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6 maanden in gemeenten met een BMR-
vaccinatiegraad < 90% beëindigd. 

Buitenlandse 
signalen

E. coli O157-uitbraak in 
Glasgow

In Schotland zijn 11 patienten met E. coli
O157 gemeld. Alle patienten waren tussen 
17 en 25 januari naar een concert geweest 
in een muziekcentrum in Glasgow waar zij 
ook  een hamburger hadden gegeten. In 
het  muziekcentrum waren in dezelfde 
periode 7 andere concerten. Het 
muziekcentrum heeft 12.000 zitplaatsen.
(Bron: EPIS-FWD)

Polio in Syrië 

In de Lancet is een overzichtskaartje 
gepubliceerd van het totale aantal 

Gesignaleerd
Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van 
infectieziekten in binnen- en buitenland tot en met 5 maart 2014

Binnenlandse 
signalen

Toename van Salmonella 
Dublin 

Er is een cluster van 11 patiënten die 
besmet zijn met Salmonella Dublin:  
7 vrouwen, 3 mannen, 1 nog onbekend.  
De patiënten hebben een leeftijd van  
39-47 jaar (n=3) en 63-83 jaar (n=8). 
Monsterafnamedata liggen tussen  
16 december 2013 en 26 januari 2014.  
De eerste ziektedagen liggen tussen half 
december en eind januari. Vijf patiënten 
wonen in de regio Haarlem/Amsterdam, 
waaronder 3 van de 4 laatste patiënten. 
Brononderzoek wordt uitgevoerd. 
(Bron: RIVM)

Stand van zaken 
mazelenepidemie 

Sinds mei 2013 is er een epidemie van 
mazelen in Nederland. Tot 26 februari 2014 
werden 2.640 patiënten met mazelen 
gemeld (figuur 1). De epidemie loopt nu 
ten einde: er werden in januari en februari 
2014 wekelijks nog tussen de 5 en 10 
patiënten gemeld. Tijdens de epidemie is 
er 1 patiënt overleden aan complicaties van 
mazelen en 182 patiënten moesten worden 
opgenomen in het ziekenhuis. De meeste 
mazelenpatiënten waren ongevaccineerd 
(94%) en in de leeftijd van 4-12 jaar (56%). 
Ongeveer de helft van de gemelde 
patiënten woont in één van de 29 
gemeenten met een BMR (bof/mazelen/
rodehond)-vaccinatiegraad onder de 90%. 
Ten opzichte van dezelfde periode in 
2012/2013 zijn er tijdens de epidemie (vanaf 
mei 2013) 6.839 extra BMR-vaccinaties 
gegeven aan kinderen tussen 6 en 12 
maanden. Per 1 maart is het extra 
vaccinatieaanbod aan kinderen van  

patiënten met een laboratoriumbevestigde 
infectie met wildpoliovirus in Syrië tussen 
juli 2013 en januari 2014 (figuur 2). Er zijn 36 
patiënten uit de provincies Deir Al Zour, 
Aleppo, Edleb en Hasakeh gemeld door de 
Syrische regering (n=23) en door andere 
instanties (n=13). 
(Bron: the Lancet)

Uitbraak van chikungunya in 
het Caribisch gebied 

Sinds oktober 2013 is er een uitbraak van 
chikungunya gaande in het Caribisch 
gebied. Er zijn patiënten gemeld op de 
Britse Maagdeneilanden, Dominica,  
Frans-Guyana, Guadeloupe, Martinique, 
St. Barthelemy, St. Kitt and Nevis,  
Anguilla, Aruba, British Virgin Islands,  
Sint-Maarten en Saint Martin. Het totale 
aantal bevestigde patiënten is 2.635. Op 
Sint-Maarten zijn 123 bevestigde patiënten. 
(Bronnen: RIVM, CARPHA)

Figuur 1 Mazelenpatiënten naar week van eerste ziektedag exantheem en GGD (n=2636*), 1-5-2013 tot 
26-2-2014. (Bron: RIVM)

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24491482
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/C/Chikungunya/Uitbraak_chikungunya_in_Caribisch_gebied
http://carpha.org/?p=1461
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Mazelen/Mazelenepidemie_2013_2014
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Mogelijke iatrogene  
transmissie van de ziekte van 
Creutzfeldt-Jakob (CJD) 

Op ProMED is een bericht verschenen 
waarin melding gemaakt wordt van 18 
patiënten die werden geopereerd op een 
Amerikaanse neurochirurgieafdeling met 
instrumentarium dat onvoldoende was 
gesteriliseerd nadat het was gebruikt 
tijdens een operatie van een vermoede-
lijke, en later bevestigde, Creutzfeldt-Jakob 
(CJD)-patiënt. De instrumenten werden via 
het standaard protocol gesteriliseerd. De 
standaard chemische en fysische reini-
gings-, desinfectie- en sterilisatiemetho-
den zijn echter niet toereikend voor het 
inactiveren van CJD-prionen. Bij verden-
king op CJD of wanneer CJD is vastgesteld 
bij een patiënt moeten aanvullende 
maatregelen worden getroffen om 
gebruikt instrumentarium te steriliseren. 
Welke maatregelen dit zijn is afhankelijk 
van het besmettingsrisico (welke weefsels 
en/of vloeistoffen betrokken zijn) en in 
welke mate de diagnose CJD vaststaat. 
Bronnen: ProMed, RIVM

Aviaire influenza A(H7N9) in 
China 

Er zijn in totaal 365 laboratoriumbeves-
tigde patiënten met influenza A(H7N9) in 
China, waarvan 116 zijn overleden. Sinds 
oktober 2013 zijn 230 patiënten gemeld. 

Veel patiënten hebben contact gehad met 
pluimvee. Er is geen bewijs van aanhou-
dende mens-op-menstransmissie. Het 
epidemiologische profiel van de patiënten 
is niet veranderd. De meeste patiënten – 
vooral mannen - hebben contact gehad 
met pluimvee en wonen in regio’s waar 
pluimvee ook positief is voor influenzavi-
rus A(H7N9). De ECDC heeft een risicoana-
lyse gepubliceerd waarin wordt ingegaan 
op verschillende aviaire influenzavirussen 
in China. 
(Bronnen: WHO, ECDC)

Auteur

E. Fanoy, Centrum Infectieziektebestrijding, 
RIVM, Bilthoven

Correspondentie
ewout.fanoy@rivm.nl

Figuur 2 Totaal aantal patiënten met een laboratoriumbevestigde infectie met wildpoliovirus in Syrië tussen  
juli 2013 en januari 2014

http://www.promedmail.org/direct.php?id=2271179
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Creutzfeldt_Jakob_ziekte_van
http://www.who.int/csr/don/2014_01_29/en/index.html
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/influenza-AH7N9-China-rapid-risk-assessment-27-January-2014.pdf
mailto:mailto: ewout.fanoy%40rivm.nl?subject=
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Artikelen

Evaluatie van de zorg voor mensen 
met chronische hepatitis B in de 
provincie Groningen
W. Niessen, J. Broer, N. Hagedoorn, A. van de Berg. H. Sprenger, M. Berger

Infecties met het hepatitis B-virus zijn een groot gezondheidsprobleem. Een derde van de 
wereldbevolking is geïnfecteerd of is geïnfecteerd geweest en 360 miljoen mensen hebben 
een chronische infectie.(1) Chronische hepatitis B veroorzaakt 600.000 doden per jaar door 
levercirrose en levercarcinoom. Nederland is een laagendemisch land voor hepatitis B- 
dragerschap (0,2-0,4%).(2,3) Per 1 augustus 2011 is de hepatitis B-vaccinatie in het Rijks- 
vaccinatieprogramma (RVP) opgenomen. De verwachting is dat het aantal nieuwe infecties  
in de komende decennia sterk zal dalen, maar dit geldt niet voor de prevalentie van chroni-
sche hepatitis B-dragerschap. Volgens de Gezondheidsraad zal die dalen van 0,42 naar 
0,37%.3 Deze prevalentie zal in de toekomst vooral bepaald blijven worden door immigratie 
uit midden- en hoogendemische landen.(3,4)

Opsporing en behandeling van hepatitis B-dragers blijft in de 
toekomst belangrijk. Bij de behandeling van hepatitis B is forse 
vooruitgang geboekt. Door patiënten met een actieve virusrepli-
catie te behandelen met virusremmende middelen wordt de 
voortgang van de leverschade afgeremd en verbetert de kwaliteit 
en de duur van het leven. Ook wordt hiermee de kans op over-
dracht verminderd. De standaard van het Nederlands Huisartsen 
Genootschap (NHG) adviseert verwijzing naar een internist voor 
mensen die positief zijn voor HBe-Antigeen of een verhoogde 
ALAT-waarde (alanine aminotransferase) hebben.(5) De maag-
darm-leverartsen (MDL) hebben richtlijnen voor controle en 
behandeling opgesteld.(6)
Naast behandeling is voorlichting over risico’s van overdracht 
door hepatitis B-geïnfecteerden van belang. Hiervoor ligt de 
eerste verantwoordelijkheid bij de GGD die hen dient te informe-
ren en te adviseren over de bescherming door vaccinatie van 
gezins- en seksuele contacten. De GGD handelt hierbij volgens de 
richtlijn van de Landelijke Coördinatiestructuur 
Infectieziektebestrijding (LCI).(7) De NHG-standaard ziet hierin 
ook een taak voor de huisarts.(5)

Een deel van de chronische hepatitis B-geïnfecteerden met een 
indicatie voor specialistisch onderzoek komt daadwerkelijk bij de 
specialist. In Rotterdams onderzoek had 30 % van de HBV-dragers 
die zich hadden gemeld bij de GGD, een verwijsindicatie. Hiervan 
werd 61% verwezen en bezocht 39% de specialist.(8) Onderzoek in 
Gelderland toonde aan dat 94% van de patiënten met een 
verwijsindicatie en 56% van de patiënten zonder verwijsindicatie 
naar de specialist verwezen werden.(9) Verder bleek door 

intensivering van contactonderzoek door de GGD het percentage 
op hepatitis B gescreende gezins- en seksuele contacten toe te 
nemen van 87% naar 92%. Het percentage volledig gevaccineer-
den daarin steeg van 55% naar 73%. Onderzoek in 3 GGD-regio’s 
toonde aan dat het percentage serologische hepatitis 
B-onderzoeken onder gezinscontacten dat door de de huisartsen 
in de 3 GGD-regio’s werd uitgevoerd, varieerde tussen 65% en 
96%. (10) 79%- 97% Van de onderzochte vatbare contacten werd 
gevaccineerd. Onderzoek naar het hepatitis B-preventie- en 
bestrijdingsbeleid in Noord-Nederland liet lacunes zien: een derde 
van de specialisten, huisartsen, kinderartsen en verloskundigen 
gaf aan niet conform de hepatitis B-richtlijnen te werken.(11) In dit 
artikel beschrijven wij hoe richtlijnen voor preventie, begeleiding 
en behandeling van nieuw ontdekte gevallen van hepatitis B in de 
provincie Groningen uitgevoerd worden en formuleren we 
voorstellen ter verbetering. 

