
Infectieziekten Bulletin
Jaargang 25 | nummer 1 | januari 2014 

Een reis met een venijnig staartje:  
een cluster van buiktyfus

Kinderneuzen vol met bacteriën en virussen:  
het microbioom

Dagelijkse advisering en respons in de praktijk  
van de LCI in 2012



2 | Nummer 1 | Jaargang 25 | 2014

Colofon
Hoofdredactie 

Mw. W.L.M. Ruijs, Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, RIVM

helma.ruijs@rivm.nl

Eindredactie 

L.D. van Dooren, Communicatie, RIVM

lodewijk.van.dooren@rivm.nl

Postbus 1, 3720 BA Bilthoven

Tel.: 030 - 274 35 51 / Fax: 030 - 274 44 55

Bureauredactie

Mw. M. Bouwer, Communicatie, RIVM

marion.bouwer@rivm.nl

Tel.: 030 - 274 30 09 / Fax: 030 - 274 44 55

Mw. M.J.G. Persoon, Communicatie, RIVM

monique.persoon@rivm.nl

Tel: 030 - 274 86 21

Redactieraad

G.R. Westerhof, namens de Inspectie voor de Gezondheidszorg | gr.westerhof@igz.nl

Mw. E. Stobberingh, namens de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie | e.stobberingh@mumc.nl

Mw. C.J. Miedema, namens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, sectie Infectiologie en Immunologie | 

carien.miedema@catharinaziekenhuis.nl

Mw. A. Rietveld, namens het Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding van de GGD’en | a.rietveld@ggdhvb.nl

Mw. T.D. Baayen, namens de V&VN verpleegkundigen openbare gezondheidszorg | dbaayen@ggd.amsterdam.nl

Mw. P. Kaaijk, namens Centrum voor Immunologie van Infectieziekten en Vaccins, RIVM | patricia.kaaijk@rivm.nl

J.H. Richardus, namens afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC | j.richardus@erasmusmc.nl

H. Vennema, namens het Centrum voor Infectieziekteonderzoek, diagnostiek en screening, RIVM | harry.vennema@rivm.nl

A.J.M.M. Oomen, namens de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding, RIVM | ton.oomen@rivm.nl

Mw. I.V.F. van den Broek, namens Centrum Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten, RIVM | ingrid.van.den.broek@rivm.nl 

Ontwerp / lay-out 

RIVM

Contactgegevens redactie

RIVM, Postbus 1 | Postbak 13, 3720 BA Bilthoven

Telefoon: (030) 274 30 09 / Fax: (030) 274 44 55

infectieziektenbulletin@rivm.nl

Aanmelden voor de maandelijkse digitale editie van het IB: www.infectieziektenbulletin.nl

Inzending van kopij

Het Infectieziekten Bulletin ontvangt graag kopij uit de kring van zijn lezers. Auteurs worden verzocht rekening 

te houden met de richtlijnen die te vinden zijn op www.infectieziektenbulletin.nl

Het Infectieziekten Bulletin op internet: www.infectieziektenbulletin.nl

ISSN-nummer: 0925-711X

Het Infectieziekten Bulletin is een uitgave van het Centrum Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu (RIVM), in samenwerking met de GGD’en, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie, de Vereniging voor 
Infectieziekten en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 
Het Infectieziekten Bulletin is een medium voor communicatie en informatie ten behoeve van alle organisaties en personen die 
geïnformeerd willen zijn op gebied van infectieziekten en infectieziektebestrijding in Nederland. De verantwoordelijkheid voor de 
artikelen berust bij de auteurs. Overname van artikelen is alleen mogelijk na overleg met de redactie, met bronvermelding en na 
toestemming van de auteur.



2014 | Jaargang 25 | Nummer 1 | 3

Infectieziekten Bulletin

4 Gesignaleerd

Uit het veld
6 Een reis met een venijnig staartje: een cluster van 

buiktyfus
M. Bosschart, P. van de Schepop, T. Waegemaekers, S. Kasper 

Jaaroverzichten
9 Dagelijkse advisering en respons in de praktijk van de LCI 

in 2012
A. Urbanus, H. van den Kerkhof, C. Swaan 

14 Surveillance van Listeria monocytogenes in Nederland, 2012
I.H.M. Friesema, W.K. van der Zwaluw, D.W. Notermans,  
E.G. Biesta-Peters, A. van der Ende, L. Spanjaard, W. van Pelt

Onderzoek in het kort
19 Kinderneuzen vol met bacteriën en virussen:  

het microbioom
A.A.T. M. Bosch, D. Bogaert 

Project in het kort
22 Landelijke diergegevens, wat kan de GGD ermee?

C.L. Bekker, H. Aangenend, C.H.F.M. Waegemaekers, W. van der 
Hoek, J.W. Zenker, A.S.G. van Dam, B. Bom, J.L.A. Hautvast 

Vraag uit de praktijk
25 Is contactisolatie bij ESBL in een woongroep 

noodzakelijk?

Aankondigingen
27 The State of Infectious Diseases in The Netherlands 2012 

verschenen

27 Transmissiedag Infectieziekten 2014

Registratie infectieziekten
29 Meldingen Wet publieke gezondheid

30 Meldingen uit de virologische laboratoria

31 Nationale surveillance van CPE

31 Nationale surveillance van MRSA



Infectieziekten Bulletin

4 | Nummer 1 | Jaargang 25 | 2014

Gesignaleerd
Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van 
infectieziekten in binnen- en buitenland.

Binnenlandse 
signalen

Verspreiding van mazelen in 
de Bijbelgordel

Sinds 1 mei 2013 zijn 2.583 patiënten met 
mazelen gemeld, opgelopen in Nederland. 
De incidentie van meldingen is de laatste 
weken laag. (Bron: RIVM) 

Antraxsporen gevonden bij 
graafwerk 

Eind november zijn bij graafwerkzaam-
heden bij de Waal in de omgeving van 
Nijmegen 3 kuilen met beenderresten 
aangetroffen. Deze zogenoemde ‘witte 
kuilen’ kunnen duiden op kadavers die 
tientallen jaren geleden werden begraven. 
Bij onderzoek van de beender-resten werd 
inderdaad Bacillus anthracis aangetoond in 2 
van de 3 kuilen. Hierop werden de witte 
kuilen afgegraven en de volledige inhoud 
vernietigd waarmee de eventuele geringe 
risico’s voor de volksgezondheid zijn 
weggenomen. Inventarisatie door de GGD 
toonde aan dat geen van de werknemers 
die bij de oorspronkelijke graafwerkzaam-
heden betrokken waren in direct contact 
zijn geweest met de materialen uit de witte 
kuilen. Miltvuur komt als ziekte bij vee in 
Nederland sporadisch voor. In vorige 
eeuwen werd vee dat besmet was met 
miltvuur afgemaakt. De resten werden in 
het buitengebied in kuilen gestort en met 
ongebluste kalk bestrooid om de bacterie 
onschadelijk te maken. Deze methode is 
sinds 1942 verboden. Sporen van de 
bacterie kunnen lange tijd aanwezig 
blijven. Bij direct huidcontact met deze 
sporen kan een huidvorm van miltvuur 
ontstaan. Deze vorm is goed te behande-
len met antibiotica. (Bron: GGD Gelderland 
Zuid)

KPC-producerende Klebsiella 
pneumoniae in een 
verpleeghuis 

In GGD-regio West-Brabant is bij 5 
bewoners van een verpleeghuis drager-
schap aangetoond met een Klebsiella 
pneumoniae dat het Klebsiella pneumoniae 
carbapenemase (KPC)-enzym produceert. 
K. pneumoniae is een gramnegatieve 
bacterie die behoort tot de Enterobacterieae, 
die overdraagbaar zijn van mens op mens 
via fecaal-oraal contact. Het KPC-enzym 
maakt de bacterie ongevoelig voor 
carbapenem en andere beta-lactam- 
antibiotica. Carbapenemantibiotica zijn 
belangrijk voor de behandeling van 
infecties, vooral als deze veroorzaakt 
worden door bacteriën die extended-spec-
trum beta-lactamases (ESBL) produceren. 
KPC-positieve K. pneunoniae zijn ook vaak 
resistent voor andere klassen antibiotica, 
waardoor behandeling van infecties en het 
klaren van dragerschap ernstig bemoeilijkt 
worden. De index-patiënt heeft de 
KPC-positieve K. pneunoniae waarschijnlijk 
opgelopen in een ziekenhuis in Griekenland. 
In het Nederlandse ziekenhuis waar de 
patiënt vanaf opname in isolatie werd 
verpleegd, werd kolonisatie ontdekt na 
routine screening op resistente micro-
organismen in verband met een verblijf in 
een buitenlands ziekenhuis. Ondanks de 
ingestelde infectiecontrolemaatregelen 
werd dezelfde KPC-positieve K. pneunoniae-
bij een tweede patiënt gevonden die na 
ontslag naar huis is gegaan. De index-
patiënt werd overgeplaatst naar een 
revalidatieafdeling van het verpleeghuis, 
waarbij door het ziekenhuis instructies 
werden gegeven met betrekking tot het 
KPC-positieve K. pneunoniae-dragerschap. 
Enige maanden later bleek een medebe-
woner positief te zijn bij routineonderzoek 
bij opname in hetzelfde ziekenhuis. Op 
basis van contactonderzoek in het 
verpleeghuis bleken nog 3 bewoners 
drager te zijn. Onderzoek rondom 

besmette bewoners toonde omgevings-
contaminatie met KPC-positieve  
K. pneunoniae aan. De KPC-positieve  
K. pneunoniae bewoners zijn in isolatie 
geplaatst in een apart gebouw. KPC-
positieve K. pneunoniae veroorzaakt bij de 
bewoners geen klachten maar vormt een 
gevaar voor ernstig zieke patiënten in een 
ziekenhuissetting. Het vaak intensieve 
verkeer tussen verpleeghuizen en zieken-
huizen vormt daarmee een potentiele 
bedreiging. Om die reden wordt aangera-
den om overplaatsing van een KPC-
positieve K. pneunoniae patiënt naar een 
verpleeginstelling vanuit het ziekenhuis 
zorgvuldig te begeleiden. In Nederland is 
carbapenemresistentie zeldzaam onder 
Enterobacteriaceae. Dit is de eerste SO-ZI/
AMR-gemelde, KPC-positieve K. pneumo-
niae -uitbraak. Er was wel eerder een 
melding van OXA-48-producerende  
K. pneumoniae.
In Griekenland komen carbapenamese-
producerende bacteriën frequent voor bij 
patiënten opgenomen in ziekenhuizen: in 
2012 was ruim 60% van de K. pneumoniae-
isolaten resistent voor carbapenems. 
(Bron: SO-ziekenhuisinfecties/AMR)

Buitenlandse 
signalen

Uitbraak van Chikungunya op 
Sint Maarten 

Er is een uitbraak van Chikungunya gaande 
in het Caribisch gebied. Op het Franse deel 
van Sint-Maarten werden op 5 december 
2013 2 patiënten met een laboratorium-
bevestigde chikungunyavirusinfectie 
gemeld. De infecties werden bevestigd  
met RT-PCR door het Franse Referentie-
laboratorium voor Arbovirussen in Marseille. 
Sindsdien heeft er ook transmissie plaats- 
gevonden op het Nederlandse deel van het 
eiland, op Guadeloupe, op Martinique en 
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op het Franse eiland Saint Barthélemy 
(Kleine Antillen). Op het Franse deel van 
Sint Maarten zijn nu 89 patiënten gemeld 
met een door PCR bevestigde infectie. 
Deze ontwikkelingen geven aan dat er een 
groot risico is op verdere verspreiding van 
het chikungunyavirus in het Caribisch 
gebied. Het genoom van het virus is 
inmiddels geheel in kaart gebracht. Het 
gaat om een stam die behoort tot het 
Aziatische genotype en dus verschillend is 
van het virusgenotype dat de uitbraak op 
het Franse eiland Réunion in 2006 heeft 
veroorzaakt. Chikungunyakoorts is een 
virale infectieziekte die gepaard gaat met 
gewrichtsklachten, koorts en hoofdpijn. De 
incubatietijd bedraagt 4 tot 7 dagen (range 
1-12 dagen). Overdracht vindt plaats door 
geïnfecteerde steekmuggen van het 
geslacht Aedes. In het Caribisch gebied 
komen Aedes aegypti-muggen endemisch 
voor. Sinds januari 2013 is er ook een 
uitbraak van dengue gaande op Sint 
Maarten. Chikungunya en dengue zijn 
klinisch moeilijk van elkaar te onderschei-
den. (Bronnen: ECDC, RIVM)

MERS-CoV bij dromedarissen 

Het RIVM en het Erasmus MC hebben het 
MERS-coronavirus (MERS-CoV) aange-
toond bij dromedarissen. Bij een kleine 
uitbraak in Qatar rond een veehouderij met 
dromedarissen bleken zowel mensen als 
dromedarissen het MERS-coronavirus bij 
zich te dragen. Hiermee zijn eerdere 
vermoedens van het RIVM en het Erasmus 
MC bevestigd die waren gebaseerd op 
aangetoonde antistofrespons in serum 
(Lancet). Nu is bij dromedarissen het virus 
met behulp van PCR aangetoond. Bij deze 
uitbraak raakten 2 patiënten besmet. Een 
groep van 14 dromedarissen op het bedrijf 
hadden geen symptomen, maar bij 
bemonstering werd bij 3 dieren MERS-CoV 
gedetecteerd. Meerdere PCR-targets waren 
positief en grote delen van het virale 
genoom zijn gesequenced en deze waren 
in overeenstemming met MERS-CoV. Hoe 
het virus zich precies heeft verspreid en of 
de mensen de dromedarissen hebben 
besmet of andersom, wordt nog onder-
zocht. Tussen september 2012 en 27 
december 2013 zijn er in totaal 170 
patiënten met een laboratoriumbevestigde 
MERS-CoV-infectie gemeld waarvan 72 
patiënten zijn overleden. (Bronnen: RIVM, 
Erasmus MC, WHO) 

Uitbraak van meningokokken-
B op 2 universiteiten in de 
Verenigde Staten 

Op de Princeton universiteit in de 
Verenigde Staten (VS) is een uitbraak 
gaande van Neisseria meningitidis serogroep 
B. Het gaat om 8 patiënten waartussen nog 
geen duidelijke epidemiologische link is 
gevonden. Enkele van deze patiënten 
ontwikkelden symptomen terwijl ze niet op 
de universiteit verbleven. Groep-B 
meningokokken zijn de meest voorkomen-
de oorzaak van meningokokkenmeningitis 
in geïndustrialiseerde landen, goed voor 
30-40% van de gevallen in Noord-Amerika 
en bijna 80% in sommige Europese landen. 
De Verenigde Staten vaccineert alle 
adolescenten en universiteitsstudenten 
met meningokokkenvaccin tegen sero-
groepen A, C, Y en W-135. Een vaccin tegen 
meningokokken serogroep B is niet 
geregistreerd in de VS. De Amerikaanse 
Food and Drug Administration heeft 
toestemming gegeven om dit vaccin te 
importeren en te gebruiken in deze 
uitbraak. In Nederland kan er bij een 
bevestigd ziektegeval van meningokokken-
ziekte door een serogroep waarvoor een 
vaccin beschikbaar is, naast chemoprofy-
laxe, vaccinatie van contacten worden 
overwogen. Er is een geregistreerd vaccin 
tegen serogroep B dat binnenkort 
beschikbaar is in Nederland. (Bron:  
New Jersey Department of Health) 

