19) t108	(16) t002	(12) t002	(147) t002	(117)
t002	(13) t003	(11) t008	(10) t034	(70) t064/t179	(59)

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

Week 
33-36
totaal

Week 
37-40
totaal

Week 
41-44
totaal

Totaal
t/m week 44 

2010

Totaal
t/m week 44

2009

Enterovirus 202 177 148 1323 997
Adenovirus 83 55 111 1289 1006
Parechovirus 76 46 46 629 280
Rotavirus 16 16 9 2091 1819
Norovirus 41 46 78 3359 1631
Influenza	A-virus 2 2 2 73 2938
Nieuwe	Influenza	A-virus 1 0 0 30 1225
Influenza	B-virus 1 2 2 23 115
Influenza	C-virus 0 2 0 3 6
Parainfluenza 18 20 36 412 569
RS-virus 10 14 38 1972 875
Rhinovirus 134 223 189 1504 1327
Mycoplasma	Pneumoniae 29 36 56 398 330
hMPV 0 0 2 397 160
Coronavirus 10 3 6 288 160
Chlamydia	psittaci 2 6 2 26 25
Chlamydia	pneumoniae 3 5 4 28 58
Chlamydia	trachomatis 1425 1671 1532 15668 13674
Hiv	1 89 116 95 996 979
Hiv	2 1 0 1 6 4
HTLV 0 0 0 3 3
Hepatitis	A-virus 10 11 6 99 83
Hepatitis	B-virus 105 122 100 1201 1312
Hepatitis	C-Virus 74 65 54 711 680
Hepatitis	D-Virus 0 0 3 13 9
Hepatitis	E-Virus 3 2 1 22 16
Bofvirus 10 14 22 105 19
Mazelenvirus 0 2 0 12 6
Rubellavirus 0 2 0 11 12
Parvovirus 21 20 10 203 385
Coxiella	burnetii 20 25 10 387 691
Rickettsiae 1 0 0 7 35
Denguevirus 40 26 27 186 152
Hantavirus 1 0 1 14 5
West-Nijlvirus 1 0 0 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, 
e-mail: Harrie.van.der.Avoort@rivm.nl. Contactpersoon overige virussen: S.M. van der Plas, RIVM, e-mail: Simone.van.der.Plas@rivm.nl

Meldingen uit de virologische laboratoria

MRSA-overzicht

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


INFECTIEZIEKTEN Bulletin

Een selectie van de onderwerpen

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

Hepatitis E, wat moet een GGD daarmee?

Een microbioloog meldt aan een GGD een patiënt met een positieve hepatitis E-uitslag (serum positief voor 

anti-HEV IgM). De GGD is verbaasd hierover aangezien de ziekte niet meldingsplichtig is en de GGD in prin-

cipe niets met deze melding doet. De LCI-richtlijn stelt  dat brononderzoek kan worden uitgevoerd met een 

vragenlijst die als bijlage van de richtlijn op de website staat. De GGD vraagt de LCI waarom er brononder-

zoek moet plaatsvinden bij een niet meldingsplichtige ziekte.

Wat is Hepatitis E?

Hepatitis	E	 is	een	klassieke	acute	virale	hepatitis	die	wordt	veroorzaakt	door	 infectie	met	een	Hepatitis	E-

virus	 (HEV).	Van	dit	 virus	 komen	bij	 de	mens	 verschillende	 typen	voor	 (zogenoemde	genotype	1-4).	HEV-

genotypen	1	en	2	zijn	endemisch	in	veel	ontwikkelingslanden	en	infectie	bij	mensen	kan	leiden	tot	een	acute	

leverontsteking	die	vooral	bij	 zwangere	vrouwen	ernstige	 complicaties	kan	veroorzaken.	De	belangrijkste	

transmissieroute	van	deze	genotypen	is	fecaal-oraal	en	vaak	geassocieerd	met	uitbraken	via	gecontamineerd	

drinkwater	of	slechte	hygiënische	omstandigheden.	Opvallend	is	dat	mens-op-mens	overdracht	weinig	voor-

komt.	In	de	geïndustrialiseerde	landen	in	Europa	is	de	seroprevalentie	laag	(1-3%)	maar	het	aantal	infecties	

bij	patiënten	die	niet	in	het	buitenland	zijn	geweest	is	de	afgelopen	jaren	gestegen.	Vermoedelijk	is	er	sprake	

van	een	onderdiagnostiek	van	hepatitis	E.	Ook	 in	Nederland	worden	regelmatig	HEV-infecties	vastgesteld	

bij	patiënten	met	hepatitis	zonder	buitenland	anamnese.	HEV-infecties	die	 in	Nederland	 (Europa)	worden	

opgelopen	zijn	meestal	 van	genotype	3.	Dit	genotype	 is	 in	heel	Europa	endemisch	onder	varkens	en	 is	 in	

Nederland	ook	bij	wilde	zwijnen	en	bij	herten	aangetroffen.	Hoewel	de	bron	of	transmissieroute	van	deze	

infecties	niet	duidelijk	is,	is	zoönotische	transmissie	aannemelijk,	mens-op-mens	(fecaal—oraal)	transmissie	

onwaarschijnlijk,	en	transmissie	via	bloedtransfusie	mogelijk.

Wat doet de GGD?

De	ziekte	is	inderdaad	niet	meldingsplichtig.	De	vragenlijst	is	nog	uit	de	tijd	dat	er	verhoogde	surveillance	

was	om	beter	inzicht	te	krijgen	in	de	Nederlandse	situatie.	De	verhoogde	surveillance	is	niet	meer	van	kracht,	

maar	 de	 vragenlijst	 kan	 behulpzaam	 zijn	 voor	 de	 GGD	 indien	 een	 cluster	 wordt	 vermoed.	 In	 dat	 geval	 is	

bronopsporing	 zinvol,	 zoals	 in	 de	 richtlijn	 beschreven.	 Bij	 een	 individueel	 ziektegeval	 is	 bronopsporing	 in	

principe	niet	noodzakelijk,	maar	gezien	de	onduidelijkheden	met	betrekking	tot	reservoir,	transmissieroute	

en	risicofactoren	kan	het		insturen	van	een	vragenlijst,	gecombineerd	met	moleculaire	typering	van	de	virus-

sen	het	inzicht	verbeteren.
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Voor correspondentie over deze rubriek: lci@rivm.nl.
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