Methode
Voor het onderzoek werden gegevens verzameld over alle bij de 
GGD Groningen gemelde chronische hepatitis B-patiënten in de 
periode 2008 t/m 2011. Hepatitis B  is een meldingsplichtige ziekte 
(Wet publieke gezondheid). Er is sprake van chronische hepatitis B 
als het hepatitis B-oppervlakteantigeen (HBsAg) langer dan  
6 maanden in het bloed aantoonbaar is. Bij alle betrokkenen - 
patiënten, GGD’en, huisartsen en behandelend internisten of 
MDL-artsen - werden telefonische gestructureerde interviews 
afgenomen waarin gevraagd werd naar de behandeling. De 
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geïnterviewden konden hierbij hun digitale dossiers raadplegen. 
De interviews waren opgesteld aan de hand van de normen voor 
het medisch handelen zoals vastgelegd in de LCI-richtlijn voor 
GGD’en, de NHG-standaard voor huisartsen en de MDL-richtlijn 
voor specialisten.(5-7) De vragen werden vanuit verschillende 
disciplines opgesteld door de auteurs van dit artikel 

Resultaten
Van 2008 t/m 2011 werden bij de GGD Groningen 124 patiënten 
gemeld waarbij voor de eerste maal de diagnose chronische 
hepatitis B was gesteld. Hiervan werden 48 patienten die in het
Gezondheidscentrum Asielzoekers verbleven niet benaderd omdat 
het gezondheidscentrum niet mee wilde doen aan het onderzoek 
vanwege hun beperkte personeelscapaciteit. Verder werden 14 
patienten zonder vaste woon- of verblijfplaats, 3 patiënten die
uit provincie vertrokken waren en 1 overleden patient uitgesloten 
van deelname. En tenslotte waren er 18 patienten waarmee 
tevergeefs contact was gezocht. Van de 40 patiënten die wel 
werden bereikt wilden er 9 niet deelnemen en eenmaal weigerde 
de specialist medewerking, waarmee het aantal geïncludeerde 
patiënten uitkwam op 30. Van de 30 geïncludeerde patiënten 
waren 22 (70%) verwezen naar een specialist. De analyse berust 
op 30 vragenlijsten van GGD, huisartsen (30 huisartsen) en 
patiënten en van 22 vragenlijsten van (13) specialisten. Twee 
huisartsen hadden geen gegevens over de patiënten ontvangen 
van de huisarts waar de patiënt ten tijde van de diagnose 
ingeschreven was. 
Van de 30 patiënten waren er 28 geboren in een midden- of 
hoogendemisch land. De redenen voor testen waren: 
zwangerschap, heteroseksueel risicogedrag, lichamelijke klachten, 
etnische achtergrond, contact met een chronische hepatitis 
B-patiënt of een toevalsbevinding. Van homoseksueel 
risicogedrag en/of intraveneus druggebruik was in geen enkel 
geval sprake. Bij 22 van de 30 casussen gaven niet alle bij de casus 
betrokken personen dezelfde reden van testen aan. 

Voorlichting 

De GGD gaf aan 26 patiënten voorgelicht te hebben over 
ziektebeeld, prognose en risico’s op overdracht, de huisartsen 8 en 
de specialisten 20; respectievelijk 21, 2 en 5 patiënten konden zich 
dat herinneren.

Kennis 

Slechts 23 van de 30 patiënten beantwoordden de kennisvragen.
Tweeëntwintig patiënten gaven aan dat het overdrachtsrisico bij 
seks met condoom gering tot vrijwel nihil is, 21 patiënten gaven 
aan dat de overdrachtskans bij zoenen gering/vrijwel nihil is en 23 
patiënten dachten dit ook het geval was bij overdracht via bestek. 
Vijf patiënten gaven aan dat het risico van overdracht door bloed-
bloed-contact gering is.

Contactonderzoek

Zeven patiënten gaven aan dat zij op het moment van het stellen 
van de diagnose geen gezins- en of sekscontacten hadden, de 
GGD gaf dat aan van 6 patiënten en de huisartsen van 3 patiënten, 
11 huisartsen konden deze vraag niet beantwoorden. 
Er waren duidelijke verschillen in aantallen contacten, opgegeven 
door patiënten, de GGD en huisartsen (tabel 1) en ook in wat 
bekend was over deze contacten bij de ondervraagde groep. De 
patiënten wisten, indien van toepassing, niet waarom contacten 
niet onderzocht of gevaccineerd waren. 

Verwijzing

Ruim twee derde van de patiënten (22) was onder behandeling 
van een specialist of onder behandeling geweest. Tabel 2 geeft 
weer, op basis van de informatie van de huisartsen, hoeveel 
personen verwezen zijn die wel of niet voldeden aan de daarvoor 
geldende criteria van de NHG-standaard ( HBeAg positief en/of 
ALAT verhoogd).(5) 

Tien van de 30 patiënten waren door de huisarts verwezen hoewel 
er volgens de NHG-richtlijn geen indicatie voor was. 

Antivirale behandeling 

Van de 22 verwezen patiënten voldeden 6 personen aan de criteria 
voor behandeling met antivirale middelen conform de MDL-
richtlijn (gestoorde leverenzymen, meer specifiek ALAT, en/of 
cirrose gecombineerd met een in bepaalde mate verhoogd HBV-
DNA). Vier hiervan kregen daadwerkelijk antivirale therapie en 2 
hadden afgezien van de behandeling omdat deze te duur was.

Aantal bekende 
contacten

Hepatitis B-serologie 
verricht 

Aantal niet beschermde 
contacten 

Van hoeveel hiervan is bekend 
dat ze gevaccineerd zijn

Patiënten (n=23) 58 52 (90%) 41 38 (93%)

GGD (n=24) 57 36 (63%) 31 13 (40%)

Huisartsen (n=16) 38 34 (89%) 27 21 (78%)

Tabel 1 Serologisch contactonderzoek en vaccinaties van gezins- en sekscontacten volgens patiënten, GGD en huisartsen. N = het aantal patiënten dat contacten heeft volgens 
de desbetreffende respondenten
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Controle 

Zestien patiënten waren onder controle bij een specialist, 3 bij de 
huisarts, 4 waren niet meer onder controle en 7 waren nooit onder 
controle geweest. Vijf patiënten die niet (meer) onder controle 
waren gaven aan dat controleonderzoek nooit was voorgesteld,  
3 hoefden niet meer van huisarts of internist, 1 was verhuisd en  
2 vonden behandeling en controle te duur. 
De huisartsenstandaard adviseert jaarlijkse controle gedurende  
3 jaar op HBeAg en ALAT.5 De 3 patiënten die aangaven onder 
huisartsencontrole te staan werden door de huisarts jaarlijks 
hierop gecontroleerd en de huisarts gaf aan dat levenslang te 
blijven doen. De huisartsen gaven aan dat 3 patiënten niet werden 
gecontroleerd omdat de huisarts zelf dat niet nodig vond en dat  
3 patiënten zich aan controle hadden onttrokken. De huisarts wist 
van 5 patiënten niet waarom zij van controle hadden afgezien. 
Zestien patiënten waren onder controle van een specialist. Vier 
daarvan kregen een antivirale behandeling, 12 patiënten werden 
alleen gecontroleerd, tenminste op ALAT en HBV-DNA, conform de 
MDL-richtlijn.(6) De controletermijnen waren conform de MDL-
richtlijn en de specialisten maakten de controleafspraken zelf. 
Van de 6 patiënten die wel onder specialistische behandeling 
waren geweest maar niet meer werden gecontroleerd hadden  
4 zich aan behandeling onttrokken (waarvan 2 omdat de behande-
ling te duur was), 1 was voor controle naar de huisarts verwezen 
en 1 had een ernstige alcoholhepatitis.
Volgens de MDL-richtlijn dient jaarlijks een echo-onderzoek van 
de lever gedaan te worden bij alle chronische hepatitis 
B-patiënten met levercirrose, indien er primair levercarcinoom in 
de familie voorkomt en als er sprake is van verhoogd risico door 
etniciteit.(6) Zeven patiënten voldeden aan deze criteria, hiervan 
waren 4 onder controle van een specialist en daarvan kregen  
3 jaarlijks een echo-onderzoek. Daarnaast kregen 5 andere 
patiënten door de specialist een jaarlijks echo-onderzoek 
aangeboden, terwijl dit volgens de criteria niet geïndiceerd was. 
Overigens was slechts bij 10 patiënten bekend of er hepatocellulair 
carcinoom in de familie voorkwam.

Discussie 
Patiënten met chronische hepatitis B, waarvan de meesten 
perinataal geïnfecteerd raakten, maar ook ongeveer 5 % van de op 
volwassen leeftijd geïnfecteerden, hebben over het algemeen 
geen klachten.  Behandeling met antivirale middelen is alleen 
geïndiceerd bij een actieve hepatitis B-infectie.5-7 Patiënten met 

chronische hepatitis B moesten gevolgd worden omdat een 
inactieve hepatitis in een actieve over kan gaan. Daarnaast kunnen 
ook mensen met een inactieve infectie het virus verspreiden 
waardoor voorlichting over overdracht en bescherming van 
contacten ook noodzakelijk is. 

De externe validiteit van dit onderzoek is beperkt vanwege de lage 
respons (75% van de meldingen is niet geïncludeerd). Dit wordt 
voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat 48 asielzoekers niet 
geïncludeerd zijn. Wij vermoeden dat asielzoekers, doordat ze 
regelmatig overgeplaatst worden, een grotere kans hebben om 
onzichtbaar te blijven voor  de zorgketen. Ook gezien de rest van 
de uitval, waaronder dak- en thuislozen en weigeraars, zullen de 
hier beschreven resultaten een te positief beeld van de ketenzorg 
geven. De meeste gezondheidswinst, zowel voor de individuele 
patiënt als voor de bevolking, is juist te behalen bij deze hoog-
risicogroepen. Door de ongrijpbare en steeds wisselende woon-
situatie is de kans op het goed volgen van behandeling laag. 
Ketenzorg is zorg verleend door verschillende zorgverleners die 
wordt afgestemd op een patiënt met een chronische aandoening. 
De ketenzorg voor hepatitis B-patiënten vertoont in dit onderzoek 
een aantal lacunes. De kennis van patiënten over het risico van  
overdracht van hepatitis B op hun omgeving is beperkt. Niet alle 
risicocontacten worden opgespoord en gevaccineerd.Verwijzing 
naar de specialist gebeurt vaak niet volgens de richtlijn van de 
NHG-standaard. De indicatie voor antivirale therapie wordt door 
de specialist weliswaar op de juiste wijze gesteld, maar 2 van de 6 
patiënten onttrokken zich aan de behandeling, naar eigen zeggen 
om financiële redenen (eigen risico in de zorgverzekering). 
Controle van patiënten gebeurt niet volgens de de richtlijnen.

Kennis

De antwoorden op de vragen over de overdrachtsrisico’s van HBV 
komen overeen met de antwoorden in het Amsterdamse onder-
zoek van Deuring et al. Dit onderzoek werd overigens gedaan 
onder een niet geheel vergelijkbare groep en met een andere wijze 
van vraagstelling.(12) In tegenstelling tot Deuring et al beoordelen 
wij de kennis van de patiënten als te beperkt en het resultaat van 
de voorlichting daarmee te gering.  Voorlichting over ziektebeeld 
en overdrachtsmogelijkheden is primair de taak van de GGD.(7) 
Maar ook de huisarts heeft hierin een taak.(5) Een eenmalig 
gesprek, zoals bij de GGD Groningen gebruikelijk, is voor een 
goede informatieoverdracht onvoldoende. Daarom is herhaling 
noodzakelijk. Dit zou bijvoorbeeld bij een samenwerkingsverband 
tussen GGD en hepatitiscentrum goed mogelijk zijn.