Een importinfectie met 
Zikavirus in Duitsland vanuit 
Thailand

Een 53-jarige Duitse toerist heeft een 
serologisch bevestigde Zikavirusinfectie 
opgelopen tijdens zijn drieweekse verblijf 
in Thailand waar hij o.a. Phuket, Krabi, Ko 
Jum en Ko Lanta bezocht heeft. Hij kreeg 
gewrichtsklachten en zwelling van zijn 
linkerenkel en voet na verschillende 
muggenbeten, gevolgd door een 
maculopapulaire uitslag op zijn romp die 
zich verspreidde naar zijn gezicht en 
ledematen met symptomen zoals malaise 
en koorts. Het eerste serum, afgenomen 10 
dagen na eerste ziektedag, was positief 
voor dengue IgM-antlichamen, maar 
negatief voor dengue IgG- en dengue NS 
1-antigeen. Een solitair positief resultaat 
voor dengue IgM zette de onderzoekers 

aan om vanwege mogelijke kruisreactivi-
teit te onderzoeken of andere flavivirussen 
in het spel waren. De immuunfluorescentie 
assay(IFA)test bleek positief voor Zikavirus 
IgM- en IgG-antilichamen, waarna de 
diagnose werd bevestigd door middel van 
een virusneutralisatietest. De serologische 
testen voor chikungunyavirus en andere 
flavivirussen waaronder het gelekoortsvi-
rus, Japanse-encefalitisvirus, West-
Nijlvirus en tickborne-encephalitisvirus, 
waren negatief. Zikavirus is een muggen-
overdraagbaar flavivirus en kan een 
dengueachtig ziektebeeld veroorzaken met 
o.a. hoofdpijn, maculopapulaire gelaats-
uitslag, koorts, malaise, conjunctivitis en 
artralgie. De ziekteverschijnselen zijn over 
het algemeen mild. Zikavirus is endemisch 
in Afrika, Zuidoost- Azië, Micronesië en 
Polynesië. (Bron: ProMed)
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Uit het veld

Een reis met een venijnig staartje: 
een cluster van buiktyfus
M. Bosschart, P. van de Schepop, T. Waegemaekers, S. Kasper 

In de zomer van 2013 bezochten een groep HAVO/VWO-leerlingen en hun begeleiders Nepal. 
Na thuiskomst bleken ze een ongewenst souvenir te hebben meegenomen: bijna iedereen 
werd ziek en 7 reizigers belandden in het ziekenhuis. Hiervan werden 6 gediagnosticeerd met 
buiktyfus. Dit ondanks uitgebreide voorbereiding, voorlichting en vaccinatie. Uit deze casus-
beschrijving komen een aantal interessante zaken voor de GGD naar voren.

In 2013 startte op een middelbare school in Gelderland een project 
over ontwikkelingslanden. Het project werd begeleid door een 
externe (Nederlandse) stichting. Het doel van het project was 
bewustzijn creëren bij leerlingen voor de leefomstandigheden van 
mensen in ontwikkelingslanden en het inzamelen van geld voor 
een aantal goede doelen. Het project was gericht op Nepal. De 
leerlingen kregen verschillende educatieve opdrachten die zij op 
school moesten uitvoeren en met verschillende acties werd geld 
ingezameld voor projecten in Nepal. Na een half jaar vertrok een 
groep van 30 leerlingen, 5 docenten en een begeleidend arts voor 
3 weken naar Nepal om de projecten te bezoeken. Voorafgaand 
aan het vertrek waren er 2 voorlichtingsbijeenkomsten en alle 
deelnemers werden gevaccineerd door een erkend vaccinatie- 
bureau. 

Casus
Op 30 juli 2013 kreeg GGD Gelderland-Midden een melding van 
een patiënt die met een PCR-test (polymerase chain reaction) 
positief getest was voor Shigella. De patiënt lag in het ziekenhuis. 
Hij had deelgenomen aan een groepsreis naar Nepal met leerlin-
gen van een middelbare school uit de regio. Omdat het vakantie 
was, kwam de GGD pas een week later in contact met de directeur 
van de school en de arts die mee was geweest naar Nepal. 
De arts vertelde dat 20 van de 36 reizigers op 24 juli, de dag van 
terugkomst, maag-darmklachten hadden. Hij had hen geadviseerd 
naar de huisarts te gaan voor verder onderzoek. De directeur bleek 
niet op de hoogte te zijn van de de situatie. Hij was niet bekend 
met de meldingsplicht. De docente die aanspreekpunt was voor 
alle betrokkenen bij de reis, was ziek. Op verzoek van de GGD nam 
de directeur per mail contact op met alle reizigers om te informe-
ren naar hun gezondheid. Uit deze informatie bleek dat tijdens de 
terugreis de eerste klachten waren ontstaan en 2 dagen na 
thuiskomst waren één docent en één leerling opgenomen in het 
ziekenhuis; binnen 4 dagen na thuiskomst waren 21 reizigers in 
meer of mindere mate ziek.
Het was inmiddels half augustus en de meeste reizigers waren 
weer beter, al dan niet na behandeling door de huisarts of in het 

ziekenhuis. 
De GGD trok de conclusie dat er sprake was geweest van een 
uitbraak van gastro-enteritis als gevolg van een voedselinfectie 
opgelopen in Nepal, die mogelijk veroorzaakt was door Shigella.  
De GGD besloot verder geen actie te ondernemen omdat alle 
betrokkenen inmiddels hersteld of herstellende waren, omdat er 
behalve de positieve Shigella-PCR geen meldingen waren binnen-
gekomen en omdat er op dat moment geen sprake was van 
ongerustheid bij de betrokkenen.  

Eind augustus, bijna een maand na het einde van de reis, werden 
bij de GGD 2 patiënten gemeld met een laboratoriumbevestigde 
Salmonella typhi-besmetting, de veroorzaker van buiktyfus. De 
patiënten waren een leerling en een docent van de hierboven 
genoemde middelbare school en waren naar Nepal geweest. Ze 
waren beide met buiktyfus opgenomen in het ziekenhuis. De GGD 
nam opnieuw contact op met de directeur die vertelde dat er, 
naast deze 2 patiënten, nog iemand uit het reisgezelschap in het 
ziekenhuis was opgenomen en dat 3 anderen opnieuw ziek waren 
geworden. In totaal waren er op dat moment 2 patiënten met 
buiktyfus en 4 patiënten die mogelijk besmet waren.

In overleg met het RIVM werd besloten om fecesdiagnostiek in te 
zetten op Shigella en Salmonella bij alle reizigers met gezondheids-
klachten - of die klachten hadden gehad - waarbij nog geen 
onderzoek was ingezet door de huisarts. Ook reizigers zonder 
klachten die een (bij)baan in de voedselbereiding of in de zorg 
hadden werden onderzocht. Hiervoor werd via de directeur van de 
school een informatiebrief en vragenlijst aan alle 36 deelnemers van 
de reis gestuurd. De week daarna werden nog 4 patiënten met 
buiktyfus gemeld. Dit bleken de 4 patiënten te zijn die de directeur 
eerder had genoemd.
Uit het vragenlijstonderzoek bleek dat 31 reizigers klachten 
hadden gekregen na thuiskomst. Zeven werden in het ziekenhuis 
onderzocht, 10 door de huisarts en bij 15 werd na het ontvangen 
van de ingevulde vragenlijst door de GGD diagnostiek gedaan. 
Uit het laboratoriumonderzoek bleek dat bij 6 van de 7 patiënten 
die in het ziekenhuis waren opgenomen Salmonella typhi was 
gevonden (en geen Shigella). Bij patiënt 7 kon geen verwekker 
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worden aangetoond. Verder was bij 18 reizigers de PCR op Shigella 
positief. Alle Shigella-kweken waren negatief. 
Bij de 6 patiënten die buiktyfus hadden werd contactonderzoek 
ingezet. Geen van de gezinscontacten had klachten (gehad). Bij 6 
gezinscontacten die werkzaam waren in de zorg of in de voedsel-
bereiding, werd fecesonderzoek gedaan. De uitslagen waren alle 
negatief, van verdere verspreiding van buiktyfus was dus geen 
sprake. De nacontroles van de 6 patiënten met buiktyfus werden 
door het ziekenhuis en de GGD uitgevoerd.

Opvallend aan deze casus is dat 1 reiziger die later buiktyfus
ontwikkelde, in eerste instantie negatief testte op Salmonella. De 
meeste reizigers zijn meteen na terugkomst waarschijnlijk ziek 
geworden door de Shigella-bacterie, waarna zij weer opknapten. 
Pas hierna openbaarde zich buiktyfus. 

Een aantal reizigers gaf aan dat de laatste lunch op 23 juli in 
Kathmandu mogelijk de oorzaak was van de besmettingen. De 
GGD heeft vervolgens op verzoek van het RIVM, naar aanleiding 
van meer buiktyfusmeldingen in andere Europese landen 
gerelateerd aan Nepal, specifieker nagevraagd wie er had 
meegegeten en wat zij precies gegeten hadden. Er kon geen 
verband worden aangetoond tussen de klachten en de laatste 
lunch in Katmandu.

De uitbraak werd na afloop geëvalueerd. De voorbereiding was 
goed, maar de nazorg ontbrak. Een goede les voor de volgende 
keer. Ondanks het venijnige staartje kijkt gelukkig iedereen met 
veel plezier op de reis. 

Discussie
Een bifasisch beloop wordt vaker gezien bij buiktyfus en werd in 
dit geval mogelijk gemaskeerd door een Shigella-infectie. Ook is 

bekend dat een feceskweek in de eerste week negatief kan zijn 
voor Salmonella typhi. Daarom werden alle reizigers die klachten 
hadden op het moment van het invullen van de vragenlijst, en met 
een negatieve Salmonella-testuitslag, opnieuw onderzocht. 

Bron- en contactopsporing

De GGD zette bron- en contactonderzoek in na de 2 meldingen 
van buiktyfus. Achteraf bezien had de GGD beter al in een eerder 
stadium de hele situatie in kaart kunnen brengen. Bijvoorbeeld na 
het eerste contact op 30 juli met de arts en de directeur waarbij 
bleek dat veel reizigers klachten van gastro-enteritis hadden na de 
reis. Dan had de GGD na de melding van de eerste patiënt met 
buiktyfus de rest van de groep direct kunnen informeren en 
reizigers met klachten eerder kunnen (laten) testen en behande-
len. Eventueel was profylactische behandeling te overwegen 
geweest.

Diagnostiek

De GGD besloot na te vragen of er al onderzoek was gedaan door 
huisarts of ziekenhuis, welk onderzoek dit was geweest en wat de 
uitslagen waren. Het bleek een tijdrovende aangelegenheid te zijn. 
Terugkijkend was wellicht een betere aanpak geweest om meteen 
via school de adressen op te vragen en alle deelnemers te vragen 
om een fecesmonster op te sturen.

Communicatie 

In deze casus werd gekozen voor de school als partner. De 
begeleidend arts en organiserende stichting gaven aan dat hun rol 
eindigde bij het einde van de reis. De zomervakantie maakte het 

Epicurve uitbraak
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Figuur 1 Weergave van de uitbraak van maag-darmklachten onder de 36 deelnemers aan de reis naar Nepal 
 
* Totaal 31 patiënten. Van 9 patiënten is de eerste ziektedag niet bekend. 
** Totaal 6 patiënten. Van 1 patiënt is de eerste ziektedag niet bekend.
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bereiken van alle betrokkenen lastig. Hierdoor ontstond vertra-
ging. We misten hierdoor onder andere de eerste piek van 
ziektemeldingen als gevolg van de voedselinfectie. Het kan in een 
soortgelijk geval raadzaam zijn om een alternatieve toegang tot 
de groep te verkrijgen, bijvoorbeeld via social media. Het 
aanspreekpunt van de groep, een docente, was helaas zelf ziek en 
niet bereikbaar, waardoor de toegang tot de door haar voor dit 
project ontwikkelde faceboekpagina niet mogelijk was. Gelukkig 
beschikte de directeur over alle emailadressen en kon iedereen 
uiteindelijk op die manier bereikt worden.

Beperkte bescherming van het vaccin 

Het is bekend dat het vaccin tegen buiktyfus een beschermings-
graad van 60-75% kent. (1) In de groep heeft 17% buiktyfus 
opgelopen hetgeen een duidelijke illustratie is van de relatief lage 
bescherming die vaccinatie tegen buiktyfus biedt. Een goede 
voedselhygiëne blijft dus van groot belang. Het bleef onduidelijk of 
hier voldoende aandacht aan was besteed tijdens de reis.

Conclusie
Deze casus demonstreert het belang van het nemen van de regie 
door de GGD en het verrichten van een gedegen uitbraakonder-

zoek. Daarnaast illustreert deze casus de lage bescherming van 
het buiktyfusvaccin. Voorlichting hierover en het adviseren van
hygiënemaatregelen blijven heel belangrijk. 
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Jaaroverzichten

Dagelijkse advisering en respons in 
de praktijk van de LCI in 2012
A. Urbanus, H. van den Kerkhof, C. Swaan 

De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM brengt advies uit aan 
GGD’en, zorgprofessionals en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
om de infectieziektebestrijding op nationaal niveau op elkaar af te stemmen. In 2012 is de LCI 
1439 keer geconsulteerd door professionals. Het totaal aantal vragen dat in 2012 is beant-
woord lag wederom hoger dan in voorgaande jaren (2011: 1376 vragen, 2010: 1059 vragen). 
Dit komt doordat advisering over indicatiestelling en vragen over bijwerkingen van vaccina-
ties binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) sinds eind maart 2011 ook worden geregis-
treerd. (1) In dit artikel beschrijven we naast de dagelijkse advisering ook de bijzondere 
casuïstiek waar de LCI in 2012 bij betrokken is geweest.

Door wie wordt de LCI 
geconsulteerd?

De LCI is 24 uur per dag en 7 dagen per week te bereiken voor 
GGD’en en andere zorgprofessionals. Alle vragen die binnenko-
men worden geregistreerd in een digitaal casusregister (Crios) en 
wekelijks besproken in het zogenoemde casuïstiekoverleg. Dit 
overleg functioneert als interne kwaliteitsbewaking en waarborgt 
de uniformiteit van adviezen, mede door feedback van interne en 
externe experts van andere centra binnen het CIb. 