Verwezen

Ja Nee Onbekend

HBeAg-positief en/of ALAT verhoogd 6 - -

HBeAg-negatief en ALAT normaal 10 3 -

HBeAg onbekend en/of ALAT onbekend 4 3 4*

Totaal 20 6 4

* 2 huisartsen hadden geen informatie (niet van vorige huisarts gekregen). Beide patiënten waren wel onder behandeling van een specialist.

Tabel 2 Verwijzing naar voldoen aan verwijscriteria van het Nederlands Huisartsen Genootschap,, volgens opgave van de huisartsen (n=30)
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Opsporing contacten en vaccinatie

Er zijn forse verschillen tussen patiënten, GGD en huisartsen in 
genoemde aantallen contacten en het aantal gevaccineerden 
daaronder. Huisartsen bereiken onder de hun bekende contacten 
het hoogste percentage gevaccineerden (78%), maar zij kennen 
relatief weinig contacten.

Verwijzing, controle, standaard en richtlijn

Slechts 9 huisartsen van de 30 hanteren de verwijsrichtlijn en het 
controlebeleid volgens de NHG-standaard. Een derde van de 
patiënten is niet (meer) onder controle. Dit zou kunnen komen 
doordat de NHG-standaard en MDL-richtlijn tegenstrijdige 
aanbevelingen geven en niet overal goed op elkaar aansluiten. Zo 
adviseert de NHG-standaard verwijzing naar de specialist bij een 
HBeAg-positiviteit en/of verhoogde ALAT en accepteert daarmee 
dat 1 op de 20 patiënten met een hoog HBV-DNA, actieve 
virusreplicatie, niet verder onderzocht wordt.(5,13) Een hoog 
HBV-DNA is, samen met leverafwijkingen als cirrose of enzymaf-
wijkingen, de indicatie voor behandeling volgens de MDL-
standaard.(6) Verder wordt controle op hepatocellulaircarcinoom 
niet geadviseerd door de NHG-standaard, maar wel door de 
MDL-richtlijn als er sprake is van erfelijke belasting en bij bepaalde 
etnische groepen omdat het risico op hepatocellulair carcinoom 
bij hen verhoogd is.(5,6,14-16) Volgens de NHG-standaard mag 
een patiënt uit controle ontslagen worden als leverenzymen 3 jaar 
niet verhoogd zijn.(5) Bij 20-40% van de patiënten verandert hun 
chronische HBV-infectie na jaren alsnog in een actieve HBV-
infectie, waardoor behandeling noodzakelijk wordt. (17) De 
MDL-richtlijn adviseert daarom levenslange controle.(6)

Aanbevelingen
• Het is van belang dat de discrepanties tussen NHG-standaard 

en de MDL-richtlijn beter worden uitgelegd of dat de richtlijnen 
beter op elkaar gaan aansluiten. De NHG-standaard wordt 
momenteel gereviseerd. 

• Ook moet betere afstemming tussen de ketenpartners mogelijk 
zijn. Huisartsen zien slechts zeer weinig hepatitis B-patiënten. 
Jaarlijks worden ongeveer 50 nieuwe diagnoses gemeld bij de 
GGD Groningen op een totaal van 290 gevestigde huisartsen. 
Dat betekent dat een huisarts gemiddeld 1 keer per 6 jaar een 
hepatitis B-infectie diagnosticeert. Deze lage incidentie maakt 
het moeilijk om vertrouwd te raken met aanbevelingen voor 
beleid. De GGD zou een actievere rol in het beleid over nieuwe 
diagnoses kunnen hebben. De GGD zou bij de melding van een 
nieuwe patiënt de huisarts kunnen adviseren over verwijzing 
naar de MDL-arts. Of de GGD gaat rechtstreeks verwijzen, zoals 
in een aantal regio’s al gebruikelijk is. 

• Internisten en MDL-artsen zijn het erover eens dat behandeling 
van virale hepatitiden in een hepatitiscentrum dient te 
gebeuren dat door de vereniging van MDL-artsen is erkend. 
Standaardverwijzing naar een hepatitiscentrum, ook in het 
geval van een (nog) niet actieve infectie, zou een andere 
aanpassing in de zorg kunnen zijn. De patiënt kan dan, als de 
situatie stabiel is, met een gericht advies van de specialist 
terugverwezen worden naar de huisarts voor controle. 

• Over voorlichting, contact- en eventueel bronopsporing 
worden afspraken gemaakt tussen het hepatitiscentrum en de 
GGD. Door herhaling van en toetsing op het beklijven van de 
boodschap zal de voorlichting effectiever worden. Ook 
contactopsporing en vaccinatie van contacten kan dan beter 
uitgevoerd worden. De GGD Groningen is op dit gebied al een 
traject gestart door zelf serologisch onderzoek bij contacten uit 
te voeren, gratis vaccinaties te geven en te controleren of 
mensen die wel komen halen. 

Het project is gefinancierd vanuit het zorgvernieuwingsfonds 
van het Universitair Medisch Centrum Groningen en volledig 
onafhankelijk door de auteurs uitgevoerd. 
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Artikelen

De geschiedenis van rabiës bij 
dieren in Nederland
M. de Rosa, O.F.J. Stenvers, J.A. Mak

Op 15 februari 2012 werd een hond in Amsterdam positief bevonden op rabiës. (1) Deze casus 
vestigde opnieuw de aandacht op het verband tussen rabiës bij mensen en dolle honden, een 
gegeven dat al in de oudheid bekend was. (2) In dit artikel wordt kort ingegaan op de geschie-
denis van rabiës met bijzondere aandacht voor de gebeurtenissen in Nederland.

Epidemiologie en etiologie
Tegenwoordig sterven jaarlijks naar schatting 50.000 à 80.000 
mensen aan rabiës (waarvan het merendeel in India) en krijgen 
wereldwijd circa 10 miljoen mensen postexpositieprofylaxe. (25) 
Voor het begrip van de geschiedenis van rabiës bij dieren in 
Nederland is het van belang op de hoogte te zijn van de 3 
verspreidingscycli van rabiës: 
1. een stedelijke cyclus waarbij honden als meest belangrijke 

vector fungeren en die wereldwijd nog steeds het grootste 
aantal menselijke slachtoffers maakt;

2. een sylvatische (wildcyclus) cyclus, met de vos als belangrijkste 
vector en waarvan in de twintigste eeuw 3 uitbraken in 
Nederland hebben plaatsgevonden; 

3. een vleermuizencyclus die alleen in uitzonderlijke gevallen tot 
spill over-infecties bij terrestrische zoogdieren (in of op de grond 
levend), inclusief de mens, leidt.

Het oorzakelijk agens van de sylvatische en de stedelijke cyclus is 
het klassieke rabiësvirus. Voor de vleermuizencyclus zijn in Europa 
2 verschillende rabiësvirussen verantwoordelijk, de European Bat 
Lyssa Virussen (EBLV) 1 en 2, die duidelijk van het klassieke 
rabiësvirus verschillen.
De geschiedenis van rabiës bij dieren in Nederland kan in 4 
periodes worden onderverdeeld, 
• voor 1923, een periode die vermoedelijk door een stedelijke 

cyclus wordt gekenmerkt; 
• tussen 1923 en 1974 waarin rabiës sporadisch in Nederland 

voorkwam; 
• tussen 1974 en 1988 waarin de sylvatische rabiëscyclus heerste; 
• vanaf 1988 waarin er in Nederland geen rabiës meer bij 

terrestrische zoogdieren werd geconstateerd maar wel bij 
vleermuizen.

Etymologie, oudheid en periode voor 1923: 
vermoedelijke stedelijke cyclus 

Het woord rabiës is afgeleid van het Latijnse rabiës, ‘waanzin’. (3) 
Dit op zijn beurt kan worden gerelateerd aan het Sanskriet rabhas, 

‘om het geweld te doen’. De oorspronkelijke betekenis van het 
Griekse woord lyssa, die de naam geeft aan het geslacht van de 
hondsdolheid (lyssavirus), is onduidelijk. (4, 37) Met lytta werd in 
het oud-Grieks de bevestiging van de tong aangeduid, dit werd in 
de oudheid doorgeknipt en verwijderd bij van rabiës verdachte 
honden. (12) Er werd toen gedacht dat de ziekte veroorzaakt werd 
door een wormpje dat onder de tong leefde. In aanmerking 
genomen dat het oude Grieks geen eenheidstaal was, is het 
mogelijk dat het woord lytta veranderd is in lyssa. (37) De eerste 
schriftelijke vermelding van rabiës is gevonden in de Codex van 
Eshnunna (circa 1930 v. Chr.). (5) In deze codex wordt aangegeven 
dat de eigenaar van een hond met symptomen van rabiës, 
preventieve maatregelen moet nemen tegen hondenbeten. Als 
een persoon werd gebeten door een dolle hond en later overleed, 
werd de eigenaar zwaar beboet. (6)
Aristoteles (384-322 v.Chr.) beschrijft in zijn Historia Naturalis (7) als 
eerste uitvoerig de symptomen van rabiës bij dieren en de 
besmettelijke aard van de ziekte. Het is opmerkelijk dat Aristoteles 
meent dat mensen niet aan hondsdolheid kunnen lijden. (37) Een 
tekst van Columella (40-70 n. Chr.) wordt vaak geïnterpreteerd als 
een advies om hondenstaarten te couperen als profylactisch 
middel tegen rabiës. (8, 37) 

Honden hebben vermoedelijk als belangrijkste reservoir gefun-
geerd. Al sinds de Middeleeuwen wordt hondenbelasting geheven 

Foto 1 Het bord dat tot recent geplaatst werd door de Veterinaire Dienst als er ergens 
sprake was van een mogelijke besmetting met rabiës. (29)
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om de zwerfhondenoverlast te beperken en om de verspreiding 
van hondsdolheid tegen te gaan. Vossen, die toen veel algemener 
voorkwamen, speelden zeker ook een belangrijke rol. Daarnaast 
kwam rabiës regelmatig voor bij katten en landbouwhuisdieren. 
(9)

Rabiës bij mens en dier is waarschijnlijk al eeuwen een bekend 
verschijnsel geweest waarbij lokale overheden adequate maatre-
gelen probeerden te nemen. (Foto 2) Vanaf 1870 worden met 
enige regelmaat overzichten van het vóórkomen van rabiës 
bijgehouden. (10)

Over slachtoffers bij mens en dier zijn naast officiële documenten 
ook anekdotische berichten beschikbaar. Twee voorbeelden: in 
1784 viel een dolle hond in het Brabantse Oerle diverse katten en 
honden aan. (11) Eigenaren van honden die met de zieke hond 
gevochten hadden moesten hun dier doodschieten of gedurende 
6 weken vastleggen. Alle andere honden van het dorp moesten 
voor 3 weken aan de ketting. Wie niet meewerkte kon op een fikse 
boete rekenen. In een tijdschriftenartikel uit 1843 (11) werd gewag 
gemaakt van een menselijk slachtoffer na de beet van een rabide 
hond. Hetzelfde artikel gaat ook in op de behandeling van 
bijtwonden bij mensen en landbouwhuisdieren. Bovendien waren 
in de steden hondenslagers aangesteld die bij de vondst van een 
dolle hond zwerfhonden dood moesten slaan. Deze hondensla-
gers werden meestal betaald met inkomsten van de 
hondenbelasting.
In de Lage Landen waren ook talloze middeltjes in gebruik die 
bescherming moesten bieden na de beet van een dolle hond. Het 
‘wormsnijden’ (doorknippen van de frenum linguae) werd ook hier 

al sinds de oudheid regelmatig uitgevoerd en bleef een behande-
lingsmethode tot in de tijd van Louis Pasteur. (12) Andere voor-
beelden van middelen die mens en dier zouden beschermen 
waren het eten van Hubertusbrood dat tijdens het feest van Sint 
Hubertus (patroonheilige van de jacht) gewijd werd en het 
brandmerken- met de Hubertussleutel - van mensen en honden 
die door een hondsdol dier waren gebeten. Dit werd ook gedaan 
bij gezonde honden als profylaxe. (13,14) Dit middel is nog tot 1932 
bij de Antoniuskapel in Veltum in gebruik geweest. (15)

Deze soms irrationele houding ten aanzien van de ziekte kwam 
teneinde met de experimenten van Pasteur. Uitgebreid beschre-
ven is de succesvolle behandeling van een jongetje, Joseph 
Meister (1876-1940), die door een dolle hond gebeten was. 
Vanwege de lange incubatieperiode is het mogelijk geweest het 
jongetje bloot te stellen aan steeds hogere concentraties van het 
geattenueerde virus tot de ontwikkeling van een beschermende 
immuniteit. Deze postprofylaxe behandeling was de basis voor de 
ontwikkeling van het rabiësvaccin dat door velen als de grootste 
prestatie van Pasteur werd beschouwd. Naar aanleiding daarvan 
bracht een dankbare bevolking gelden bijeen om het vanaf het 
begin vermaarde Instituut Pasteur op te richten (1886). (16)

Als gevolg van de strijd tegen besmettelijke dierziekten zoals 
rabiës ontstond de Veeartsenijkundige Dienst (VD). De meeste 
maatregelen hadden echter weinig effect omdat ze lokaal werden 
uitgevoerd. Bovendien waren er in Nederland veel te weinig 
gediplomeerde veeartsen werkzaam. Een algemene, wettelijke 
regeling was noodzakelijk. Zodoende werd op 1 januari 1871 de 
Wet tot regeling van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht 
ingevoerd en de Veeartsenijkundige Politie opgericht.
Van 1873 tot 1912 was een gebouw bij de faculteit 
Diergeneeskunde in Utrecht beschikbaar voor de quarantaine van 
rabiës- en malleusverdachte of besmette dieren. (17) Vanwege het 
alsmaar toenemend aantal rabiësgevallen bij honden, vee en 
mensen kwam op 5 juni 1875 de Wet van 1875 tot Vaststelling van 
bepalingen bij het voorkomen van hondsdolheid tot stand. De 
uitoefening van de wettelijke maatregelen werd opgedragen aan 
het Veeartsenijkundig Staatstoezicht. In de wet werd onder meer 
bepaald dat mensen die zwerfhonden aantroffen dit moesten 
melden bij de burgemeester. Het opzettelijk mishandelen van 
hond of kat (zoals de eerdergenoemde hondenslagers) werd 
strafbaar. Het verplichte gebruik van muilkorf in endemische 
gebieden leidde vaak tot een tekort aan muilkorven. (18)
Ook het dierziektenonderzoek, inclusief het rabiësonderzoek, 
werd bij wet bepaald. Op 2 september 1904 werd bij Koninklijk 
Besluit de Rijksseruminrichting (RSI) te Rotterdam ingesteld (19) 
voor ‘de vervaardiging van antistoffen tegen verschillende 
besmettelijke ziekten van het vee en de vogels en het doen van 
bacteriologisch onderzoek inzake de bestrijding van TBC onder het 
rundvee’. In 1959 ontstond uit de fusie van de RSI en het Staats 
Veeartsenijkundig Onderzoekinstituut (SVOI) uit Amsterdam 
(1929), het Centraal Diergeneeskundig Instituut (CDI), de voorgan-
ger van het huidige Central Veterinary Institute (CVI), onderdeel 
van Wageningen Universiteit en Research Centrum.
Per 1 september 1911 trad de Trekhondenwet in werking. Houders 
van trekhonden werden voortaan vergunningsplichtig en moesten 
zich laten registreren. Dit bleek een zeer effectief middel te zijn 
tegen zwerf- honden. Naast dierenwelzijnbepalingen, bijvoor-
beeld het verbod om honden in te zetten die kreupel waren, 

Foto 2 Placaat uit 1714 van de Gedeputeerde Staten van Friesland die maatregelen 
afkondingen tegen loslopende honden en bedelaars met honden. (36)
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moest de trekhond voortaan verplicht een muilkorf dragen. Met 
de komst van de gemotoriseerde bakfiets kwam feitelijk een einde 
aan het gebruik van de trekhond. (Foto 3) In 1961 werd de 
trekhondenwet ingetrokken, er mochten geen trekhonden meer 
worden gebruikt. Deze ontwikkeling heeft de positie van de 
honden in de Nederlandse samenleving sterk veranderd: van 
werkdier naar troeteldier. (20)
De wettelijke bepalingen vanaf 1875 hebben in 1923 uiteindelijk 
tot de volledige eradicatie van rabiës in Nederland geleid. (10) De 
‘dollehondenstal’ van de faculteit Diergeneeskunde werd in 1910 
verbouwd tot stal voor kleine huisdieren ten dienste van de 
verloskundige kliniek. (21)

Periode 1923- 1974: rabiës sporadisch in 
Nederland

De Wereldorganisatie voor Diergezondheid (Office International 
des Épizooties, OIE) heeft onder andere bepaald dat als er geen 
autochtone gevallen van rabiës bij mensen en dieren zijn voorge-
komen tijdens een periode van minimaal 2 jaar, een land of regio 
de rabiësvrije status kan verkrijgen. Nederland heeft deze status 
gehad van 1923 tot 1974. (11) Er zijn wel wat perioden geweest 
waarin deze status niet geldig was.

Nadat rabiës vanaf 1947 met een jaarlijkse snelheid van 40 km 
door Duitsland vanuit Polen naar West-Europa begon op te 
rukken (21), met vossen als belangrijkste vector van de opmars, 
kon worden verwacht dat rabiës uiteindelijk ook in Nederland zou 
opduiken. Deze vrij alarmerende situatie was een belangrijke 
impuls voor de RSI om onderzoek te doen naar een beter 
rabiësvaccin. Het door de RSI-onderzoekers De Munck en Van 
Waveren ontwikkelde rabiësvaccin werd wereldwijd gebruikt. (19) 
De toenmalige Veterinaire Inspectie van het Ministerie van 
Volksgezondheid begon in 1954 vossen die in een strook van  
10 km langs de grens met Duitsland werden geschoten of dood 
gevonden, op rabiës te laten onderzoeken. Overige van rabiës 
verdachte dieren werden eveneens door tussenkomst van de 
Veterinaire Dienst bij het CDI onderzocht. Ter bevordering van het 
inleveren van dieren werd tot 1994 een premie van f l.15,- aan de 
vinder betaald. Bovendien werd bij ministerieel besluit in 1954 een 
verbod ingesteld op de in- en doorvoer van honden in Nederland, 

tenzij de dieren minstens 30 dagen of hoogstens 1 jaar voor het 
transport tegen rabiës gevaccineerd waren. In 1967 werd overeen-
gekomen deze bepaling in de hele Benelux toe te passen. Nadere 
Europese harmonisatie van de regelgeving inzake veterinairrech-
telijke voorschriften voor het niet-commerciële verkeer van 
gezelschapsdieren heeft geleid tot de nu geldende Europese 
Verordening 2003/998/EC.

In 1962 en 1963 werd rabiës aangetoond bij 4 honden, 2 katten en 
1 geit. Deze gevallen waren gerelateerd aan ‘het witte hondje’ dat 
in een dierenasiel werd gedood en waarvan bekend is dat het 
tientallen mensen heeft gebeten, waarvan er 4, mogelijk 5 aan 
rabiës zijn overleden. (23) Het is opmerkelijk dat in dit geval de 
diagnose rabiës eerst bij de mensen is gesteld voordat de ziekte 
ook bij de dieren werd aangetoond. (Foto 4) De herkomst van het 
hondje is nooit helemaal opgehelderd, maar het was mogelijk uit 
Nigeria ingevoerd. Dit incident gaf aanleiding tot het instellen van 
een aantal algemene preventieve maatregelen (aanlijn- en 
muilkorfplicht, eliminatie van loslopende honden en katten) in 
Nederland. Bovendien werd in 1962 een vaccinatiecampagne 
gestart waarin alle honden en katten tegen rabiës moesten 
worden ingeënt, met als resultaat dat in het voorjaar van 1963 de 
vaccinatiegraad onder honden 70% tot 80 % was. (11)
In de jaren 1965, 1972 en 1979 werd opnieuw rabiës bij honden 
vastgesteld. Het waren in alle gevallen illegaal ingevoerde dieren 
uit respectievelijk Sri Lanka, Afghanistan en India. Omdat het tijdig 
werd herkend, kon verdere verspreiding van rabiës worden 
voorkomen. (11) Vanwege de toenemende ernst van de rabiësdrei-
ging vanuit België en Duitsland werden in 1967 alle honden 
(30.000 dieren) in Zuid-Limburg tegen rabiës ingeënt. Tevens 
werden de inspanningen om het aantal vossen te reduceren, door 
middel van de jacht en het uitgraven van vossenholen, opgevoerd. 
Het uitgassen van vossenholen is Nederland, in tegenstelling tot 
andere landen nooit toegepast. Ook werd getracht het aantal 
zwerfhonden en -katten door middel van afschieten laag te 
houden.

Periode 1974-1988: sylvatische rabiëscyclus

Op 28 augustus 1974 werd een aan rabiës overleden vos in 
Sellingen (Groningen) gevonden. In 1975 deden zich nog een 
aantal gevallen van rabiës bij vossen in hetzelfde gebied en in 
Drenthe en Overijssel voor. Tussen januari 1976 en juni 1977 werd 
ook de provincie Limburg met rabide vossen geconfronteerd. (24) 
Tijdens deze rabiësuitbraak werd in het hele land, met een focus 
op Zuid-Limburg, rabiës bij 42 vossen 7 dassen, 2 steenmarters en 
1 schaap gediagnosticeerd. Er werden meerdere vaccinatiecam-
pagnes uitgevoerd en tot maart 1983 hebben zich vervolgens geen 
rabiësbesmettingen meer voorgedaan. 
In maart 1983 is met de vondst van een rabide vos in de provincie 
Groningen een tweede uitbraak begonnen. In dat jaar werden in 
Groningen nog eens 2 en in Zuid-Limburg 12 vossen met rabiës 
gediagnosticeerd. In 1984 deden zich in Zuid-Limburg 65 rabiës 
gevallen voor (38 vossen, 9 dassen, 1 ree, 10 schapen en 7 runderen). 
Alle rabide schapen en runderen waren afkomstig van 7 bedrijven 
(figuur 4) en in elk geval werd contact met een rabide vos als 
oorzaak van de besmetting bepaald. Bij nog eens 12 vossen, 1 das en 
3 schapen werd in 1985 in Zuid-Limburg rabiës gediagnosticeerd. In 
1986 werd 1 vos rabiës positief bevonden. (19) 

Foto 3 Met de komst van de gemotoriseerde bakfiets kwam feitelijk een einde aan het 
gebruik van de trekhonden. (34)
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Een derde uitbraak heeft in 1988 in Zuid-Limburg plaatsgevonden. 
Zes vossen, 1 steenmarter, 1 rund en 1 kat werden dat jaar 
rabiëspositief getest. Sindsdien is er in Nederland, met uitzonde-
ring van vleermuizen, geen rabiës meer vastgesteld bij wilde 
dieren. (25) In 1991 kende de OIE weer de rabiësvrije status toe aan 
Nederland. Pas in 2012, na de invoer van de rabide hond in 
Amsterdam, was deze status voor een periode van 6 maanden 
niet meer geldig. 