Evenals in voorgaande jaren stelden de GGD’en ook in 2012 ruim 
de helft van alle vragen (51%). Specialisten uit ziekenhuizen en 
microbiologische laboratoria waren verantwoordelijk voor 14% en 
huisartsen voor 10% van de consultaties. (Figuur 1)

Top 10
Zoals in voorgaande jaren zijn ook in 2012 de meeste vragen 
gesteld over rabiës. (Tabel 1) De jarenlange nummer 1-positie van 
rabiës is voorspelbaar omdat alle rabiëscasuïstiek met de LCI 
overlegd dient te worden alvorens er MARIG (menselijk antirabiës-
immunoglobulines) door de Dienst Vaccinvoorziening en 
Preventieprogramma’s (DVP) mag worden uitgegeven. 
Omdat de advisering over indicatiestelling en vragen over 
bijwerkingen van vaccinaties binnen het RVP sinds maart 2011 in 
hetzelfde systeem worden geregistreerd, staat het onderwerp 
vaccinatieadviezen ook hoog in de top 10. Vragen over vaccinatie-
adviezen variëren van mogelijke bijwerkingen tot het vervroegd of 
verlaat geven van RVP-vaccinaties. 

Op de derde plaats staat kinkhoest met 58 vragen. Deze hadden 
betrekking op onder andere de indicatiestelling van profylaxe, het 
cocoonbeleid in het buitenland (volwassenen met veelvuldig 
direct contact met een pasgeborene worden in een aantal landen 
waaronder België gevaccineerd) en over de interpretatie van de 
kinkhoestrichtlijn. 
De top 10 is ten opzichte van andere jaren niet wezenlijk veran-
derd. (Tabel 1)

Figuur 1 Het aantal gestelde vragen (%) aan de LCI tussen 2010-2012 per type 
organisatie
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Bijzondere casuïstiek

Twee baby’s met infantiel botulisme

Begin augustus 2012 kwam er een melding binnen van een baby 
van 2 maanden oud met uitval van de gezichtsspieren met onder 
meer een dubbelzijdige ptosis (afhangen van de oogleden) als 
gevolg. De neuroloog dacht aan infantiel botulisme, waarop 
serum en feces voor laboratoriumdiagnostiek werden ingestuurd 
naar het Centraal Veterinair Instituut (CVI) in Lelystad. (2) De 
behandelaar benaderde LCI voor de behandeling van de baby en 
vroeg zich af of antitoxines nog gegeven konden worden in 
verband met de vertraging in de diagnose. In de literatuur is 
toediening van antitoxines onderzocht tot 16 dagen na de eerste 
ziektedag. De eerste ziektedag van de baby was inmiddels 3 weken 
geleden. Omdat het een heel specifieke vraag over de behandeling 
was, werd de behandelend arts in contact gebracht met het CVI en 
een van de artsen-microbiologen van het RIVM voor een behan-
deladvies. Uiteindelijk werd een antitoxine speciaal voor baby’s 
(Baby-BIG), verkregen uit humaan serum, uit de Verenigde Staten 
geïmporteerd en toegediend. Een uitgebreide beschrijving van 
deze casus is te vinden in een eerdere uitgave van het 
Infectieziekte Bulletin. (2)
De ouders van de baby hadden de baby naast borstvoeding af en 
toe een beetje honing gegeven, wat waarschijnlijk de oorzaak van 
de infectie was. Honing kan sporen van de bacterie Clostridium 
botulinum bevatten omdat bijen deze vaak oppikken van de grond 
en aan hun pootjes meevoeren. 

In dezelfde week werd nóg een baby – uit een andere regio - 
gemeld met infantiel botulisme, waarbij het onbekend was of 
deze baby ook honing had gegeten. Na onderzoek bleken de 
baby’s besmet te zijn met verschillende typen Clostridium botulinum 
(baby 1: type A en baby 2: type B). De bron van infectie bij de 
tweede baby is onbekend gebleven. 
Meldingen van botulisme zijn doorgaans zeer zeldzaam (2008: n=4, 
dit was een cluster met een bron in Turkije (3), 2009-2011: n=0). 

Een uitbraak met Salmonella Thompson

Medio augustus 2012 werd door het RIVM bij 14 patiënten, 
verspreid over Nederland, Salmonella Thompson aangetoond in 
feceskweken die vanuit de reguliere Salmonella-surveillance naar 
het RIVM gestuurd waren. Salmonella veroorzaakt onder meer 
klachten passend bij een gastro-enteritis en infecties hiermee zijn 
op klinische gronden in beginsel moeilijk te onderscheiden van 
andere verwekkers. Omdat Salmonella Thompson een type is dat 
niet regelmatig voorkomt (in voorgaande jaren werd het slechts 
enkele malen per jaar gedetecteerd) en omdat de patiënten uit het 
hele land afkomstig waren werd besloten om medewerking van de 
GGD’en te vragen voor een case-controlonderzoek. In de weken 
die volgden werden er steeds meer patiënten gediagnosticeerd 
met S. Thompson. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit 
(NVWA) werd al in een vroeg stadium in het overleg betrokken om 
te adviseren over brononderzoek in voedselproducten. De LCI 
initieerde samen met de NVWA tweemaal per week een overleg, 

2008 N 2009 N 2010 N (%) 2011 N (%) 2012 N (%)

1. Rabiës  277  (26,5) Influenza A 
H1N1

 1713 (67,1) Rabiës  378 (35,7) Rabiës  369 (26,8) Rabiës  433 (30,1)

2. Niet 
classificeer-
baar

 62 (5,9) Rabiës  310 (12,1) Q-koorts  95 (8,9) Vaccinatie-
advies

 119 (8,6) Vaccinatie-
advies

 179 (12,4)

3. Mazelen  45 (4,3) Q-koorts  70 (2,7) Bof  47 (4,4) Influenza  104 (7,6) Kinkhoest  58 (4,0)

4. Hepatitis B  44 (4,2) Hepatitis B  34 (1,3) Legionellose  34 (3,2) Hepatitis B  52 (3,8) Hepatitis B  39 (2,7)

5. Legionellose  39 (3,7) Invasieve 
Groep-A 
streptokokken

 25 (1,0) Hepatitis B  32 (3,0) Q-koorts  47 (3,4) Influenza  36 (2,5)

6. Q-koorts  37 (3,5) Onbekend/ 
overig

 22 (0,9) Ziekte van 
Creutzfeldt  
Jakob 
(klassiek)

 29 (2,7) E. coli  43 (3,1) Legionellose  26 (1,8)

7. Scabiës  26 (2,5) Legionellose  21 (0,8) Hepatitis A  26 (2,4) Kinkhoest  40 (2,9) Bof  25 (1,7)

8. Tijgermug  26 (2,5) Influenza  19 (0,7) Mazelen  25 (2,4) Ziekte van 
Creutzfeldt 
Jakob 
(klassiek)

 35 (2,5) Ziekte van 
Creutzfeldt 
Jakob 
(klassiek)

 25 (1,7)

9. Bof  26 (2,5) Tuberculose  14 (0,5) Nieuwe  
Influenza A  
(H1N1)

 22 (2,0) Tetanus  32 (2,3) Streptokok-
ken groep A

 25 (1,7)

10. Hepatitis A  20 (1,9) Hepatitis A  13 (0,5) Besmettings- 
accidenten

 21 (2,0) Tuberculose  29 (2,1) Tetanus  25 (1,7)

Overige 
onderwerpen

 444 (42,4) Anders  313 (12,3) Anders  350 (33,1) Anders  506 (36,8) Anders  568 (39,5)

Totaal 1046 Totaal 2554 Totaal 1059 Totaal 1376 Totaal 1439

Tabel 1 Overzicht van top 10-consultatieonderwerpen in 2012 in vergelijking met de periode 2008-2011
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waarbij experts van verschillende afdelingen binnen het CIb/RIVM 
en NVWA bij elkaar kwamen om het beleid af te stemmen. Bij 
navraag via het Europees platform voor uitwisseling van informa-
tie voor epidemiologen (EPIS) bleek dat andere Europese landen 
geen verheffing zagen. Eind augustus waren er 62 patiënten met  
S. Thompson en werd besloten om een inf@ctbericht te versprei-
den om onder andere het belang van het afnemen van de 
vragenlijsten te benadrukken die verspreid werden in het kader 
van het case-controlonderzoek. Uit de eerste analyses van de 
vragenlijsten die door de GGD’en werd afgenomen, kwam in 
eerste instantie geen specifiek verdacht product naar voren, alleen 
verdachte productgroepen die veelvuldig gebruikt worden (zoals 
groente en zuivelproducten). Eind september bleek uit de 
vragenlijsten dat de infecties geassocieerd waren met het eten van 
gerookte zalm van bepaalde supermarkten. (4) Volgens gegevens 
van de NVWA werden al deze supermarkten bevoorraad door 
dezelfde visproducent. Op basis van dit signaal zijn de zalmpro-
ducten van de betrokken supermarkten direct door de NVWA 
bemonsterd, en uit de deze producten werd enkele dagen later 
inderdaad Salmonella gekweekt, die later werd getypeerd als S. 
Thompson. Op basis van deze informatie liet de NVWA meteen 
alle zalmproducten van de betrokken visproducent uit de 
schappen halen. De LCI informeerde het ministerie van VWS en 
stuurde een nieuw inf@ct bericht uit. Er ging een persbericht uit 
en actuele Q&A’s werden op de website van het RIVM geplaatst. 
Ook ging een EWRS-bericht (Early warning and response system 
voor Europese landen) uit om andere Europese landen op de 
hoogte te stellen, hoewel export van de zalm binnen Europa 
beperkt was. 

Na het terughalen van de zalm uit de verkoop nam het aantal 
infecties in eerste instantie nog toe om pas na enkele weken te 
dalen. Samenwerking tussen de GGD’en en de verschillende 
afdelingen binnen het CIb/RIVM blijkt essentieel voor het 
opsporen van de bron bij een uitbraak en voor het tijdig nemen 
van maatregelen. Eind december werd de epidemie als beëindigd 
verklaard en was de incidentie weer tot bijna normale waarden 
gedaald. Deze lange nasleep is te verklaren uit het gegeven dat 
veel mensen waarschijnlijk nog zalm in hun koel- of vrieskast 
hadden liggen die later werd geconsumeerd. Ook de uitgebreide 
aandacht vanuit media en huisartsen zal hebben bijgedragen aan 
het grotere aanbod van feceskweken bij de laboratoria. Vanwege 
het grote aantal feceskweken en de onzekerheid met betrekking 
tot het uitschakelen van alle potentiële bronnen, werd de afname 
van vragenlijsten uit voorzorg nog enige weken gecontinueerd. In 
totaal werden 1149 Salmonella Thompson-patiënten bij het CIb/
RIVM geregistreerd. 

Hantavirus Pulmonary Syndrome in 
Yosemite Park, Verenigde Staten

Hantavirussen zijn virussen die wereldwijd onder knaagdieren 
voorkomen. Zij kunnen, afhankelijk van het virustype, bij mensen 
leiden tot ernstige nierziekten (hemorragische koorts, HFRS) en 
longziekten (Hantavirus Pulmonary Syndrome, HPS). Ieder type 
hantavirus is geassocieerd met een specifieke knaagdiergastheer. 
Horizontale besmetting tussen de knaagdieren vindt plaats door 
krabben, bijten en inademing van virusbevattende aerosolen. Via 

urine, feces en speeksel worden hantavirussen door reservoirdie-
ren uitgescheiden waarna virusdeeltjes via besmette aerosolen 
door de mens ingeademd kunnen worden. Besmette knaagdieren 
scheiden het virus gedurende vele maanden uit. Vooral als de 
lokale knaagdierpopulatie groot is doen zich besmettingen onder 
mensen voor. (5) 
Begin september kwam er een EWRS-bericht binnen dat in het 
Yosemite Park in de Verenigde Staten 6 mensen gediagnostiseerd 
waren met HPS, waarvan er 2 waren overleden.
Bij het bericht zat tevens een lijst met contactgegevens van 54 
Nederlandse reizigers die ook in het park waren geweest en de LCI 
werd verzocht om hen op te sporen en te informeren over de 
uitbraak en alert te zijn op symptomen. Met de GGD’en van de 
regio’s waarin de 54 reizigers woonden werd telefonisch contact 
opgenomen. De meeste reizigers bleken al door hun reisorganisa-
tie of door de parkautoriteiten op de hoogte te zijn gesteld. Er 
werd een inf@ct- en een labinf@ctbericht opgesteld, met name 
om ziekenhuizen te alarmeren, en Q&A’s werden op de website 
van het RIVM geplaatst. Tevens werd er met een academisch 
ziekenhuis contact opgenomen om het te volgen behandelbeleid 
te bepalen. Aan de hand van symptomen en verblijf werd een 
casusdefinitie opgesteld. Daarnaast werd een protocol geschreven 
voor versnelde diagnostiek bij het RIVM. Aanvankelijk leek het 
erop dat er alleen een verhoogd risico op infectie was wanneer 
men in bepaalde tentenkampen in Curry Village/ Yosemite park 
had overnacht. (6) Er kwam echter bericht dat één van de 8 
patiënten met HPS gerelateerd aan het Yosemite park waarschijn-
lijk was besmet tijdens verblijf in een ander gedeelte van het park 
(High Sierra Camps). Onder de toeristen die daar ook waren 
bevonden zich wederom enkele Nederlanders die via de GGD zijn 
benaderd. In totaal is bij 49 personen - die overigens niet allemaal 
voldeden aan de casusdefinitie - serologische diagnostiek ingezet. 
De uitslag van alle testen was negatief. 

Deskundigenberaden: Schmallenbergvirus, 
Vancomycineresistente enterokokken en 
Chlamydia abortus

De LCI organiseert sinds 2009 deskundigenberaden (DB). Deze 
vergaderingen vinden plaats wanneer er overleg met- en advies 
door deskundigen gewenst is maar waarbij de urgentie minder 
hoog is dan bij een outbreak management team (OMT). Het 
verzoek om advies kan komen van het RIVM, van andere deskun-
digen buiten het RIVM of van één van de ministeries naar aanleiding 
van nog onbegrepen of onduidelijke signalen. In een DB worden 
experts uit het veld uitgenodigd om in een besloten overleg te 
vergaderen. In overleg met het betreffende ministerie volgt uit 
een DB binnen 2 weken een adviesbrief aan het ministerie, 
eventueel volgt er ook een adviesbrief als het verzoek voor DB niet 
van een ministerie afkomstig is.
 
In 2012 vonden er 3 DB plaats. Aanleiding was de identificatie in 
december 2011, in het plaatsje Schmallenberg in Duitsland van een 
nieuw virus onder runderen, geiten en schapen. Dit zogenoemde 
Schmallenbergvirus werd geïsoleerd uit bloedmonsters. Bij nadere 
analyse bleek het Schmallenbergvirus ondergebracht te kunnen 
worden in de familie van de Bunyavirussen (genus orthobunyavi-
rus). Hiertoe behoort een aantal andere virussen dat geboorteaf-
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wijkingen bij herkauwers veroorzaakt, zoals het Akabanevirus. Dit 
laatste virus komt voor bij vee in Azië, Australië en Afrika. 
Verondersteld werd dat besmetting van drachtige dieren met het 
Schmallenbergvirus waarschijnlijk een aantal maanden eerder 
(augustus-september 2011) had plaatsgevonden. Van nauw 
verwante virussen was bekend dat ze onder meer via knutten 
worden overgedragen. Omdat niet op voorhand uitgesloten kon 
worden dat het hier om een zoönose ging en er ook vragen waren 
met betrekking tot maatregelen tegen het Schmallenbergvirus, 
werd een DB belegd met zowel experts uit het veterinaire als het 
humane veld. Vanuit het DB werd geadviseerd om zwangere 
vrouwen uit voorzorg geen verloskundige handelingen te laten 
verrichten op bedrijven waar mogelijk het Schmallenbergvirus 
heerste omdat er op dat moment nog geen kennis aanwezig was 
over transmissierisico’s naar de mens. Tevens werd geadviseerd 
om in samenwerking met GGD’en serologisch onderzoek bij 
mensen te starten om transmissie naar de mens uit te sluiten. (7) 
Dit onderzoek is door een efficiënte samenwerking tussen GGD’en 
en het CIb/RIVM in korte tijd gerealiseerd. De resultaten van het 
serologisch onderzoek waren binnen enkele maanden bekend: bij 
ruim 300 mensen is bloed afgenomen en bij geen van hen werden 
antistoffen gevonden tegen het Schmallenbergvirus. (8)

In juni vond het tweede DB plaats, ditmaal over Vancomycine-
resistente enterokokken (VRE). De aanleiding voor dit DB was dat 
in enkele ziekenhuizen VRE-dragerschap onder patiënten was 
vastgesteld. De enterokok is een bacterie die algemeen bij mensen 
in de darmen voorkomt. Bij gezonde mensen is deze bacterie 
ongevaarlijk. Bij ernstig zieke patiënten of bij patiënten met een 
afweerstoornis kan deze bacterie een infectie veroorzaken waarvoor 
behandeling met antibiotica noodzakelijk is. VRE zijn echter 
resistent tegen de antibiotica die gewoonlijk worden voorgeschre-
ven voor de behandeling van enterokokkeninfecties. Dit betekent 
dat infecties veroorzaakt door de VRE-bacterie moeilijk te behande-
len zijn. Bij dit DB waren, naast medewerkers van het CIb/RIVM, 
medisch specialisten op het gebied van medische microbiologie, 
infectiologie, infectieziektebestrijding en infectiepreventie betrok-
ken. Tijdens het DB werd de huidige stand van zaken op het gebied 
van het voorkomen en de verspreiding van VRE besproken evenals 
de potentiële risico’s voor de volksgezondheid. 
De uitkomst van dit beraad was dat het moeilijk is om een 
eenduidig beeld te krijgen van de VRE-problematiek in Nederland 
omdat er verschillende technieken worden gebruikt voor scree-
ning, kweek en typering van VRE. (9) Daarom werd aanbevolen 
om de methodieken voor screening en kweken te standaardiseren 
en een werkgroep te zetten op het bepalen van de meest 
geschikte methode voor typering. De verwachting is dat dit met de 
ontwikkeling van Type-Net, een web-based surveillancesysteem, 
het standaardiseren van de technieken binnen afzienbare tijd 
mogelijk is. Door het signaleringsoverleg ziekenhuisinfecties en 
antimicrobiële resistentie is er een goed inzicht in het aantal 
VRE-uitbraken in Nederlandse ziekenhuizen. Uit dit signalerings-
overleg blijkt dat VRE-uitbraken meestal langdurig zijn, maar met 
toepassing van intensieve infectiepreventiemaatregelen onder 
controle kunnen worden gebracht. De Nederlandse Vereniging 
voor Medische Microbiologie (NVVM) ontwikkelt momenteel een 
richtlijn voor artsen-microbiologen over screening en kweekme-
thoden voor VRE.
Het derde en tevens laatste DB wat in 2012 plaatsvond ging over 
Chlamydia abortus. Aanleiding van dit beraad was het rapport van 

de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) dat liet zien dat C. abortus 
in Nederland wijdverspreid voorkomt op vooral melk leverende 
schapen- en geitenbedrijven. Centraal in dit beraad stond de vraag 
wat de aard en omvang is van het risico van C. abortus voor de 
mens en welk onderzoek eventueel nodig is om hier meer inzicht 
in te geven. C. abortus komt wereldwijd voor bij geiten en schapen. 
Uit een studie, waar het rapport zich op baseerde, kwam naar 
voren dat bij een meerderheid van de melkgeit- en schaapbedrij-
ven antistoffen tegen C. abortus in dieren was aangetroffen. (10) 
Zwangere vrouwen vormen bij blootstelling aan dieren met C. 
abortus de grootste risicogroep waarbij besmetting kan leiden tot 
een spontane abortus. Ondanks het endemisch voorkomen van C. 
abortus bij dieren werden er geen beschrijvingen van uitbraken 
onder mensen gevonden in de (inter)nationale wetenschappelijke 
literatuur. Conclusie van het DB was dat C. abortus op dit moment 
een verwaarloosbaar klein risico is voor de Nederlandse volksge-
zondheid. (11) Echter, specifieke (beroeps)groepen, in het bijzonder 
zwangere vrouwen, dienen wel alert te zijn en communicatie naar 
deze groepen met betrekking tot C. abortus, zal geïntensiveerd 
worden. Naar aanleiding van de uitkomsten van het DB is door 
een werkgroep bestaande uit verschillende disciplines voorlich-
tingsmateriaal ontwikkeld. 

Tevens werd naast de dagelijkse casuïstiek extra aandacht besteed 
aan de verheffing van cryptosporidium (12), deed een nieuw 
coronavirus zijn intrede (MERS-CoV)(13) en werd het draaiboek 
Difterie aangepast naar aanleiding van casuïstiek uit 2012.

We kunnen concluderen dat geen jaar hetzelfde is bij de LCI. Naast 
de toenemende dagelijkse casuïstiek is de organisatie van DB’s 
een belangrijke taak van de LCI geworden. Daarnaast blijven we bij 
internationale infectieziekteproblematiek betrokken omdat er 
– ook door Nederlanders – veel gereisd wordt. Dit jaaroverzicht 
illustreert weer de rol van de LCI als spin in het web in de 
infectieziektebestrijding. 

De auteurs danken C. Reusken van het CIb/RIVM voor het  
meelezen van dit artikel.
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Jaaroverzichten

Surveillance van Listeria monocytogenes 
in Nederland, 2012
I.H.M. Friesema, W.K. van der Zwaluw, D.W. Notermans, E.G. Biesta-Peters, A. van der Ende, L. Spanjaard, W. van Pelt

Er bestaat in Nederland een laboratoriumsurveillance voor Listeria monocytogenes-infecties 
sinds 2005 en een aangifteplicht sinds 2008. Daarnaast onderzoekt de Nederlandse Voedsel 
en Waren Autoriteit (NVWA) jaarlijks diverse soorten risicovolle voedingsmiddelen op  
L. monocytogenes. In 2012 werden 77 patiënten gerapporteerd, waaronder 6 zwangere vrouwen 
(8%). Acht volwassenen overleden (14%). De incidentie in 2012 was 4,5 ziektegevallen per 
miljoen inwoners (2006-2011: 3,2 – 5,2 per miljoen). De meest voorkomende ziektebeelden in 
2012 waren sepsis (29%), maagdarminfectie (22%), meningitis (12%) en longontsteking (12%). 
Vooral patiënten met ernstig onderliggend lijden, met name kanker, immuunstoornissen en 
gebruik van immunosuppressiva of maagzuurremmers liepen risico op het ontwikkelen van 
listeriose. Als mogelijke bronnen van infectie werd consumptie van worst, kip- of kalkoen-
vleeswaren, haring en zachte kazen het meest door de patiënten genoemd. Bij patiënten 
werden isolaten met serotypen 4b (44%), 1/2a (31%) en 1/2b (16%) het meest aangetroffen, en 
in voedsel het meest isolaten met serotypen 1/2a (69%), gevolgd door 1/2b (21%) en 3a (7%).

Inleiding
Listeria monocytogenes is een bacterie die voornamelijk ziekte 
(listeriose) veroorzaakt bij ouderen en mensen met een lage 
weerstand. Daarnaast worden infecties gevonden bij pasgeboren 
baby’s en zwangere vrouwen. Listeriose wordt gekenmerkt door 
onder andere gastro-enteritis, maar kan ook sepsis en meningitis 
veroorzaken waaraan de patiënt kan overlijden. (1-3) Bij zwangere 
vrouwen verloopt een Listeria-infectie meestal asymptomatisch of 
geeft een mild, griepachtig ziektebeeld, maar de infectie kan leiden 
tot spontane abortus, doodgeboorte of vroeggeboorte of ernstige 
ziekte van de baby na de geboorte. (2-5) Voedsel is de belangrijkste 
bron van besmetting. De verscheidenheid aan voedselproducten, 
de vaak lange houdbaarheid van producten en de lange incubatieti-
jd maken het lastig om de bron te identificeren. (6-8)

Er bestaat in Nederland een laboratoriumsurveillance voor  
L. monocytogenes sinds 2005en een aangifteplicht sinds 2008. 
Daarnaast worden door de NVWA jaarlijks diverse soorten 
risicovolle voedingsmiddelen op L. monocytogenes onderzocht. In 
deze rapportage presenteren we de resultaten van 2012 en 
vergelijken we dit met voorgaande jaren.

Methode
Volgens de Wet Publieke Gezondheid (2008) is listeriose melding-
splichtig wanneer L. monocytogenes is geïsoleerd uit feces, bloed of 
liquor of (in geval van een zwangerschap) uit materiaal van een 

foetus, doodgeboren baby, pasgeboren baby of de moeder. 
Medisch microbiologische laboratoria dienen elke positieve kweek 
van L. monocytogenes te melden aan de regionale GGD. De GGD’en 
nemen vervolgens contact op met de patiënt of naasten van de 
patiënt en nemen een korte standaard vragenlijst af over 
medische achtergrond, klinisch beloop en blootstelling aan 
mogelijke risicofactoren in de 30 dagen voor het begin van de 
klachten. Deze gegevens worden via de web-applicatie Osiris 
geregistreerd bij het RIVM. 

Sinds juli 2008 wordt elke 4 maanden een lijst met vragen naar 
telkens een nieuwe aselecte steekproef van controlepersonen 
gestuurd. Deze vragenlijst is vergelijkbaar met de standaard 
vragenlijst voor de patiënt. De adressen zijn afkomstig uit de 
gemeentelijke basisadministraties (GBA) van gemeenten verspreid 
over Nederland. In 2012 zijn er 3 zendingen (maart, juli, november) 
geweest; in totaal zijn 366 controlevragenlijsten teruggekomen 
(respons 36,0%). Vanwege de leeftijdsverdeling van de patiënten-
groep zijn alleen personen van 25 jaar en ouder in de analyse 
betrokken. Van de controlepersonen bleven er op basis van deze 
leeftijdsgrens 318 vragenlijsten over voor vergelijking met de 
vragenlijsten van de patiënten met listeriose.

Daarnaast wordt de laboratoria gevraagd Listeria-isolaten van 
patiënten met meningitis of sepsis te sturen naar het Nederlands 
Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis (NRBM), 
waarna het NRBM de stammen, na eigen typering, doorstuurt 
naar het RIVM. Isolaten van patiënten met andere klinische 
verschijnselen van listeriose kunnen door de laboratoria recht-
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streeks naar het RIVM worden gestuurd. Op het RIVM worden de 
isolaten getypeerd met sera en pulsed-field gelelectroforese 
(PFGE). (9) Op basis van beide typeringen kan gezocht worden 
naar clusters. Clusteranalyse van de bandenpatronen wordt 
uitgevoerd met het softwarepakket BioNumerics® (Applied Maths, 
Sint-Martens-Laten, België) met als doel het identificeren van 
epidemiologisch gerelateerde patiënten en de bron van infectie. 
Isolaten met minimaal 85% overeenkomstige fragmenten bij 
gebruik van het restrictie-enzym Asc-I worden ingedeeld in 
dezelfde Asc-I-groep en bij 100% identieke fragmenten krijgen 
deze isolaten ook hetzelfde Asc-I-type. Verder worden isolaten 
met tenminste 95% overeenkomstige fragmenten bij gebruik van 
het restrictie-enzym Apa-I in hetzelfde Apa-I-cluster ingedeeld. 
Isolaten met hetzelfde Asc-I-type en/of in dezelfde Apa-I-cluster 
worden beschouwd als nauw verwante stammen. Isolaten die 
alleen in dezelfde Asc-I-groep zitten kunnen worden beschouwd 
als mogelijk verwante stammen. 

De NVWA onderzoekt jaarlijks diverse soorten risicovolle voedings- 
middelen op L. monocytogenes in het kader van wetshandhaving en 
naar aanleiding van meldingen van voedselinfecties en klachten- 
onderzoek. Volgens verordening 2073 van de Europse Unie mag er 
in producten waarin Listeria kan groeien niet meer dan 100 CFU/g 
voorkomen tijdens de houdbaarheid van het product. Ready To 
Eat (RTE-) producten bestemd voor kinderen en medische 
doeleinden mogen geen Listeria bevatten. Producten die niet aan 
deze norm voldoen dienen van de markt te worden gehaald. De 
voedselisolaten worden getypeerd met behulp van sera en 
klassieke polymerase chain reaction (PCR) en op basis van PFGE 
vergeleken met de patiëntisolaten om bronnen en patiënten aan 
elkaar te kunnen koppelen.

Resultaten

Aantal gerapporteerde patiënten en klinisch 
beeld

In 2012 werden 77 patiënten gerapporteerd met een infectie met  
L. monocytogenes. Dit komt overeen met een incidentie van 4,5 
patiënten per miljoen inwoners (tabel 1). Via Osiris werden 68 
patiënten gemeld (van 53 werd ook een isolaat naar het NRBM of 
RIVM gestuurd) en van 9 patiënten werd alleen een isolaat 
ingestuurd. 