De 3 rabiësuitbraken in de jaren’70 en ’80 van de vorige eeuw zijn 
naar alle waarschijnlijkheid veroorzaakt door vossen die vanuit 
Duitsland en België waren overgekomen. Deze aanname wordt 
gesteund door het feit dat rabiës in bijna alle gevallen op korte 
afstand van de landsgrenzen werd aangetoond bij jonge vossen 
die na het verlaten van het hol, op zoek naar een eigen territo-
rium, zijn gaan zwerven. 
Het uitbannen van rabiës in de jaren ’80 in Nederland en de 
andere getroffen Europese landen is vooral te danken aan de 
rabiësvaccinatie van vossen. In Nederland werd gedurende 6 
maanden een proef gehouden om na te gaan of het mogelijk was 
minstens 50% van de aanwezige vossenpopulatie oraal te 
vaccineren. Het lokaas, eendagskuikens, bevatte geen vaccin maar 
wel een indicator, tetracycline (geeft verkleuring van de tanden, 
ook bij dieren) en zodoende kon worden aangetoond dat 60% van 
de onderzochte vossen het lokaas had opgenomen. 
Met de derde rabiës uitbraak in 1988 werd onmiddellijk een 
vaccinatieprogramma in een gebied van 260 km2 in het uiterste 

zuiden van de provincie Limburg ingesteld waarbij het vaccin in 
lokaas werd verstopt. Er werden 2 keer per jaar 15 stuks lokaas/
km2, die het SAD B19-vaccin (een geattenueerd levend vaccin) 
bevatten, met de hand uitgestrooid. De laatste campagne vond in 
1991 plaats. Uit nader onderzoek bleek dat 55% van de vossen een 
beschermende immuniteit hadden opgebouwd en dat 57% van de 
dieren het aas met vaccin hadden gegeten. (11) Vanaf december 
1983 werden in Zuid-Limburg ook maatregelen ter verspreiding 
van rabiës bij katten en honden genomen. Zo moesten de dieren 
tegen rabiës gevaccineerd zijn en gold een aanlijnplicht voor 
honden. (11) Gelet op het verloop van de uitbraak werd vaccinatie 
van landbouwhuisdieren niet noodzakelijk geacht. 

Periode vanaf 1988: vleermuizencyclus 

In Europa is rabiës bij vleermuizen sinds 1954 bekend. Tot midden 
jaren 80 van de vorige eeuw zijn in verschillende Europese landen 
slechts sporadisch rabiësbesmettingen bij vleermuizen bekend 
geworden. Na een bijtincident in Denemarken in 1985 is daar een 
intensieve surveillance op gang gekomen en werd in dat jaar bij 
nog eens bij 10 vleermuizen rabiës vastgesteld. (19) Omdat 
vervolgens in 1986 bij 104 vleermuizen in Denemarken rabiës werd 
aangetoond, werd ook in Nederland een intensieve rabiëssurveil-
lance bij vleermuizen opgezet. In mei 1987 werd voor het eerst in 
Nederland rabiës bij een vleermuis aangetoond. (19) EBLV zijn 
kennelijk minder virulent dan het klassieke rabiësvirus en tot nu 
toe zijn in Europa 5 casussen beschreven met dodelijke afloop: 
Oekraïne (1977, 2002), Rusland (1985), Finland (1985), en 
Schotland (2002). (26, 27) De meeste patiënten waren mensen die 
beroeps- of hobbymatig een zeer intensief contact met vleermui-
zen hadden. Wel, is recentelijk in Duitsland een nieuw rabiësvirus 
ontdekt in franjestaartvleermuizen dat agressiever lijkt dan de 
bekende EBLV. (33) 

Het is zeer aannemelijk dat EBLV al een tijd in onze contreien 
voorkomt maar niet voor 1987 werd opgemerkt. Phylogenetische 
studies op basis van de sequenties van de genen voor het nucleo-
proteine en glycoproteine wijzen er sterk op dat het EBLV pas rond 
het midden van de vorige eeuw in Nederland is geïntroduceerd. (28) 
Vanaf de start van de rabiëssurveillance tot en met 2011 zijn er in 
totaal 4916 vleermuizen door het CVI onderzocht waarvan 328 
positief werden bevonden. (25, 29) Ondanks het feit dat er geen 
enkel terrestrisch zoogdier of persoon in Nederland ooit positief is 
bevonden op EBLV, voldoet Nederland niet aan de definitie van 
een rabiësvrije status van de Wereld Gezondheidsorganisatie 
(WHO, 30). Deze definitie legt (anders dan de OIE) de nadruk op de 
volksgezondheid en beschouwt een land niet vrij als dieren, 
vleermuizen inbegrepen, positief worden bevonden op een 
rabiësvirus. 
In de jaren 90 van de vorige eeuw zijn nog 2 incidenten van rabiës 
bij wilde dieren bekend geworden. In januari 1995 werd bij 1 van 2 
grijze vossen die recentelijk vanuit de VS waren geïmporteerd 
rabiës gediagnosticeerd. Het besmette dier overleed 1 week na de 
invoer. De exporteur van de vossen gaf aan dat er mogelijk contact 
met een rabide vos in Montana was geweest. 
In een Deense dierentuin werd in 1997 bij 5 van 42 dieren van een 
kolonie Egyptische Rousettevleermuizen vlak na aankomst rabiës 
aangetoond. De dieren waren allemaal afkomstig uit een 
Nederlandse dierentuin. Van alle 274 onderzochte dieren van de 

Foto 4 De media hebben veel aandacht gegeven aan de rabiësuitbraak rond het witte 
hondje in 1962 waar 4 à 5 personen zijn overleden (35). 
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kolonie in Nederland werd bij 49 een zwakpositieve immunofluo-
rescentiereactie (IFT) aangetoond. (19) Over de oorzaak van de 
besmetting van de vleermuizen is niets bekend. Het feit dat het 
aangetoonde virus een EBLV was maakt het echter waarschijnlijk 
dat de dieren de besmetting in Europa en niet in hun oorspronke-
lijke natuurlijke leefomgeving hebben opgelopen. 
In Nederland zijn tussen 1988 en 2012 2 patiënten gemeld met 
rabiës die eraan overleden.. In 1996 overleed een man in Nederland 
na een hondenbeet in Marokko. (31) De man had in Marokko een 
postexpositievaccinatie gekregen zónder het menselijk antirabiës 
immunoglobulineserum (MARIG). In 2007 werd een vrouw door een 
vleermuis verwond aan haar neus in Kenya. Deze vrouw kreeg geen 
postexpositiebehandeling en overleed later in Nederland aan een 
infectie met het Duvenhagevirus (32). 

Discussie en conclusie 
Rabiës is vanwege de bijzondere eigenschappen (onder andere 
pathogenese, symptomatologie) een goed herkenbare ziekte die 
al beschreven werd in de oudheid. De dramatische en dodelijke 
afloop van de infectie werd vroeger (en in bepaalde landen nog 
steeds) in verband gebracht met mysterie en goddelijk straf. De 
ziekte is vrij lang in Nederland aanwezig geweest tot de uitroeiing 
afgerond werd in 1923. Sindsdien zijn er echter regelmatig 
uitbraken geweest. Reizigers in endemische gebieden vormen op 
dit moment de belangrijkste risicogroep maar ook blootstelling in 
Nederland is mogelijk via geïmporteerde (huis)dieren, insleep 
door vossen en eventueel andere in het wild levende dieren. 
Vleermuizen vormen een reservoir maar over hun rol is nog veel 
onbekend. Rabiës is zowel in Nederland als in de meeste andere 
Europese landen vrij goed onder controle. Het blijkt echter steeds 
weer dat er oplettendheid is geboden, met name door de illegale 
invoer van gezelschapsdieren uit endemische gebieden.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Tijdschrift voor 
Diergeneeskunde, nr 10, oktober 2013

Wij willen prof. dr. P. Koolmees, dr. B. Kooi en dr. R. van der 
Molen bedanken voor het kritisch meelezen en het geven van 
waardevolle informatie en deskundig commentaar.
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Onderzoek in het kort

Overleving bij rabiës
E. Verspui-van der Eijk

Rabiës is een dodelijke ziekte. In de internationale literatuur wordt bij hoge uitzondering 
melding gemaakt van patiënten met symptomen van rabiës die de ziekte overleefd hebben. 
In de richtlijn Rabiës van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM 
staat dat wereldwijd 7 mensen rabiës hebben overleefd. Naar aanleiding van een recent in 
Nederland gemelde patiënt met rabiës ontstond de discussie of de rabiëspatiënten die in de 
afgelopen jaren wereldwijd gemeld zijn en de ziekte overleefden, inderdaad rabiës hadden. 
Dit artikel beschrijft een literatuuronderzoek naar het aantal mensen dat ooit een mogelijke 
rabiesinfectie heeft overleefd en hun karakteristieken. 

Inleiding
Rabiës (hondsdolheid) wordt veroorzaakt door het Lyssavirus, 
behorend tot de familie van Rhabdoviridae. Van het virus zijn  
7 verschillende genotypen bekend. Rabiës is een infectie bij 
zoogdieren. Vleeseters zoals vossen, wolven, honden en katten en 
vleermuizen zijn het reservoir. Na een verwonding door een 
geïnfecteerd dier of bij de verzorging van een rabide persoon kan 
iemand geïnfecteerd raken met het virus.(1) 

Rabiës komtwereldwijd voor, met uitzondering van Nieuw 
Zeeland, Antarctica, grote delen van Oceanië en Japan. Volgens de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) sterven jaarlijks 55.000 
mensen aan rabiës, grotendeels in Aziatische en Afrikaanse lan-
den.(2) In Nederland zijn vleermuizen (met name de laatvlieger 
(Eptesicus serotinus) en in mindere mate de meervleermuis (Myotis 
dasycneme)) het enige rabiësreservoir. Sinds 1962 zijn in Nederland 
4 patiënten met rabiës gediagnosticeerd. Allen liepen hun infectie 
op in het buitenland. (1) 
De ziekte begint met griepachtige verschijnselen zoals koorts. 
Daarna ontstaan er toenemende spasmen, convulsies en/of para-
lyse. Uiteindelijk treden slik- en ademhalingsproblemen en soms 
aërofobie (luchtvrees) of hydrofobie (watervrees) op. De patiënt 
raakt in coma en komt te overlijden.(1) 

Onderzoeksmethode
Ter beantwoording van de vraag hoeveel patiënten rabiës over-
leefden is gezocht in PubMed aan de hand van de volgende tref-
woorden: rabies (all fields en MESH term) en survival (all fields en 
MESH term) of recovery (all fields), filter human. Dit resulteerde in 
326 artikelen. Screening van de titels (en eventueel abstracts) 
resulteerde in 9 patiënten. Een soortgelijke zoekopdracht werd 

uitgevoerd in ProMED-mail. Hierin werden 3 patiënten gevonden, 
waarvan er 2 reeds bekend waren uit PubMed. Daarnaast werd 
ook gezocht met Google. Dit leverde geen nieuwe patiënten op. 
Tenslotte is nog via PubMed gekeken naar andere artikelen gerela-
teerd aan de gevonden artikelen. Dit heeft ook geen extra patiën-
ten opgeleverd.