Van 57 patiënten waarvan het beloop van de infectie bekend was, 
overleden 8 (14%) in de leeftijd tussen 61 en 83 jaar, mediaan 73 
jaar. De mediane leeftijd van alle patiënten was 72 jaar (1-94 jaar), 
87% was 50 jaar of ouder en 58% van de patiënten was man. 
Onder de patiënten jonger dan 50 jaar (n=10) waren 9 vrouwen, 
waarvan 6 zwangere vrouwen, en er was 1 patiënt waarvan het 
geslacht niet vermeld was. Boven de 50 jaar was de incidentie 
hoger onder mannen dan onder vrouwen. (Figuur 1) Een vergelijk-
baar incidentiepatroon werd ook gezien in de jaren 2009-2011. 
Sepsis (29%) was het meest voorkomende ziektebeeld, gevolgd 
door maagdarminfectie (22%), meningitis (12%) en longontsteking 
(12%). Encefalitis (6%) kwam minder vaak voor en endocarditis 
werd in 2012 niet gemeld.

Zes patiënten (8%) waren zwanger ten tijde van de Listeria-infectie: 
alle baby’s werden levend geboren. Van 2 baby’s is bekend dat ze 
prematuur waren en 2 baby’s ontwikkelden sepsis. Vier zwangere 
patiënten hadden geen of milde klachten gehad, onder andere 
koorts, één vrouw kreeg sepsis en van één vrouw is de diagnose 
onbekend. Geen van de 5 zwangere patiënten waarvan de 
gegevens bekend waren, had onderliggend lijden of gebruikte 
immunosuppresiva of maagzuurremmers. 

Gegevens over risicofactoren

Het aantal patiënten dat immunosuppressiva (62%) of maagzuur-
remmers (57%) gebruikt, lijkt te stijgen ten opzichte van de 
voorgaande jaren. (Tabel 2) Voor het eerst gebruikt meer dan de 
helft van de patiënten medicijnen uit beide groepen. Kanker (38%) 
en hart- en vaatziekten (20%) waren de meest voorkomende 
onderliggende ziekten. Het aantal patiënten met longziekten (9%) 
of maagdarmziekten (6%) is in 2012 lager dan in de voorgaande 
jaren. Twee patiënten (3%) waren voorheen gezond en gebruikten 
geen immunosuppressiva of maagzuurremmers. De sterkste 
risicofactoren voor het krijgen van listeriose, gecorrigeerd voor 
leeftijd en geslacht, waren gebruik van immunosuppressiva (odds
ratio (OR) 104,1; 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) 33,9-320,1) en 
het hebben van kanker (OR 32,7; BI 11,1-96,6). Andere risicofac-
toren waren gebruik van maagzuurremmers (OR 11,5; BI 5,4-24,4), 
en het hebben van immuunstoornissen (OR 9,8; BI 2,6-36,3).

Van de risicoproducten werden worst (39%), kip- of kalkoen- 
vleeswaren (35%), haring (34%) en zachte kazen (32%) het meest 

Tabel 1 Aantal patiënten met een L. monocytogenes-infectie met bijbehorende 
incidentie, 2005-2012

Jaar Aantal Incidentie (per miljoen inwoners)

2005 94 5,6

2006 67 3,9

2007 70 4,0

2008 52 3,2

2009 79 4,8

2010 77 4,6

2011 88 5,2

2012 77 4,5
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Figuur 1 Incidentie van listeriose in 2012, naar leeftijdsgroep en geslacht 
(zwangerschapsgerelateerd onder leeftijd van de moeder)
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genoemd. In tegenstelling tot voorgaande jaren werd geen van de 
producten door meer dan de helft van de patiënten gegeten. 
(Tabel 3) Het grootste verschil in consumptie is te zien voor 
gekookte of gerookte ham dat in 2012 door 29% van de patiënten 
gemeld werd ten opzichte van ongeveer de helft van de patiënten 
in de voorgaande jaren. Filet américain en rosbief zitten in 2012 
weer boven de 20%, terwijl consumptie van paté verder gedaald is 
van 22-23% in 2009-2010, 16% in 2011, naar 10% in 2012. De 
patiënten aten alle nagevraagde voedselproducten minder of even 
vaak als de controles.

Serotypering van patiënt- en voedselisolaten

NRBM en RIVM ontvingen isolaten van 62 patiënten voor 
bevestiging en nadere typering. Het waren voornamelijk isolaten 
uit bloed (79%) en liquor (10%). De meeste patiënten bleken 
geïnfecteerd met L. monocytogenes serotype 4b (44%). Daarnaast 
werd bij 31% van de patiënten serotype 1/2a, bij 16% serotype 
1/2b, bij 8% serotype 1/2c en tenslotte bij 1 patiënt serotype 3b 
gevonden. 

In 2012 testte de NVWA 2172 voedselmonsters op L. monocytogenes 
waarbij een deel van de monsters meerdere malen getest werd 
(zowel kwalitatief als kwantitatief). In totaal werden 2856 testen 
uitgevoerd. De 29 positieve monsters kwamen uit 3 voedselgroep-
en: vis (777 monsters, 20 positief), vleesvervangers (288 monsters, 
8 positief) en vlees (51 monsters, 1 positief). Binnen de vispro-
ducten werd zalm het meest onderzocht, gevolgd door makreel en 
forel; zalm was daarbij –absoluut en relatief– het vaakst positief. 
De onderzochte vleesproducten waren voornamelijk gemaakt van 
rauw vlees, zoals filet américain, ossenworst en carpaccio. Overige 
producten die onderzocht werden, maar geen positieve monsters 
opleverden waren voorgesneden groenten (625 monsters), kazen 
(201 monsters), voorgesneden vruchten (129 monsters), tofu / 

tahoe / tempe (61 monsters), humus / tahin / sesamzaad- 
producten (29 monsters) en overig producten (11 monsters). Van 
de 29 positieve monsters is ook het serotype bepaald, met 1/2a 
(69%; 17x vis, 2x vleesvervangers, 1x vlees) als belangrijkste 
serotype, gevolgd door serotypes 1/2b (21%; 5x vleesvervangers, 
1x vis), 3a (7%; 2x vis), en 1/2c (3%; 1x vis).

Clusteranalyse

Van de isolaten van 55 patiënten en van 29 positieve voedselpro-
ducten was een PFGE beschikbaar. Er werden 7 patiëntclusters 
geïdentificeerd met in totaal 19 patiënten (4 clusters van 2 
patiënten, 2 clusters van 3 patiënten en 1 cluster van 5 personen). 
Vier van deze 7 PFGE-patronen vormden ook patiëntclusters in 
2011 (2-6 patiënten per cluster), 2 PFGE-patronen waren in 2011 elk 
bij 1 patiënt gedetecteerd en het laatste PFGE-patroon dat in 2012 
betrokken was bij een patiëntcluster met 3 patiënten, is niet 
gezien in 2011. Binnen de voedselproducten werden 14 PFGE-
clusters geïdentificeerd, waarbij 1 cluster 2 serotypes bevatte (1/2a, 
4 producten & 3a, 2 producten). Daarnaast waren er 3 overeen-
komsten tussen patiëntisolaten en voedselisolaten. 

Geen van de patiëntclusters leek regionaal geclusterd te zijn en bij 
4 clusters zat er minimaal 1 maand tussen de eerste ziektedagen. 
Bij 1 cluster van 2 patiënten zat er 10 dagen tussen eerste ziekted-
ag en bij een ander cluster van 3 patiënten tussen de eerste en 
tweede patiënt 6 maanden en tussen de tweede en derde patiënt 
10 dagen; bij beide clusters was er geen aanwijzing voor een 
gezamenlijke voedselbron. Het laatste cluster bestond uit 2 
patiënten die rond juni ziek zijn geworden en 1 patiënt die eind 
november ziek werd. In dit cluster is een overeenkomstig 
PFGE-patroon gezien van een isolaat afkomstig van gerookte 
forelfilet, getest in oktober. Van de eerste 2 patiënten in dit cluster 
was geen voedselanamnese beschikbaar, de patiënt uit november 

Tabel 2 Medische achtergrond op basis van de Osirismelding van patiënten met een L. monocytogenes-infectie, 2009-2012

Medische achtergrond*
2012
n (%)

2011
n (%)

2010
n (%)

2009
n (%)

Medicijngebruik
Immunosuppressiva
Maagzuurremmers

37 / 60 (62) 
28 / 49 (57)

40 / 78 (51)
27 / 68 (40)

25 / 58 (43)
15 / 49 (31)

19 / 41 (46)
8 / 41 (20)

Kanker 24 / 64 (38) 21 / 83 (25) 17 / 55 (31) 13 / 48 (27)

Diabetes mellitus 7 / 64 (11) 8 / 83 (10) 10 / 55 (18) 10 / 48 (21)

Transplantatie 1 / 64 (2) 2 / 83 (2) 0 3 / 48 (6)

Chronische nierziekten 4 / 64 (6) 7 / 83 (8) 8 / 55 (15) 5 / 48 (10)

Chronische leverziekten 2 / 64 (3) 4 / 83 (5) 3 / 55 (5) 4 / 48 (8)

Immuunstoornissen 8 / 64 (13) 7 / 83 (8) 5 / 55 (9) 7 / 48 (15)

Zwangerschap (of geboorte)
waarvan sterfte baby/miskraam

6 / 77 (8)
0

9 / 87 (10)
3

4 / 76 (5)
1

3 / 79 (4)
1

Alcoholisme 1 / 64 (2) 1 / 83 (1) 3 / 55 (5) 2 / 48 (4)

Hart- en vaatziekten 13 / 64 (20) 20 / 83 (24) 11 / 55 (27) 11 / 48 (23)

Longziekten 6 / 64 (9) 13 / 83 (16) 9 / 55 (16) 10 / 48 (21)

Ziekten van maag-darmkanaal 4 / 64 (6) 9 / 83 (11) 9 / 55 (16) 2 / 48 (4)

Reuma 7 / 64 (11) 9 / 83 (11) 4 / 55 (7) 1 / 48 (2)

Overige ziekten 8 / 64 (13) 3 / 83 (4) 5 / 55 (9) 11 / 48 (23)

Aantal gezonde patiënten 
zonder medicijnen

2 / 67 (3) 4 / 83 (5) 2 / 57 (4) 3 / 52 (6)

* Patiënten kunnen meerdere aandoeningen hebben, het totaal aantal aandoeningen ligt daardoor hoger dan het aantal patiënten
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had geen vis gegeten. Tenslotte was er nog tweemaal een link 
tussen voedselproducten en een patiënt. Bij de eerste patiënt, uit 
augustus, was hetzelfde serotype en PFGE-patroon gevonden in 
gerookte zalm (bemonsterd in augustus en december), gerookte 
makreel (oktober) en gerookte forelfilet (oktober). Hetzelfde 
PFGE-patroon, maar een ander serotype, 3a in plaats van 1/2a, 
was ook in februari en augustus in gerookte zalm aangetroffen. 
Helaas was er geen informatie beschikbaar over wat deze patiënt 
had gegeten. Bij de tweede link was er een overeenkomst in PFGE 
en serotype (1/2b) tussen vegetarische roerbak shoarma, bemon-
sterd in juni en juli, en een patiënt met een eerste ziektedag in 
september. Omdat naar dit voedselproduct niet wordt gevraagd 
bij patiënten is het onbekend of de betreffende patiënt dit product 
gegeten heeft. 

Discussie
Na een piek in de incidentie van gerapporteerde listeriose in 2011 
met 5,2 patiënten per miljoen inwoners, is de incidentie in 2012 
met 4,5 patiënten vergelijkbaar met de periode 2006-2010 (3,2 
– 4,8 per miljoen). (10) De incidentie varieert per leeftijdsgroep en 
geslacht, de incidentie onder mannen ouder dan 65 jaar is het 
hoogst. Dit patroon werd in 2010 gemiddeld genomen in heel 
Europa gezien. (11) De algemene incidentie tussen 2006 en 2010 
lag in Europa tussen 3,3 en 3,7 patiënten per miljoen inwoners. In 
de Verenigde Staten was de gemiddelde incidentie 2,9 per miljoen 
inwoners over 2009-2011, met de hoogste incidentie onder de 
65-plussers en een sterftepercentage van 21%. (12) In Nederland 
varieerde het sterftepercentage tussen 5% (2011) en 31% (2006), 
en was 14% in 2012. 

In 2012 was 8% van de listeriosepatiënten zwangere vrouwen. 
Over de periode 2005-2011 was dit gemiddeld 7%, variërend 
tussen 2% (2008) en 10% (2011). Voor zover bekend is geen van de 
6 baby’s in 2012 overleden, wel werden in ieder geval 2 baby’s te 
vroeg geboren en ontwikkelden 2 andere baby’s sepsis. In een 
onderzoek naar kennis en risicogedrag wat betreft toxoplasmose, 
listeriose en cytomegalovirus (CMV) vulden 1097 zwangere 
vrouwen hierover eind 2010 een vragenlijst in. (13) Van deze 
zwangere vrouwen had 62% iets gehoord, gelezen of gezien over 
listeriose. Minder dan de helft (39%) meldde dat ze deze infor-

matie vanuit de gezondheidszorg had gekregen, 36% had de 
informatie van internet en 30% uit krant, boek of tijdschrift. Acht 
procent van de vrouwen had tijdens de zwangerschap ongepas-
teuriseerde melkproducten gegeten en 40% gebruiksklare 
producten. Het lijkt er dus op dat voorlichting gericht op bewust-
wording en dieetadviezen, onder andere door de verloskundige, 
verbeterd kan worden, maar dat daarnaast goede informatie 
beschikbaar moet zijn via andere kanalen zoals het internet. Voor 
de andere risicogroepen voor listeriose is niet bekend hoe het 
staat met de kennis over en het risicogedrag ten aanzien van 
listeriose. Echter, de informatiekanalen zullen in meer of mindere 
mate hetzelfde zijn, dus ook hier moet er aandacht zijn voor 
voorlichting en dieetadviezen via de gezondheidszorg evenals 
beschikbaarheid van informatie via onder andere het internet. Op 
bijvoorbeeld de internetsite van het voedingscentrum (http://
www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/listeria.aspx) is dergelijke 
informatie te vinden.

De NVWA heeft in 2012 een groot aantal monsters uit vis, vlees, 
vegetarische producten, kazen en voorgesneden groente en fruit 
onderzocht. Zalm, voornamelijk gerookte zalm, bleek daarbij het 
vaakst besmet met L. monocytogenes. Vegetarische producten 
werden in 2012 voor het eerst meegenomen in de monitoring van 
de NVWA. Op basis van deze resultaten zal bekeken moeten 
worden of vegetarische producten opgenomen dienen te worden 
in de anamnese.Ondanks dat er 3 keer een overeenkomstig 
PFGE-patroon tussen voedselisolaten en patiëntisolaten werd 
gevonden, kon niet met zekerheid worden vastgesteld dat het 
betreffende voedselproduct ook daadwerkelijk zieke had 
veroorzaakt. Vergelijking van de 7 PFGE-patronen betrokken bij 
patiëntclusters in 2012 met de PFGE-patronen die in 2011 waren 
geïdentificeerd, liet zien dat 6 van deze 7 patronen ook in 2011 
gecirculeerd hadden. Deze stammen representeren vermoedelijk 
een stabiele kloon die in staat is om succesvol te overleven onder 
verschillende omstandigheden.

Sinds december 2008 is listeriose meldingsplichtig. Naast deze 
officiële meldingen worden de stammen voor typering naar het 
NRBM of RIVM gestuurd. Het percentage stammen dat niet 
vergezeld ging van een officiële melding daalde van 30% in 2009 
naar 5% in 2011, maar steeg in 2012 naar 12%. De 9 betreffende 
isolaten kwamen van 7 verschillende laboratoria. Vier laboratoria 

Tabel 3. Osirisgegevens over activiteiten en voedselconsumptie* in de 30 dagen vóór de klachten bij patiënten met een L. monocytogenes-infectie, 2009-2012

Risicofactoren
2012
n / N (%)

2011
n / N (%)

2010 
n / N (%)

2009 
n / N (%)

Activiteiten

Reis buitenland 1 / 67 (2) 2 / 79 (3) 9 / 61 (15) 3 / 52 (6)

Voedselconsumptie

Worst/worstjes 20 / 52 (39) 23 / 62 (37) 28 / 48 (58) 17 / 41 (41)

Filet americain 13 / 52 (25) 11 / 62 (18) 13 / 48 (27) 8 / 41 (20)

Rosbief 12 / 52 (23) 8 / 62 (13) 12 / 48 (25) 10 / 41 (24)

Gekookte/gerookte ham 15 / 52 (29) 32 / 62 (52) 23 / 48 (48) 22 / 41 (54)

Kip/kalkoen vleeswaren 18 / 52 (35) 22 / 62 (36) 23 / 48 (48) 16 / 41 (39)

Gerookte zalm 14 / 53 (26) 18 / 63 (29) 12 / 48 (25) 9 / 41 (22)

Haring 18 / 53 (34) 16 / 63 (25) 21 / 48 (44) 12 / 41 (29)

Kibbeling/lekkerbek 13 / 53 (25) 12 / 63 (19) 6 / 48 (13) 8 / 41 (20)

Totaal zachte kazen 17 / 54 (32) 30 / 62 (48) 20 / 48 (42) 16 / 41 (39)

* Consumptie van voedsel alleen weergegeven indien door tenminste 20% van de patiënten in 2012 genoemd; 
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(6 patiënten) lieten weten dat het inderdaad meldingsplichtige 
listeriose-besmettingen waren, maar dat er binnen het laboratori-
um iets mis was gegaan in het meldingsproces. Voor de overige 3 
patiënten is geen antwoord verkregen.

Alle GGD’en en medisch microbiologische laboratoria worden 
hartelijk bedankt voor hun medewerking bij de verzameling 
van de patiëntgegevens en het insturen van isolaten, alsook 
alle patiënten voor hun medewerking bij het beantwoorden 
van de vragen onder vaak moeilijke omstandigheden. Ook de 
personen die de controlevragenlijst hebben ingevuld danken 
wij voor hun inzet. Tenslotte bedanken we de personen 
binnen het RIVM (met name Sjoerd Kuiling, Henny Maas en 
Max Heck) en de NVWA (in het bijzonder Carolien van 
Heerwaarden, Ans Zwartkruis, Joop de Baaij en Elke 
Tiggeloven) voor hun werk aan de isolatie en typering van 
Listeria monocytogenes.
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Onderzoek in het kort

Kinderneuzen vol met bacteriën en 
virussen: het microbioom
A.A.T. M. Bosch, D. Bogaert 

Acute luchtweginfecties zorgen voor veel problemen op de kinderleeftijd en worden veroor-
zaakt door een virale en/of bacteriële verwekker. De nasopharynx wordt gezien als de niche 
waaruit respiratoire infecties ontstaan. Bacteriën zoals Streptococcus pneumoniae (pneumokok), 
Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis en Staphylococcus aureus zijn veelvoorkomende 
verwekkers van respiratoire ziekte, maar komen ook vaak in de nasopharynx voor zonder dat 
ze symptomen veroorzaken (dragerschap). Met name kinderen en ouderen zijn vaak drager 
van deze bacteriën. Dit komt door hun respectievelijk immature en verouderde immuunsys-
temen. Kolonisatie van de nasopharynx is een dynamisch proces waarbij er interacties plaats-
vinden tussen verschillende bacteriesoorten en virussen die zich hier bevinden. De ene 
bacteriesoort kan ervoor zorgen dat een andere bacteriesoort zich kan vestigen (synergisme), 
of er kan competitie plaatsvinden tussen verschillende soorten.(1) De gevestigde microben 
vormen samen een microsamenleving: het microbioom. Het microbioom vervult over het 
algemeen een gunstige rol voor de mens; zo stimuleert het de ontwikkeling van het immuun-
systeem en de barrièrefunctie van de slijmvliezen, helpt bij de vertering van voedingsstoffen 
en maakt essentiële vitaminen vrij uit de voeding. Virussen worden ook vaak gevonden in 
neuskweken van gezonde kinderen. Kolonisatie van een nieuwe bacterie of virus kan echter 
wel zorgen dat het evenwicht in het microbioom wordt verstoord, waardoor pathogene 
bacteriën kans hebben om de niche te overgroeien, zich te verspreiden naar het middenoor 
of de longen of zelfs de mucosale barrière te doorbreken en sepsis of meningitis te veroorza-
ken. In de dynamiek van blootstelling aan bacteriën en virussen spelen ook andere factoren 
een rol, te denken aan het immuunsysteem en omgevingsfactoren zoals seizoen, het hebben 
van broertjes en zusjes en vaccinaties. (2) 

Het spel tussen virussen en 
bacteriën in de nasopharynx

Om meer inzicht te krijgen in de interacties tussen de belangrijkste 
potentieel pathogene bacteriën en veel voorkomende virussen, 
onderzochten we bacterieel en viraal dragerschap bij 433 gezonde, 
asymptomatische kinderen op de leeftijd van 6, 12, 18 en 24 
maanden oud (n=288, n=198, n=298 en n=202 respectievelijk). (3) 
Deze kinderen namen deel aan een cohortonderzoek waarbij werd 
gekeken naar de effectiviteit van het 7-valente pneumokokken-
vaccin, uitgevoerd tussen november 2005 en januari 2008 in het 
westen van Nederland. Bij 60-76% van de kinderen vonden we 
afhankelijk van de leeftijd van het kind meerdere (potentieel) 
pathogene bacteriën in de nasopharynx. Bij 58-74% van de 
kinderen werd een virus aangetroffen en bij 18-38% meerdere 
virussen. Interactiestudies toonden aan dat pneumokokken- 
dragerschap significant gecorreleerd was met H. influenzae- en  
M. catarrhalis-dragerschap en met de aanwezigheid van humaan 

rhinovirus en enterovirus. Daarentegen werd de pneumokok 
minder vaak aangetroffen in combinatie met S. aureus. Deze 
competitie is ook eerder beschreven in andere onderzoeken (1) en 
zou er mogelijk toe hebben geleid dat na invoering van het 
pneumokokkenvaccin er een toename werd gezien in S. aureus-
gerelateerde otitiden. (4) In figuur 1 staat een model van de 
gevonden interacties gebaseerd op conventionele 
kweektechnieken.
De laatste jaren zijn er nieuwe technieken ontwikkeld, zoals next 
generation sequencing. Hierdoor is het mogelijk geworden om 
bacteriesoorten te detecteren die met kweektechnieken niet 
gedetecteerd konden worden. In tegenstelling tot kweektechnie-
ken waarmee 70% van de bacteriën die voorkomen in de nasop-
harynx niet gedetecteerd kunnen worden, kan door sequencing 
wel het gehele microbioom worden bestudeerd. Dit heeft 
toegevoegde waarde omdat daarmee ook de gezonde ofwel 
commensale flora in kaart kan worden gebracht. Onze hypothese is 
dat als het microbioom in balans is, de ‘gunstige’ commensalen 
ervoor kunnen zorgen dat de potentieel pathogene bacteriën niet 
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kunnen overgroeien waardoor de progressie naar ziekte wordt 
voorkomen.
Om het microbioom van de nasopharynx in kaart te brengen 
hebben we neuswatten van 96 gezonde kinderen van 18 maanden 
oud onderzocht met next generation sequencing. (5) De kinderen 
waren willekeurig geselecteerd uit het onderzoekscohort dat de 
effectiviteit van het 7-valente pneumokokkenvaccin onderzocht. 
Bij 50 kinderen werd de neuswat afgenomen in de herfst/winter, 
bij 46 kinderen in de lente. We vonden in totaal bijna 250 
bacteriesoorten in de nasopharynxmonsters. De meest voorko-
mende waren de potentieel pathogene soorten Moraxella, 
Haemophilus, Streptococcus en Neisseria en de commensalen 
Dolosigranulum- en Coryne-bacteriën. Ook vonden we een opval-
lend verschil in samenstelling tussen luchtwegmicrobiota in de 
herfst/winter en het voorjaar. In de monsters die waren afgeno-
men in de lente werden meer bacteriën gevonden die geassoci-
eerd zijn met een beschermend effect tegen overgroei van 
pathogene bacteriën, zoals Bacteroidetes-, (Brevi)bacillus- en 
Lactobacillus-species, in vergelijking met de monsters afgenomen 
in de herfst/winter. Dit suggereert dat het microbioom in de lente 
meer in balans is dan in de herfst/winter en mogelijk bijdraagt aan 
het verhoogde risico op luchtweginfecties in de herfst/winter in 
vergelijking met de lente. 
De aanwezigheid van virussen in het algemeen verklaarde dit 
verschil echter niet. Preliminaire data van een uitgebreidere groep 
kinderen laten nochtans zien dat er significante verschillen 
bestaan tussen het microbioom met en zonder luchtwegvirussen, 
waarbij niet alleen een grotere densiteit aan potentieel pathoge-
nen wordt gevonden in combinatie met virussen, maar ook 
minder commensalen.

Conclusie
Sommige virussen, zoals RSV en influenzavirus zijn duidelijk 
geassocieerd met luchtweginfecties. Voor andere virussen is dat 
verband minder duidelijk, omdat veel kinderen drager zijn van 
virussen zonder dat dit symptomen veroorzaakt. Toch weten we 
dat bacteriële luchtweginfecties meestal voorafgegaan worden 
door een viraal infect. Dit geldt bijvoorbeeld voor humaan 
rhinovirus, bocavirus en coronavirussen. Microbioomstudies bij 
gezonde en zieke kinderen vergroten het inzicht in de mogelijk 
meer subtiele rol van deze virussen in de (patho)fysiologie van 
luchtweginfecties, bijvoorbeeld bij de samenstelling van de 
commensale flora. 
De eerste stappen zijn gezet, maar longitudinaal onderzoek is 
nodig om oorzaak-en-gevolgrelaties tussen de aanwezigheid van 
virussen, de samenstelling van het microbioom en het ontstaan 
van luchtweginfecties vast te stellen. Tevens moet het onderzoek 
worden uitgebreid naar kinderen met acute luchtweginfecties om 
ten tijde van de infectie de microbioom samenstelling te kunnen 
bestuderen. 
Uiteindelijk hopen we (groepen) commensale bacteriën te 
identificeren die verantwoordelijk zijn voor een gezond stabiel 
microbioom van de luchtwegen. Deze bacteriën kunnen dan een 
nieuw uitgangspunt zijn om toekomstige therapeutische of 
preventieve strategieën tegen luchtweginfecties te ontwikkelen.
Een overzicht over dragerschapscijfers van virussen en S. pneumo-
niae kan respectievelijk in referentie 1 en 2 gevonden worden.

Figuur 1 Model van de interacties tussen de belangrijkste potentieel pathogene bacteriën en veel voorkomende virussen gebaseerd de uitkomsten van conventionele 
kweektechnieken (Bron: Van den Bergh et al. (3)) 
Interactie tussen bacteriën en virussen in de nasopharynx (A) en interactie tussen bacteriën en virussen in de nasopharynx en epidemiologische determinanten (B).  
Bacteriën zijn weergegeven in blauw, respiratoire virussen in oranje en risicofactoren in grijze boxen.  
De doorgetrokken lijn geeft een associatie met een p-waarde <0.01 weer, stippellijn een associatie met een p-waarde tussen 0.01 en 0.05.  
Een positieve correlatie wordt weergegeven met een groene lijn, een negatieve correlatie met een rode lijn.  
Afkortingen: SP, S. pneumoniae; HI, H. influenzae; MC, M. catarrhalis; SA, S. aureus; HRV, humaan rhinovirus, EV, enterovirus; HBoV, humaan bocavirus; WUPyV, WU 
polyomavirus; HCoV, humaan coronavirus; PIV, parainfluenza virus; HAdV, humaan adenovirus; IV, influenza virus; HPeV, human parechovirus; RSV, respiratory syncytial virus; 
AB, antibioticagebruik minder dan 2 maanden voor de sampling; ‘crowding’, het hebben van broertjes of zusjes; PCV-7, 7-valent pneumokokkenvaccin
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Project in het kort

Landelijke diergegevens, wat kan de 
GGD ermee?
C.L. Bekker, H. Aangenend, C.H.F.M. Waegemaekers, W. van der Hoek, J.W. Zenker, A.S.G. van Dam, B. Bom, J.L.A. Hautvast 

Tijdens de Q-koortsuitbraken is gebleken dat kennis van aanwezigheid, locatie en omvang van zowel 
(besmette) veehouderijen als de daarbij horende landbouwhuisdieren van belang is voor de bronopspo-
ring. (1, 2) Deze gegevens bleken lastig - tot niet toegankelijk te zijn voor de GGD. Om dit probleem te 
ondervangen is er onlangs een gegevensleveringovereenkomst ondertekend door het RIVM, GGD 
Nederland en de Dienst Regelingen (DR) van het Ministerie van Economische Zaken. Hiermee krijgen het 
RIVM en de GGD toegang tot de relevante diergegevens uit de database van de DR (voor toelichting zie 
kader). Het is een zeer uitgebreide en complexe database die niet gebruiksvriendelijk is voor de GGD. 
Daarom heeft het RIVM voorgesteld de diergegevens zo te bewerken en aan te leveren, dat de GGD 
ermee kan werken. In dit project is door middel van interviews uitgezocht op welke wijze GGD’en de 
diergegevens willen ontvangen. Daarnaast is de betrouwbaarheid van de diergegevens geanalyseerd.