Resultaten

Karakteristieken van de patiënten

De karakteristieken van de 10 gevonden patiënten staan weerge-
geven in tabel 1. Het zijn 8 kinderen en 2 volwassenen. Zeven 
patiënten waren gebeten door een met rabiës besmet dier (3 
vleermuizen en 4 honden), 1 patiënt was gekrabd door een 
besmette kat, 1 patiënt was aangevlogen door een vleermuis en  
1 patiënt was aërogeen besmet tijdens werkzaamheden in een 
laboratorium. Deze patiënt was ook de enige die pre-expositie 
profylaxe had ontvangen.(3) Vijf besmettingen deden zich voor in 
de Verenigde Staten, 3 in Zuid-Amerika en 2 in India. Vijf patiënten 
werden behandeld met postexpositieprofylaxe (zonder immuno-
globulines) en slechts bij 2 patiënten gebeurde dit binnen 24 uur. 
Eenmaal werd immuunglobuline toegediend in het kader van de 
behandeling.
Bij analyse van de verschillende patiënten ontstond twijfel over de 
diagnose rabiës. De laboratoriumuitslagen van de 10 patiënten 
staan weergegeven in tabel 2.

De beperking van dit literatuuronderzoek is dat een aantal zaken 
niet bekend zijn omdat ze in de betreffende artikelen niet beschre-
ven zijn. Uitgaande van wat we op basis van de literatuur wel 
weten valt het volgende op. De karakteristieken van de 10 patiën-
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Patient Blootstelling Ziekte
Nr (ref) Geslacht, 

leeftijd, 
herkomst

Jaar incident, dier, 
bijtplek

Profylaxe Incubatietijd Symptomen Behandeling Uitkomst

1 (3) Man,  
6jr, VS

1970: beet, 
vleermuis 
(bevestigd rabide), 
duim

postexpositie: 
eendenembryo 
vaccin (15 doses), 
start dag 4, geen Ig

20 dagen toenemend 
lethargish, 
verlamming, 
coma

antibiotica, 
anti-epileptica 
en ‘intensive 
medical care’

milde restverschijnselen: 
linkszijdige coördinatie-
stoornis

2 (4) Vrouw, 
45 jr, 
Argentinië

1972: beet, hond 
(overleed 4 dgn 
later), arm

postexpositie: 
Muizenhersenen 
vaccin (14 doses en 
2 boosters), start 
dag 10

21 dagen paresthesie, 
spasmen, 
‘severe 
cerebellar 
striatal 
syndrome’

anti-epileptica, 
‘intensive 
medical care’

milde restverschijnselen: 
tremoren (na 13 
maanden)

3 (5) Man,  
32 jr, VS

1977: aërogeen, 
nvt, nvt

pre-expositie: 
primaire serie 9 jaar 
daarvoor, jaarlijkse 
booster, laatste half 
jaar daarvoor met 
titer 1:32

14 dagen beginnende 
hoofdpijn, 
uitbreidend 
naar coma in 
1 week, na  
2 weken 
ontwaakt

anti-epileptica, 
‘intensive 
medical care’

ernstige restverschijn-
selen: ademt 
zelfstandig, beweegt 
zelfstandig, reageert 
niet op opdrachten  
(na 1 maand)

4 (6) Man,  
9 jr, Mexico

1992: beet, hond 
(bevestid rabide), 
gezicht

postexpositie: 
VERO-vaccin dag 
1-3-7-14, 
diploidvaccin dag 
30, geen Ig

19 dagen koorts, 
convulsies, 
craniale  
hypertensie, 
coma

diuretica, 
dicloxicilline, 
amikacin, 
cephalosporin

ernstige restverschijn-
selen: quadriplegia, 
amaurosis, na 4 jaar 
overleden aan gevolgen 
(13)

5 (7) Vrouw,  
6jr, India

2000: beet, hond 
(overleed 4 dgn 
later), gezicht, 
handen

postexpositie: 
Rabipur dag 0-3-7, 
diploid vaccin dag 
21, geen Ig

20 dagen fotofobie, 
hallucinaties, 
verminderd 
bewustzijn, 
op dag 4 
coma

prednison, 
antibiotica

ernstige restverschijn-
selen: rigide, tremoren, 
ongecoördineerde 
bewegingen (met 18 
maanden) na 2 jaar 
overleden aan gevolgen 
(13)

6 (8) Vrouw, 
15jr, VS

2004: beet, 
vleermuis, vinger

nee ongeveer  
1 maand

gevoels-
stoornis 
hand, 
dubbelzien, 
braken, 
tremor, 
lethargie

drug-induced 
coma (7 dgn), 
ribavirin en 
amantadine 
(=Milwaukee-
protocol)

milde restverschijnselen: 
dysarthrie en lichte 
loopstoornis, 
graduated high school 
in 2007

7 (9) Man,  
15jr, 
Brazilië

2008: beet, 
vleermuis, 
onbekend

postexpositie:  
4 vaccinaties 
(gestart na 4 dgn), 
vijfde dosis na start 
symptomen, geen 
Ig

29 dagen onbekend Milwaukee-
protocol zonder 
ribavirin

milde restverschijnselen: 
loopproblemen en 
spraakproblemen, 
goede cognitieve 
functie

8 (10) Vrouw, 
17jr, VS

aangevlogen, geen 
verwonding

ja, 1 vaccinatie en 
Ig na 3 mnd  
(na aanvang 
symptomen)

ongeveer  
2 maanden

hoofdpijn, 
fotofobie, 
gevoels-
stoornis, 
later 
krachtsver-
lies en 
geagiteerd

kortdurend 
acyclovir en 
antibiotica bij 
verdenking 
encephalitis

kortdurend hoofdpijn 
i.v.m. verhoogde 
craniële druk, geen 
vervolg

9 (11) Vrouw, 
13jr, India

2011: beettype II, 
hond, been

nee 2 jaar niet kunnen 
drinken, 
hydrofobie, 
pijnlijk 
litteken

ondersteunende 
behandeling

geen restverschijnselen

10 (12) Vrouw,  
8jr, VS

2011:  krab, kat, 
onbekend

nee 4 of 9 weken keelpijn, 
slikklachten, 
encephalitis

drug-induced 
coma

geen restverschijnselen

* Mogelijk verzwakte laboratoriumstam 
** Abortieve rabiës (i.e. herstel zonder intensieve behandeling)

Tabel 1 Karakteristieken van de 10 patiënten die een infectie met het rabiësvirus overleefden (Ig: immunoglobuline)
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ten zijn zeer divers. Sommigen hebben pre-expositie of post-
expositieprofylaxe ontvangen met verschillende vaccins. De bloot-
stelling is ook verschillend. Opvallend is wel dat het grotendeels 
om kinderen gaat. Dit is echter in lijn met de epidemiologie van de 
ziekte ; kinderen lopen de grootste kans op infectie. Hierbij dient 
opgemerkt te worden dat de anamnese van kinderen onder de  
15 jaar als onbetrouwbaar wordt beschouwd, behalve als er een 
betrouwbare heteroanamnese is, bijvoorbeeld van een volwassen 
familielid.(1)

Meldingscriteria voor rabiës

Allereerst dient vastgesteld te worden of de patiënten inderdaad 
een infectie met het rabiësvirus hebben doorgemaakt. In de LCI-
richtlijn worden de volgende, voor Nederland geldende, meldings-
criteria gehanteerd: 

Een patiënt met acute encefalomyelitis en tenminste 2 van de 
onderstaande 7 symptomen:
• zintuigelijke veranderingen gerelateerd aan de plek van een 

voorafgaande dierenbeet; 
• verlammingsverschijnselen; 
• spasmen van de slikspieren ;

• hydrofobia ;
• delirium; 
• stuiptrekkingen; 
• angst.

en waarbij met laboratoriumonderzoek is aangetoond dat er
• bij de mens rabiesvirus aanwezig is in speeksel, huid, hersen-

weefsel, cornea, liquor of urinesediment;
of
• bij het dier rabiesvirus aanwezig is;
of
• antistoffen zijn in serum of liquor bij een niet gevaccineerd 

persoon, dan wel een significante titerstijging bij gevaccineerde 
personen.(1)

De gegevens over de 10 gevonden patiënten in vergelijking met 
deze meldingscriteria staan weergegeven in tabel 3. Van veel 
patiënten is niet met zekerheid is vast te stellen dat sprake was 
van een infectie met het rabiësvirus. In tabel 2 valt op dat de ziekte 
bij 9 van de 10 patiënten door het aantonen van antistoffen (of 
een significante titerstijging) werd vastgesteld. Slechts bij 1 patiënt 
werd het virus direct aangetoond in een huidbiopt, bij 8 patiënten 
was de ingezette directe virusdiagnostiek negatief. Uit onderzoek 
door Feder et al. blijkt echter dat bij de directe virusdiagnostiek 

Patiënt  Serologie  Virusdiagnostiek
Bloed Liquor Hersenweefsel Cornea-afdruk Speeksel Biopt huidzenuw

1 Dag 33; 1:6.300
Dag 90; 1:63.000
(RFFIT)

Dag 33; 1:3.200
(IFA)

Dag 34; neg Dag 34; neg Dag 34; neg

2 Dag 39; 1:4.860
Dag 69; 1:640.000
(RFFIT)

Dag 39; 1:625
Dag 120; 1:160.000
(RFFIT)

Neg Neg 

3 Dag 7; 1:16 
Dag 21; 1:64.000 (RFFIT)

Dag 28; 1:16.225 Dag 33; neg Dag 33; neg

4 Dag 24; laag
Dag 39; 1:34.800
(RFFIT)

Dag 24; laag
Dag 39; 1:78.125
(RFFIT)
+ aantonen intrathecale 
productie antilichamen

Dag 26; neg Dag 26; neg Dag 26; neg

5 Dag 28; 1:64 
Dag 110; 1:265.000
(RFFIT)

Dag 28; 1:8 
Dag 110; 1:124.000
(RFFIT)
+ aantonen intrathecale 
productie antilichamen

Neg Neg

6 Dag 31; 1:128
Dag 82; 1:32.768
(IFA en RFFIT)

Dag 31; 1:32
Dag 38; 1:2.048
(IFA en RFFIT)