Dit project is uitgevoerd door de afdeling infectieziektebestrijding 
van GGD Gelderland-Zuid, met ondersteuning van een externe 
adviesgroep. De adviesgroep bestond uit de regionaal arts-consu-
lent infectieziekten (RAC) en de regionaal veterinair consulent 
(RVC) van de regio Oost, een GIS-specialist (geografisch informa-
tiesysteem), een epidemioloog van het Centrum 
Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM en een gezondheids-
wetenschapper van de GGD Hart voor Brabant. 

Door middel van semigestructureerde interviews met medewer-
kers van de afdeling infectieziektebestrijding van 10 GGD’en is 
uitgezocht welke diergegevens van belang zijn en hoe zij moeten 
worden aangeleverd. De deelnemende GGD’en waren verspreid 
over Nederland en kwamen zowel uit stedelijk als ook landelijk 
gebied. Alle benaderde GGD’en waren bereid mee te werken. 

Resultaten

Behoeften GGD’en 

Uit de interviews is gebleken dat het beschikken over diergege-
vens belangrijk is voor de werkzaamheden van een GGD. Het was 
voor GGD’en bijvoorbeeld lastig om veehouderijen te lokaliseren 
tijdens de Q-koortsuitbraak. Zij hebben hiervoor het telefoonboek 
moeten gebruiken. Dit was niet alleen een tijdrovende bezigheid 
maar ook zullen zij veehouderijen gemist hebben. 
Met de diergegevens uit de DR-database kunnen GGD’en een 
snellere inventarisatie uitvoeren en beschikken zij over meer 
diergegevens. De GGD’en gaven aan de diergegevens voorname-
lijk te willen gebruiken voor bron- en contactopsporing maar dat 
het ook relevant is voor risico-inventarisaties, wetenschappelijk 

onderzoek en advisering aan gemeenten over veehouderij en 
gezondheid. 

In Tabel 1 is een selectie van de belangrijkste dier- en veehouderij-
kenmerken en de bijhorende voorkeuren van de GGD‘en weerge-
geven. In Tabel 2 is een selectie van de belangrijkste aanleverop-
ties en de bijhorende voorkeuren van de GGD’en weergegeven. 

Betrouwbaarheid diergegevens

In overleg met de DR en de RVC is onderzocht in welke mate de 
gegevens uit de database betrouwbaar zijn. Een belangrijk 
knelpunt is dat 8% van de bedrijven in de LBT-registratie meer 
locaties heeft, waarbij onbekend is op welke locatie hoeveel 

De database van de DR bestaat uit diergegevens van de 
registratie Landbouwtelling (LBT) en het Identificatie- en 
Registratiesysteem (I&R). De LBT is jaarlijks verplicht voor de 
agrarische sector en de gegevens worden onder andere 
gebruikt voor onderzoek. Bedrijven die bedrijfsmatige steun 
aanvragen komen in de LBT te staan. Hierin worden gegevens 
geregistreerd over locaties (adres), diersoorten, dieraantallen 
en dier- en veehouderijkenmerken (onder andere leeftijd, 
geslacht, huisvesting, beweiding, productiedoel). 
Het I&R is een systeem dat voortdurend geactualiseerd wordt 
en bevat gegevens over locaties, diersoorten, dieraantallen en 
een beperkt aantal dierkenmerken van runderen, schapen en 
geiten op hobbymatige en bedrijfsmatige schaal. De geregi-
streerde I&R-gegevens worden gebruikt om dieren en hun 
plaats van herkomst snel te kunnen traceren. 
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dieren staan. Gezien het grote aantal geregistreerde dierhoude-
rijen zijn de beperkingen in de registratiesystemen LBT en I&R 
minimaal. De diergegevens zijn dus betrouwbaar genoeg voor de 
GGD om voor haar werkzaamheden te gebruiken.

Conclusie
Op basis van de interviews blijkt dat GGD’en behoefte hebben aan 
de volgende diergegevens:
• Verblijfslocaties van veehouderijen met runderen, varkens, 

schapen, geiten, kippen, overig pluimvee, paarden en 
edelpelsdieren; 

• Aantallen, geslacht en leeftijd van de dieren, huisvesting 
(bijvoorbeeld soort stal), beweiding (komen de dieren buiten?) 
en productiedoel (bijvoorbeeld melk-/vleesproductie);

• Dichtheidsmaten (bijvoorbeeld aantal dieren per grondopper-
vlak) en tijdsreeksen (van toename of afname per diersoort).

De GGD’en ontvangen de gegevens bij voorkeur in de vorm van
een rapport in pdf-formaat, met tabellen en kaarten, en een
Excelbestand. Hierbij moeten de kaarten van elke regio gegevens
op postcodeniveau tonen, de kaarten van aangrenzende regio’s en
heel Nederland kunnen minder details bevatten.
Een speciale kaartapplicatie is vooralsnog geen optie omdat
situaties waarin GGD’en diergegevens nodig hebben, zich (nog)
niet vaak voordoen.

Tenslotte moeten GGD’en kunnen beschikken over goede 
instructies ten aanzien van het lezen en gebruiken van de 
gegevens. Naast het aanleveren van de gegevens zou het RIVM 
een loketfunctie kunnen vervullen voor het beantwoorden van 
vragen. 

Op basis van de uitkomsten van dit project zal het RIVM, in 
afstemming met de RAC en GGD Nederland, nadere afspraken 
maken over het beschikbaar stellen van de diergegevens aan de 
GGD’en. Naar verwachting kunnen de diergegevens eind 2013 in 
rapporten en Excelbestanden worden aangeleverd.
 

Met dank aan alle medewerkers van de GGD’en voor het 
meewerken aan de interviews en de DR in Assen voor het 
beantwoorden van onze vragen. 

Dit project werd gefinancierd door RIVM Regionaal programma- 
budget regio Oost. Het volledige adviesrapport is digitaal op te 
vragen bij Jeannine Hautvast, GGD Gelderland-Zuid.

Tabel 1 Overzicht van diergegevens uit de DR-database die relevant worden 
gevonden door de 10 GGD’en*

Kenmerk Nadere typering Relevant Niet relevant
Diersoorten Runderen 10 0

Varkens 10 0

Kippen 10 0

Schapen 10 0

Geiten 10 0

Overig pluimvee 9 1

Paarden 9 1

Edelpelsdieren 6 4

Overige 
diersoorten

4 6

Dier- en veehouderij-
kenmerken

Geslacht 5 5

Leeftijd 6 4

Huisvesting 8 2

Beweiding 6 4

Productiedoel 4 6

Biologische 
bedrijven

3 5

Nederlandse grootvee 
eenheden

Economische 
omvang

1 5

Dichtheidsmaten Dieren/km2 8 1

Tijdsreeksen Toename/
afname per 
diersoort

7 1

*Antwoorden zijn weergegeven in aantallen van het totaal aantal 
GGD-en en onderverdeeld in ‘relevant’ volgens de betreffende GGD of 
‘niet relevant’. Indien het totale aantal van een typering geen 10 
bedraagt, is dit niet bij alle interviews besproken.

Tabel 2 Overzicht van relevante aanleveropties voor 10 GGD’en*
Kenmerk Nadere typering Relevant Niet relevant
Jaarlijkse update Voldoende 7 2

Ruimtelijk 
gebiedsniveau

Eigen regio** 10 0

Aangrenzende 
regio's***

9 1

Heel Nederland*** 7 3

Bufferzones 250 m. lijn om 
woonkern****

9 1

Afstands- 
berekeningen

Van patiënt tot 
bedrijf****

2 3

Locatie patiënten 
toevoegen

In het 
bestand****

4 2

Vorm van 
aanleveren

Kaartapplicatie 10 0

Excel bestand 7 3

Rapport (pdf) 5 5

* Antwoorden zijn weergegeven in aantallen van het totaal aantal 
GGD’en en onderverdeeld in ‘relevant’ volgens de betreffende GGD of  
‘niet relevant’. Indien het totaal van relevant en niet-relevant < 10 is,  
is het kenmerk niet bij alle interviews besproken.
** Gegevens tot op postcodeniveau
*** Minder detailgegevens dan postcodeniveau
**** Alleen mogelijk bij een kaartapplicatie
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Vraag uit de praktijk

Is contactisolatie bij ESBL in een 
woongroep noodzakelijk?

Een bewoner uit een woongroep van een instelling voor mensen met een lichamelijke en 
verstandelijke handicap wordt uit het ziekenhuis ontslagen. Hij heeft een PEG-sonde, supra-
pubische katheter en zit in een rolstoel. Het ziekenhuis adviseert om contactisolatie in te 
stellen omdat de bewoner ESBL-drager (Extended Spectrum Beta-Lactamase) is. Verder 
adviseert het ziekenhuis om na een jaar opnieuw kweekonderzoek te doen waardoor het 
isolatiebeleid misschien kan worden versoepeld. De instelling heeft het advies opgevolgd 
maar het blijkt dat de maatregelen die moeten worden genomen in de praktijk omslachtig 
zijn. De instelling vraagt zich af of het kweekonderzoek eerder kan worden uitgevoerd.

ESBL?
ESBL is een enzym dat bepaalde soorten antibiotica (penicillines 
en cefalosporines) kan afbreken. Hoewel de term ESBL strikt 
genomen staat voor de enzymen die de antibiotica afbreken, 
wordt zij in de praktijk gebruikt om de bacteriën zelf aan te 
duiden. De bacteriën die ESBL’s kunnen maken zijn vaak gewone 
darmbacteriën (Klebsiella, Escherichia coli). Zulke bacteriën zijn 
onschadelijk zolang ze in de darm zitten van gezonde personen. 
Daarbuiten kunnen ze infecties veroorzaken, soms ernstig. Vooral 
in het ziekenhuis zijn infecties met deze EBSL’s een probleem.

Waarom zijn ESBL’s een 
probleem?

ESBL’s vormen een bedreiging omdat zij de werking van antibio-
tica kunnen tegenhouden. Dit kan betekenen dat patiënten met 
ESBL-infecties in eerste instantie niet worden behandeld omdat 
de antibiotica niet werken. Er blijven vervolgens maar weinig 
soorten antibiotica over om de infectie te kunnen behandelen. De 
antibiotica waarvoor de ESBL’s doorgaans nog wel gevoelig zijn, 
zijn minder effectief of zijn niet beschikbaar in orale vorm. Voor 
invasieve infecties met ESBL’s zijn de intraveneus toe te dienen 
carbapenems de eerste keuze van behandeling. Dit zijn echter 
‘laatste-redmiddel’ antibiotica. Veelvuldig gebruik daarvan kan 
leiden tot een toename van resistentie voor ook deze middelen. 
De eerste carbapenemresistente Klebsiella-isolaten zijn in 
Nederland al geïsoleerd. Elders in Europa en de Verenigde Staten 
hebben zij inmiddels tot epidemieën geleid en zijn nu endemisch. 
Een extra zorg is dat er de komende jaren geen nieuwe antibiotica 
voor gramnegatieve bacteriën op de markt worden verwacht. Bij 
de zojuist ontslagen patiënt in deze casus is echter geen sprake 
van carbapenemresistentie. 

Contactisolatie 
In het ziekenhuis is het beleid om met contactisolatiemaatregelen 
te voorkomen dat deze ESBL’s via contact met handen, kleding of 
materialen verspreid worden naar andere kwetsbare patiënten. De 
vraag is of dit beleid ook nodig is voor een woongroep. Het 
ziekenhuis adviseerde ook om na 1 jaar een controlekweek uit te 
voeren, waarna het isolatiebeleid zou kunnen worden bijgesteld. 
Een ziekenhuis is goed voorbereid op contactisolatiemaatregelen. 
Voor deze instelling voor mensen met een lichamelijke en 
verstandelijke handicap is contactisolatie echter een zeer 
omslachtige werkwijze. In de praktijk houdt dat in dat de patiënt 
een eigen kamer moet hebben, een eigen toilet en een eigen hoek 
in een gedeelde wasruimte. Bij de verzorging draagt het personeel 
vervolgens een schort en handschoenen (bij douche, katheterzorg) 
maar ook handschoenen bij direct contact, ook tijdens de 
dagbesteding. 

Hygiëne in een woongroep
Clienten in een woongroep leven dicht op elkaar, hebben intensief
contact en betrachten soms onzorgvuldige persoonlijke hygiëne.
Een goede hygiëne is daarom van belang om de kans op over-
dracht van micro-organismen te verminderen. De zorg voor 
mensen met een verstandelijke handicap verschilt sterk. Naar 
gelang de zorgbehoefte kan dit variëren van klinische zorg voor 
cliënten met een ernstige (vaak ook meervoudige) handicap tot 
hulp aan clienten die begeleid zelfstandig wonen. In de praktijk 
betekent dit dat cliënten steeds vaker leven in een situatie die 
vergelijkbaar is met een gezin. Behalve de normale hygiëne zijn 
voor hen in het algemeen geen bijzondere infectiepreventiemaat-
regelen nodig. 
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Geen contactisolatie en geen 
kweek
In deze woongroep verblijven geen kwetsbare mensen zoals in 
een ziekenhuis. Omdat er bij de ontslagen patiënt geen sprake is 
van CPE (carbapenemaseproducerende Enterobacteriacea) is 
contactisolatie niet nodig. Het advies is om de standaard hygiëne-
maatregelen te hanteren. Dat houdt voor de medewerkers in: 
• handhygiëne: korte nagels zonder nagellak; handen wassen 

voor/na procedures en direct contact met patiënt en 
lichaamsmateriaal;

• kledingadviezen: droge, schone kleren en eventueel een schort;
• persoonlijke beschermingsmaatregelen: handschoenen, schort 

en indien van toepassing een mond-neusmasker en bril dragen 
tijdens contact met lichaamsvloeistoffen zoals het verzorgen 
van de suprapubische katheter.

Kweken heeft in deze situatie geen toegevoegde waarde, omdat 
alleen standaard hygiënemaatregelen worden geadviseerd.
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Aankondigingen

The State of Infectious Diseases in 
The Netherlands 2012 verschenen
P. Bijkerk

De achtste editie van The State of Infectious Diseases is verschenen. Het rapport, dat voor 
het eerst is uitgebracht in het Engels, geeft  inzicht in de ontwikkelingen van infectieziekten in 
Nederland. Daarnaast worden ook de ontwikkelingen in het buitenland beschreven die voor 
Nederland relevant zijn. Het jaarthema voor deze State of Infectious Diseases is de relevantie 
van vaccinatie voor de Nederlandse volksgezondheid. Met deze jaarlijkse rapportage informeert 
het RIVM de beleidsmakers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Belangrijkste gebeurtenissen van 
2012 

De uitbraken van kinkhoest en Salmonella Thompson waren de 
meest in het oog springende infectieziekten in 2012. Sinds 1996 
worden elke 2 à 3 jaar epidemieën van kinkhoest gezien, maar niet 
eerder waren er zoveel gemelde gevallen (ruim 13.000). In het 
najaar van 2012 was er een Salmonella Thompson-uitbraak met 
1.149 gemelde patiënten. Vier patiënten zijn overleden. Uit 
brononderzoek bleek dat de zieken gerookte zalm van een 
specifi eke leverancier hadden gegeten. Tot slot werd in 2012 het 
nieuwe Middle East Respiratory Syndrome (MERS)-coronavirus 
ontdekt bij een patiënt in Saoedi-Arabië. De patiënt overleed aan 
de gevolgen van een ernstige pneumonie, maar ook zijn nieren 
waren aangedaan. Tot en met 9 januari 2014 zijn wereldwijd 178 
mensen bekend die besmet zijn met dit MERS-coronavirus, 
waarvan 75 mensen zijn overleden. In het rapport is een tabel 
opgenomen van het aantal gemelde infectieziekten in 2012 in het 
kader van de Wet publieke gezondheid. 

Vaccins en 
vaccinatieprogramma’s

De meeste vaccinaties in Nederland worden gegeven vanuit 
nationale vaccinatieprogramma’s zoals het 
Rijksvaccinatieprogramma (RVP), het Nationaal Programma 
Grieppreventie en het vaccinatieprogramma tegen hepatitis B 
voor specifi eke risicogroepen. Ook ontvangen specifi eke doel-
groepen vaccinaties, zoals reizigers, medische risicogroepen (zoals 
mensen zonder milt) en beroepsgroepen die een verhoogd risico 
hebben op infectie tijdens het werk (personeel in de zorg of in 
laboratoria). 
In het rapport is per programma het doel, de doelgroep, de 
vaccinaties die worden gegeven, de coördinatie en organisatie van 
het programma op een rij gezet. Per vaccinatieprogramma is in 
kaart gebracht in welke mate de ziekten voorkomen, hoeveel 

Het rapport is te downloaden via: 
htt p://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/
Wetenschappelijk/
Rapporten/2014/
januari/
State_of_infectious_disease_in_the_Netherlands_2012_2012
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vaccins er zijn gegeven en wat het percentage gevaccineerden is. 
Voor reizigers, medische risicogroepen en werknemers is dit 
percentage echter niet goed te berekenen. Ook wordt een 
overzicht gegeven van de in Nederland geregistreerde vaccins met 
hun indicatie en doelgroep. 

In een nationaal vaccinatieprogramma zoals het RVP bepaalt de 
interactie tussen gastheer, pathogeen, vaccin en de populatie het 
uiteindelijke effect van vaccinatie op populatieniveau. In het 
rapport geven we een overzicht van relevante concepten die 
potentiële impact hebben op de langetermijneffecten van 
vaccinatieprogramma’s. Ook worden voorbeelden gegeven van 
het effect van vaccinatieprogramma’s op het voorkomen van 
bepaalde infectieziekten, zoals pokken en polio. Daarnaast zijn 
andere factoren beschreven die een rol spelen bij de effectiviteit 
van een vaccinatieprogramma, zoals het optreden van 
bijwerkingen. 

Daarnaast beschrijven we belangrijke veranderingen in maat-
schappij in relatie tot vaccinatie. Eerst beschrijven we de kritische-
re opvattingen over vaccinatie en het effect daarvan op de 
bereidheid om te worden gevaccineerd. Daarna beschrijven we de 
sterke toename van het aantal ouderen in de bevolking (‘vergrij-

zing’) en het effect ervan op de epidemiologie van bepaalde 
infectieziekten. Ook worden mogelijkheden benoemd om 
gezondheidswinst bij ouderen te boeken door middel van 
vaccinatie. Tot slot beschrijven we de rol van vaccinaties in het 
licht van de toename van het aantal immuungecompromitteerde 
patiënten, mede als gevolg van de vergrijzing en door de ontwik-
kelingen op het gebied van immuunmodulerende medicijnen. 

De ontwikkeling van vaccins is een belangrijke mijlpaal geweest in 
de medische geschiedenis. Echter, voor veel (infectie)ziekten zijn 
nog geen vaccins beschikbaar. In het laatste hoofdstuk beschrijven 
we de geschiedenis van de ontwikkeling van vaccins en de 
verschillende stadia die nieuwe kandidaat-vaccins moeten 
doorlopen voordat het op de markt kan worden gebracht. Verder 
geven we een overzicht van de meest belangrijke vooruitgangen in 
de ontwikkeling van vaccins en vaccinatieprogramma’s.
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24ste Transmissiedag ‘Vreemde types’
Dit jaar gaat de Transmissiedag Infectieziekten over de meerwaarde van typering voor de bestrijding van infectieziekten. Typeren van 
micro-organismen levert veel informatie op en de informatie kan onder andere gebruikt worden voor bronopsporing, evaluatie van 
bestrijdingsprogramma, het in kaart brengen van clusters en wetenschappelijk onderzoek. Dit jaar gaan we met elkaar in debat naar 
aanleiding van stellingen die passen binnen het thema. Ook is het weer mogelijk om een poster over infectieziekteonderzoek binnen de 
openbare gezondheidszorg te presenteren.  

Datum
18 maart 2014

Locatie
 Regardz Meeting Center Eenhoorn, Amersfoort, (tegenover het 
NS-station Amersfoort). De locatie heeft een eigen parkeer- 
gelegenheid. U betaalt hiervoor € 14,50 per dag.

Programma en aanmelden
 via de website  
(http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_
Actueel/
Agenda_Items/2014/Transmissiedag_2014_Vreemde_types
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Totaal 
week 

41 - 44

Totaal 
week 

45 - 48

Totaal 
week 

49 - 52

Totaal 
t/m week 
52; 2013

Totaal 
t/m week
52; 2012

Groep A 
Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)+ 0 0 0 0 0
Pokken 0 0 0 0 0
Polio 0 0 0 0 0
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) 0 0 0 0 0
Virale hemorragische koorts 0 0 0 0 0

Groep B1 
Difterie 0 0 0 0 1
Humane infectie met dierlijke influenza 0 0 0 0 0
Pest 0 0 0 0 0
Rabiës 0 0 0 1 0
Tuberculose 68 55 46 867 1004

Groep B2 
Buiktyfus 0 0 0 24 19
Cholera 0 0 0 0 3
Hepatitis A 14 7 0 103 125
Hepatitis B Acuut 10 8 5 127 189
Hepatitis B Chronisch 75 57 14 1016 1344
Hepatitis C Acuut 6 4 1 55 63
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie 5 5 5 194 180
Kinkhoest 224 161 74 3074 14930
Mazelen 367 150 46 2603 50
Paratyfus A 0 0 4 15 26
Paratyfus B 1 1 0 15 19
Paratyfus C 0 0 0 1 3
Rubella 1 0 0 58 1
STEC/enterohemorragische E.coli-infectie * 76 39 13 788 939
Shigellose 55 27 9 443 771
Voedselinfectie 1 2 0 35 45

Groep C 
Antrax 0 0 0 0 0
Bof 18 12 5 205 412
Botulisme 0 0 0 0 2
Brucellose 0 0 0 5 3
Gele Koorts 0 0 0 0 0
Hantavirusinfectie 0 0 0 4 24
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie 3 2 0 18 22
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen) 0 2 2 28 44
Legionellose 19 13 5 298 313
Leptospirose 2 1 0 26 45
Listeriose 9 3 1 72 72
MRSA-infectie (clusters buiten ziekenhuis) 1 0 0 11 2
Malaria 10 17 9 151 209
Meningokokkenziekte 8 7 2 104 111
Psittacose 4 0 0 44 48
Q-koorts 0 1 0 17 68
Tetanus 0 0 0 1 2
Trichinose 0 0 0 0 0
West-Nijlvirusinfectie 0 0 0 0 0
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek 0 0 0 14 38
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant 0 0 0 0 0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door 
het RIVM. Met ingang van 1 januari 2013 wordt de 4-weekse periode waarin een melding valt, bepaald op basis van de datum 1e ziektedag. Is deze datum niet 
beschikbaar, dan is respectievelijk de datum laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend. In 2012 werd de 4-weekse periode waarin een melding 
viel, alleen bepaald door de datum van melding bij de GGD. 
+ Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) werd met ingang van 3 juli 2013 meldingsplichtig voor medisch specialisten in ziekenhuizen.
*  Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds 

meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR. Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode.
Contactpersoon: K. Kardamanidis, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 85 32. 

Registratie infectieziekten
Meldingen Wet publieke gezondheid
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Totaal 
week 

41 - 44

Totaal 
week 

45 - 48

Totaal 
week 

49 - 52

Totaal 
t/m week 
52; 2013

Totaal 
t/m week 
52; 2012

Enterovirus 69 78 64 775 1205
Adenovirus 59 89 89 1227 1112
Parechovirus 30 36 18 184 395
Rotavirus 6 16 26 1487 1287
Norovirus 146 204 431 2846 2888
Influenza A-virus 4 5 15 2315 889
Nieuwe Influenza A-virus 0 0 0 0 0
Influenza B-virus 1 1 2 970 64
Influenza C-virus 1 0 0 1 0
Para-influenza 53 73 49 608 425
RS-virus 9 64 307 1835 2037
Rhinovirus 215 214 182 2008 1771
Mycoplasma Pneumoniae 31 22 25 324 774
hMPV 1 9 10 456 298
Coronavirus 5 7 19 360 307
Chlamydophila psittaci 1 0 1 22 23
Chlamydophila pneumoniae 1 3 2 27 60
Chlamydia trachomatis 1731 1749 1459 20566 21146
Chlamydia 1 0 2 9 5
HIV 1 58 70 49 732 881
HIV 2 1 0 0 3 2
HTLV 0 0 0 1 4
Hepatitis A-virus 6 1 3 38 53
Hepatitis B-virus 47 48 32 669 1020
Hepatitis C-virus 29 32 23 384 512
Hepatitis D-virus 1 2 1 9 7
Hepatitis E-virus 6 9 8 65 50
Bofvirus 8 4 0 64 95
Mazelenvirus 37 31 13 212 9
Rubellavirus 3 4 4 47 15
Parvovirus 5 1 4 128 216
Coxiella burnetii 10 11 2 89 82
Rickettsiae 1 1 0 7 14
Denguevirus 4 6 0 122 209
Hantavirus 1 0 0 3 10
West-Nijlvirus 0 0 0 0 0
Astrovirus 5 3 4 78 55
Sapovirus 7 4 11 59 31
Bocavirus 4 9 5 109 134

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 onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon virologische vragen: 
H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige virussen: A. van Ginkel, Centrum Infectieziektebestrijding, 
RIVM, tel. 030 - 274 32 26. 

Meldingen uit de virologische laboratoria

Registratie infectieziekten
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In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van de nationale 
surveillance van carbapenemase producerende Enterobacteriaceae 

Nationale surveillance van carbapenemaseproducerende 
Enterobacteriaceae (CPE)

Registratie infectieziekten

Nationale surveillance van meticillineresistente Staphylococcus aureus 
(MRSA)
In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van de nationale 
surveillance van meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA). 
Infecties veroorzaakt door meticillineresistente Staphylococcus 
aureus (MRSA) zijn moeilijk te behandelen door de ongevoeligheid 
van deze bacterie voor alle beta-lactam antibiotica (zoals 
penicillines, cefalosporines en carbapenems) en hun wisselende 
gevoeligheid voor andere groepen antibiotica. De nationale 
surveillance is opgezet om het effect van het MRSA-search-and-
destroybeleid te monitoren en te toetsen.

In tabel 2 is het totale aantal MRSA-isolaten opgenomen maar 
tevens het aantal buitenland gerelateerde en veegerelateerde 
isolaten en er is weergegeven hoeveel isolaten uit mogelijk 
infectieus materiaal afkomstig zijn en hoeveel afgenomen zijn 
voor screening. 

De genetische karakterisering van de MRSA-isolaten gebeurt met 
spa-typering. Bij spa-typering bepaalt men de DNA-sequentie van 
de repeatregio in het Staphylococcus-proteine A (spa) gen. (2). Op 
basis van het spa-type kan men een uitspraak doen over een 
eventuele epidemiologische link. In tabel 2 zijn de meest frequent 
gevonden spa-types te zien tot en met week 10 in 2012 en de 
aantallen daarvan in 2011. 

2.  Harmsen D, Claus H, et al. Typing of methicillin-resistant Staphylococcus 

aureus in a university hospital setting by using novel software for spa 

repeat determination and database management. 

 J Clin Microbiol 2003; 41(12): 5442-8.

Contactpersoon: A.P.J. Haenen, 
Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 43 33

Tabel 2 De meest frequent gevonden spa-types week 1 t/m 52

2012 2013
Veegerelateerd (ST398) t011 758 669

t034 113 147

t108 193 131

Niet-veegerelateerd t008 219 327

t1081 114 173

t002 187 213

Tabel 1 Overzicht MRSA-isolaten week 1 t/m 52

2012 2013
Totaal aantal MRSA-isolaten 3148 3188

Aantal buitenland gerelateerde isolaten* 116 113

Aantal veegerelateerde isolaten (ST 398) 1184 1073

Aantal niet-veegerelateerde isolaten 1964 2115

Aantal screeningsisolaten 2024 2037

Isolaten uit mogelijk infectieus materaal 1067 1110

Isolaten uit ander materiaal 57 41

* Op basis van ingevulde vragenlijsten

Tabel 1: Overzicht CPE-isolaten t/m week 52

Micro-organismen Gen 2012 2013
Klebsiella pneumoniae KPC 13 13

NDM 8 6

IMP 3 0

VIM 1 1

OXA-48 23 35

Klebsiellla oxytoca VIM 0 1

OXA-48 1 0

Enterobacter spp OXA-48 5 3

VIM 1 2

NDM 1 0

IMP 1 0

E-coli OXA-48 0 1

VIM 7 18

NDM 0 2

Citrobacter VIM 4 8

NDM 0 1

Indeling van de gevonden carbapenemases

Drie Amblerklassen1:
A: serine carbapenemases KPC   (Klebsiella pneumoniae 

carbapenemase)
B: metallo carbapenemases IMP (Imipenemase)
 VIM  (Verona integron-encoded 

metallo-β-lactamase)
 NDM  (New Dehli metallo-β-
  lactamase)
D: OXA carbapenemases OXA-48  (oxacilline-hydrolyserende 

ß-lactamase)

1. R.P. Ambler, et al. Biochem J. (1991) 276, 269-272. 

(CPE). Doel van de surveillance is het vóórkomen van CPE in kaart 
te brengen. In het overzicht is 1 isolaat per patiënt weergegeven 
en zijn alleen de aangetoonde carbapenemase genen opgeno-
men. In het overzicht zijn grote uitbraken niet opgenomen. Tabel 
1 toont de isolaten die in de weergegeven periode ontvangen zijn 
door het RIVM. 
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