Dag 31; neg Dag 31; neg

7 Titerstijging tot boven 100IU/ml Titerstijging tot boven 
100IU/ml

Dag 34; positief 
(RT-PCR haarfollikel)

8 Dag 90; 1:2.048
Dag 94; 1:8.192
(IFA)
RFFIT neg

Dag 90; 1:32
(IFA)
RFFIT neg

Dag 90; neg Dag 90; neg

9 1,6IU/ml 
(EIA)

10 1:64 (IgG) en 1:160 (IgM) (IFA)
RFFIT neg

1:4 (IgG) en 1:8 (IgM) 
(IFA)
RFFIT neg

Neg Neg

Tabel 2 Laboratoriumuitslagen van de 10 patiënten die een infectie met het rabiësvirus overleefden (IFA: indirect immunofluorescence antibody, RFFIT: rapid fluorescence focus 
inhibition test, EIA: enzyme-linked immuno assay)
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van rabiëspatiënten het speeksel in 81% van de gevallen positief 
is, de cornea-afdruk in 69% en de huidbioptie in 56%.(14) Bij 
navraag bleek dat in Nederland zeer terughoudend wordt omge-
gaan met het trekken van conclusies alleen op basis van serologie, 
waarbij opgemerkt dient te worden dat de Rapid Fluorescent 
Focus Inhibition Test (RFFIT) betrouwbaarder is dan de Indirect 
Fluorescent Antibodytest (IFA). 
Hoewel de patiënten dus (mogelijk) wel voldeden aan de 
meldingscriteria kan niet te stellig geconcludeerd te worden dat zij 
inderdaad rabiës hadden: het kan zijn dat zij óf slechts met het 
virus in contact zijn geweest, wat de titerstijging veroorzaakte óf 
de titerstijging werd (deels) veroorzaakt door de vaccinatie. Ook in 
de literatuur wordt aan de diagnose van sommige patiënten 
getwijfeld.(13)

Mogelijke verklaringen voor overleving

Omdat niet precies bekend hoe rabiës tot de dood leidt, is het ook 
moeilijk om te bepalen waarom deze 10 patiënten overleefden.(13,15)
Hieronder volgen enkele mogelijkheden die in de literatuur zijn 
gevonden:
• Niet-dodelijke blootstelling 

Aanwijzingen voor mogelijke overleving van blootstelling aan 
het rabiesvirus zijn gevonden bij mensen die wonen in het 
Peruaanse Amazonegebied. Zij hebben regelmatig contact met 
vampiervleermuizen. In 11% (7 van de 63) van de geteste sera 
werden antistoffen tegen rabies gevonden. Slechts een 
persoon had vaccinaties ontvangen. Deze gegevens suggereren 
niet-dodelijke blootstelling aan het virus. (16)

• Vroege ontwikkeling van antistoffen in serum en liquor 
De vroege ontwikkeling van antistoffen zou een positief effect 
hebben op de ziekteontwikkeling. Deze antistoffen zouden ook 
de reden kunnen zijn dat de uitgevoerde directe virusdiagnos-
tiek negatief is.(13)

• Pre- of postexpositieprofylaxe 
Zes van de 10 patienten werden behandeld met pre- of 
postexpositieprofylaxe. Mogelijk heeft de reeds opgebouwde 

immuunrespons bij hen een effect op de ziekteontwikkeling 
gehad. Sommige wetenschappers daarentegen, stellen dat juist 
de immuunrespons op het virus voor de complicaties verant-
woordelijk is.(13)

• Besmetting door een milde virusvariant 
Waarschijnlijk was in het geval van de besmette laboratorium-
medewerker sprake van een verzwakte laboratoriumstam.(5) 
Mogelijk zijn ook de patienten die werden gebeten door een 
vleermuis (n=4) geinfecteerd met een mildere, vleermuis 
variant.(13,15)

• Behandeling conform het Milwaukeeprotocol 
Hoewel de opstellers van het Milwaukeeprotocol (17) claimen 
dat dit de basis vormt voor de overleving van de behandelde 
patienten, zijn niet alle wetenschappers het hiermee eens. 
Meerdere personen zijn volgens dit protocol behandeld, maar 
zeker niet altijd succesvol.(13,14,15)

Conclusie
Hoewel in dit onderzoek 10 patiënten zijn gevonden die een 
mogelijke infectie met het rabiësvirus zouden hebben overleefd, 
dient vooropgesteld te worden dat rabiës in feite een dodelijke 
ziekte is. Van de 10 gevonden patiënten is niet met zekerheid te 
zeggen dat zij daadwerkelijk een infectie met het rabiësvirus heb-
ben doorgemaakt. Het blijft onduidelijk waarom deze patiënten 
niet overleden zijn.

Vragen over de uitgevoerde diagnostiek bij de gevonden 
patiënten zijn kort besproken met mevrouw Dr. Annemiek 
van der Eijk, viroloog Erasmus MC.
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Patiënt Voldoet aan meldingsplicht?
Ziektebeeld Laboratorium Conclusie

1 Ja Bevestigde vleermuis
Significante titerstijging
(NB postexpositieprofylaxe)

Ja

2 Ja Significante titerstijging
(NB postexpositieprofylaxe)

Mogelijk
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Antivirale therapie voor zwangere 
vrouwen met chronische hepatitis B
F.M. van Heiningen, S.J.M. Hahné

Het voorkomen van perinatale transmissie van het hepatitis B-virus (HBV) is van groot belang 
omdat het bijna altijd tot een chronische infectie leidt indien HBV bij de geboorte wordt 
opgelopen. In dit onderzoek is bij een klein aantal met chronische hepatitis B-geinfecteerde, 
HBeAg-positieve vrouwen geïnventariseerd of zij tijdens hun zwangerschap werden behan-
deld met antivirale middelen, en in hoeverre de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen 
Genootschap (NHG) en de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (MDL) over 
chronische hepatitis B bij zwangere vrouwen werden gehanteerd.

Aanleiding onderzoek
Preventie van perinatale HBV-transmissie is mogelijk door het 
vaccineren van baby’s van vrouwen die chronisch besmet zijn met 
hepatitis B en antivirale behandeling van de moeders tijdens de 
zwangerschap. De behandelmogelijkheden tijdens de zwanger-
schap zijn de laatste jaren toegenomen, door het op de markt 
komen van effectievere antivirale middelen. Bij zwangere vrouwen 
met een hoge viral load wordt behandeling met Lamivudine gead-
viseerd vanaf 32 weken, om perinatale transmissie te voorkomen. 
In de MDL-richtlijnen van 2012 is daar Tenofovir bijgekomen. (1) 

Het is niet bekend hoeveel zwangere vrouwen met chronische 
hepatitis B in Nederland in aanmerking komen voor behandeling 
en hoeveel daadwerkelijk behandeld worden. Echter, door gege-
vens te gebruiken uit een eerder uitgevoerd RIVM-project waarbij 
de effectiviteit van hepatitis B-vaccinaties bij baby’s van besmette 
moeders werd onderzocht (2), was het mogelijk om met terug-
werkende kracht gegevens te verkrijgen over de behandeling van 
besmette zwangere vrouwen. Deze gegevens hadden betrekking 
op de periode 2006-2012. 

Methode
Uit het eerdere RIVM-onderzoek naar de effectiviteit van de hepa-
titis B-vaccinatie bij kinderen van moeders met hepatitis B 
(HBsAg-positief), werden gegevens over de moeders van de deel-
nemende kinderen gehaald. Aan deze vrouwen was toestemming 
gevraagd om aanvullende gegevens te verzamelen over hun hepa-
titis B-behandeling ; 93 vrouwen gaven hiervoor toestemming. 
Vervolgens werd aan de huisartsen een vragenlijst gestuurd, waar-
in om verwijs- en behandelgegevens over hun hepatitis B-infectie 
werd gevraagd. Daarnaast werd over deze vrouwen informatie 
opgevraagd uit het landelijke registratiesysteem voor zwangere 
vrouwen, Praeventis, over hun HBeAg-status tijdens de zwanger-
schap. HBeAg-positiviteit is in de meeste gevallen een indicator 
voor een hoge virale load, en dus een verhoogde besmettelijkheid, 
en kan volgens de richtlijnen een reden zijn voor virale behande-
ling om overdracht tijdens de bevalling te voorkomen. 

De huisartsen van vrouwen die in Praeventis als HBeAg-positief 
geregistreerd stonden, werden ook telefonisch benaderd als zij de 
vragenlijst niet hadden ingevuld. Als de huisarts over onvoldoende 
gegevens beschikte, werd contact opgenomen met de verloskun-
dige, en/of het laboratorium en/of de specialist om te achterhalen 
welke hepatitis B-markers bepaald waren tijdens de zwanger-
schap, of de zwangere vrouw verwezen was naar een specialist en 
welke behandeling zij had gekregen.

Resultaten
Tweeënvijftig van de 93 vragenlijsten werden ingevuld geretour-
neerd (56%). Hieruit bleek dat 12 vrouwen HBeAg-negatief waren , 
bij 24 vrouwen was dit onbekend en over 3 vrouwen was deze 
vraag niet beantwoord. Dertien van de 52 vrouwen waren volgens 
de vragenlijsten en/of Praeventis HBeAg-positief; 5 van deze 13 
vrouwen bleken bij verder onderzoek HBeAg-negatief en bij 3 
vrouwen kon dit niet worden bevestigd. Uiteindelijk waren er 5 
vrouwen met zekerheid HBeAg-positief tijdens de zwangerschap. 

In de NHG-standaard uit 2007 Virushepatitis en andere leveraan-
doeningen staat dat zwangere vrouwen met chronische hepatitis 
B in aanmerking komen voor behandeling als zij positief testen 
voor HBeAg en/of hun ALAT-waarden verhoogd zijn. Vòòr 2007 
waren er geen specifieke NHG-richtlijnen met betrekking tot  
deze groep.

In de MDL-richtlijnen vanaf 2008 staat dat zwangere vrouwen 
behandeld kunnen worden vanaf een zwangerschapsduur van 
32 weken. Het criterium hiervoor is dat er sprake is van een zeer 
hoog HBV-DNA (=1,0 x 109 kopieen/ml of = 2,0 x 10 

8 IU/ml). 
Naast behandeling met Lamivudine wordt vanaf 2012 ook 
behandeling met Tenofovir genoemd. (3) Vòòr 2008 was er in 
de MDL-richtlijnen geen informatie specifiek voor deze groep.
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Drie van van hen werden behandeld met antivirale middelen tij-
dens hun zwangerschap, waarvan 1 conform de richtlijnen. 
Daarnaast was er 1 die, ook conform de richtlijnen, niet werd 
behandeld en 1 vrouw die niet werd behandeld maar waarvan de 
uitslagen van aanvullend laboratoriumonderzoek (virale load en 
leverwaarden) ontbraken, terwijl deze waarden wel bepaald had-
den moeten worden. Bij 4 van de 5 kinderen van deze moeders (bij 
mevrouw 1,2,4 en 5) is bloedonderzoek gedaan na de laatste HBV-
vaccinatie; zij waren allen voldoende beschermd en HBsAg-negatief. 

Opvallend was dat veel huisartsen (24 van de 52) niet op de hoog-
te waren van de HBsAg /HBeAg-gegevens van de betrokken vrou-
wen. Dit komt doordat zij vaak via een andere specialist, zoals een 
gyneacoloog, naar een MDL-arts werden verwezen. 

De casussen van de 5 zwangere vrouwen met chronische hepatitis 
B worden hieronder beschreven:

• mevrouw 1 werd door de huisarts verwezen naar de gynaeco-
loog en vervolgens via de gynaecoloog bij 33 weken zwanger-
schap door de MDL-arts gezien. Zij had normale leverenzymen, 
een verhoogde virale load (HBV-DNA 1.3 x 108 kopieën/ml) en 
werd de laatste weken van de zwangerschap behandeld met 
Lamivudine. De MDL-arts noteerde dat de hoogte van het 
HBV-DNA precies op de grens zat tussen 108 en 109 kopieën /ml 
waardoor behandeling overwogen kon worden. Strikt geno-
men was behandeling volgens de MDL-richtlijnen niet 
geïndiceerd. De baby werd geboren in 2008. 

• mevrouw 2 werd door de IVF-afdeling verwezen naar de 
MDL-arts. Zij had een hoge virale load (HBV-DNA 4.52 x 109) en 
hoge leverwaarden. Vanaf het derde trimester werd een 
behandeling gestart met Tenofovir. De vrouw werd conform de 
MDL-richtlijnen behandeld, De baby werd geboren in 2009. 

• mevrouw 3 werd verwezen naar de MDL-arts door de huisarts. 
Zij had een verhoogde viral load (HBV-DNA >1,1 x 108 IU/ml) 
met normale leverwaarden en werd vanaf week 32 behandeld 
met lamivudine. De precieze viral load is onbekend, de indicatie 
voor antivirale behandeling kan dus niet goed beoordeeld 
worden. De baby werd geboren in 2009.

• mevrouw 4 testte positief voor HBeAg maar werd niet 
doorverwezen naar een specialist Naar aanleiding van de 
uitslag adviseerde het laboratorium nader onderzoek te doen 
naar onder andere de leverfuncties. Ook werd bij de interpreta-
tie genoemd dat verwijzing naar internist/hepatoloog noodza-
kelijk was. Er kan niets gezegd worden over het naleven van de 
richtlijnen omdat de zwangerschap dateert van voor de 
invoering van de richtlijnen. De baby werd geboren in 2006

• mevrouw 5 werd door de huisarts doorverwezen naar de 
gynaecoloog en deze stuurde haar door naar de MDL-arts. De 
vrouw had een licht verhoogde viral load (HBV-DNA 1.83 x 105 
IU/ml) met normale leverfuncties. De virale load was niet 
zodanig hoog dat antivirale middelen geïndiceerd waren. 
Patiënte werd niet behandeld tijdens de zwangerschap. Dit is 
conform de MDL-richtlijnen. De baby werd geboren in 2012

Conclusie
De richtlijnen voor diagnostiek en behandeling werden niet in alle 
onderzochte gevallen gevolgd. Opvallend was dat veel huisartsen 
niet op de hoogte waren van de HBsAg/ HBeAg gegevens van de 
zwangere vrouwen. Soms werd de zwangere vrouw door de speci-
alist uit voorzorg wel behandeld met virale middelen terwijl dat 
strikt genomen niet geïndiceerd was.

De vrouwen uit dit onderzoek waren zwanger tussen 2006 en 
2012. Sinds 2008 zijn de richtlijnen voor hepatitis B en zwanger-
schap van het NHG, MDL en de Koninklijke Nederlandse 
Organisatie van Verloskundigen (KNOV) verbeterd en beter op 
elkaar afgestemd, waardoor we verwachten dat de kans groter is 
dat zwangere vrouwen indien nodig worden doorverwezen naar 
de specialist. 
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Proefschriftbespreking

Humorale immuunrespons na 
HPV-infectie en -vaccinatie
M. Scherpenisse

Het percentage Nederlanders dat geïnfecteerd is met humaan papillomavirus (HPV), veroor-
zaker van onder andere baarmoederhalskanker, is met 3 procent toegenomen in de periode 
tussen 1996 (20.0%) en 2007 (23.1%). Opvallend daarbij is de toename van HPV-infecties 
onder meisjes en vrouwen in de leeftijdsgroep tussen 15 en 24 jaar. Antilichamen die het 
lichaam zelf aanmaakt tegen een HPV-infectie beschermen niet volledig, dit betekent dat 
iemand opnieuw kan worden geïnfecteerd. Het HPV-vaccin biedt wel goede bescherming en 
HPV-antilichamen zijn detecteerbaar in de omgeving van de baarmoederhals bij gevaccineer-
de meisjes. 

Baarmoederhalskanker is een van de meest voorkomende kankers 
wereldwijd. Bij 99.7% van de patiënten met baarmoederhalskan-
ker is een persistente infectie met het HPV de oorzaak. HPV 
veroorzaakt niet alleen baarmoederhalskanker, maar kan ook 
bijdragen aan de ontwikkeling van kanker aan de anus, vulva, 
vagina, penis, mond en keel. HPV16 en HPV18 zijn de meest 
voorkomende hoogrisico HPV-typen en samen verantwoordelijk 
voor 70% van alle gevallen van baarmoederhalskanker. HPV 
infecteert voornamelijk de genitale regio. Daarom is het slijmvlies 
van de genitale regio de eerste verdedigingszone tegen 
HPV-infecties. 

Er zijn 2 vaccins ontwikkeld tegen de meest voorkomende 
hoogrisico HPV-types, HPV16 en 18. Het quadrivalente HPV-vaccin 
(Gardasil) beschermt tegen infecties met HPV6, 11, 16 en 18 en het 
bivalente HPV-vaccin (Cervarix) beschermt tegen infecties met 
HPV16 en 18. Beide vaccins hebben een profylactische werking. 
Het bivalente HPV-vaccin is opgenomen in het Rijksvaccinatie-
programma (RVP)voor 12-jarige meisjes. Daarnaast is er een 
eenmalige inhaalcampagne georganiseerd waarbij meisjes van  
13 tot 16 jaar zich konden laten vaccineren. In Nederland was de 
vaccinatiegraad in eerste instantie rond 50%, mede door de 
negatieve media-aandacht, maar deze nam toe tot 56% in 2012. 
Met de introductie van de HPV-vaccins werd het ook belangrijk 
om de impact van de HPV-vaccinatie te monitoren in de 
Nederlandse bevolking. Om bescherming te kunnen bieden, 
moeten de HPV-vaccins voldoende antilichamen produceren op 
plekken waar HPV-infecties voorkomen, zoals in de genitale regio. 

De biologische relevantie van natuurlijk geïnduceerde HPV 
antilichamen, HPV antilichamen die zijn ontstaan na een infectie, 
is nog steeds niet duidelijk. Het is bekend dat er een sterk verband 
is tussen persistente HPV infecties en de aanwezigheid van 
HPV-specifieke antilichamen. Kunnen deze natuurlijk verkregen 
HPV antilichamen wel bescherming bieden tegen nieuwe HPV 
infecties? Wat is het verschil tussen de immuunresponsen welke 

ontwikkelen na een HPV infectie en na HPV vaccinatie? In dit 
proefschrift zijn de kwaliteit, kwantiteit en karakteristieken van de 
HPV antilichaam immuunrespons na HPV infectie en HPV 
vaccinatie onderzocht. HPV immuunresponsen werden onder-
zocht in populatie studies, in groepen die in aanmerking kwamen 
voor HPV vaccinatie en in immuungecompromitteerde meisjes.

HPV-antilichaamresponsen na 
een HPV-infectie

Een detecteerbare antilichaamrespons tegen het L1 capside-eiwit 
van HPV (de eiwitmantel van het virus) wordt ontwikkeld in 
50-70% van de geïnfecteerde mensen. Deze natuurlijk verworven 
HPV-specifieke antilichamen zijn voor lange tijd op relatief 
constant niveau aanwezig in het bloed. Daarom is de serologische 
HPV-respons (de detectie van HPV-antilichamen) een maat voor 
HPV-infecties die in het verleden hebben plaats gevonden.
We hebben gebruik gemaakt van een grote serosurveillancestudie 
(dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking) uitgevoerd in 
2006-2007. Aan de deelnemers in de studie werd gevraagd om 
bloed te doneren en om vragenlijsten in te vullen met vragen over 
demografische karakteristieken, vaccinatiehistorie en informatie 
over seksueel gedrag. In deze studie hebben we de leeftijdsspeci-
fieke seroprevalentie van HPV-antilichamen in bloed bepaald van 
7 hoogrisico HPV-serotypen (HPV16, 18, 31, 33, 45, 52 en 58) onder 
de Nederlandse bevolking (0-79 jaar oud) vóór de invoering van 
de HPV- vaccinatie. Omdat HPV een seksueel overdraagbaar virus 
is en mensen snel na hun eerste seksuele contact geïnfecteerd 
raken, wordt de HPV-vaccinatie aangeboden aan jonge meisjes. 
De resultaten van onze studie bevestigen dat dit een goede leeftijd 
is aangezien een toename in HPV-seroprevalentie onder zowel 
vrouwen als mannen werd waargenomen rondom de leeftijd van 
het eerste seksuele contact (15-19 jaar). Deze toename in seropre-
valentie was het duidelijkst voor vrouwen. Redelijk constante 
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HPV- seroprevalenties werden waargenomen rond middelbare 
leeftijd waarna de seroprevalentie in oudere mensen iets daalde. 
Seroprevalentiedata van de 12-16 jarigen van voor de invoering 
van HPV-vaccinatie kunnen gebruikt worden als basis voor het 
verder evalueren van de langetermijneffecten van de HPV16/18-
vaccinatie op de Nederlandse bevolking. Met behulp van deze 
seroprevalentiestudies kunnen we het effect van vaccinatie op het 
aantal infecties en als afgeleide daarvan ook op viruscirculatie in 
zowel mannen als vrouwen onderzoeken. Daarnaast kunnen ook 
mogelijke veranderingen in het voorkomen van de verschillende 
HPV-types gemonitord worden en kunnen we meer inzicht krijgen 
in groepsimmuniteit na HPV-vaccinatie. 

Verschuivingen in HPV-seroprevalentie  
in Nederland

In de loop van de tijd hebben er veranderingen in HPV-
seroprevalentie van de 7 hoogrisico HPV-typen onder de 
Nederlandse bevolking plaatsgevonden. Uit ons onderzoek blijkt 
dat de HPV- antilichaamseroprevalentie in de Nederlandse 
bevolking is toegenomen met 3.1% (van 20.0% in 1995-96 naar 
23.1% in 2006-07) door een significante stijging in de seropreva-
lentie voor HPV16, 18, 31 en 45. HPV16 seroprevalentie onder jonge 
vrouwen is verschoven naar jongere leeftijden (van 20-24 naar 
15-19 jaar) (Figuur 1). Waarschijnlijk wordt deze verschuiving in 
seroprevalentie veroorzaakt door veranderingen in seksueel 
gedrag in die jaren, in het bijzonder een jongere leeftijd van het 
eerste seksuele contact Het is interessant dat ook bij personen 
ouder dan 40 jaar een toename in HPV-seropositiviteit wordt 
waargenomen in deze periode van 11 jaar. Dit kan verklaard 
worden door het feit dat nu een hoger percentage ouderen nog 
steeds seksueel actief is dan voorheen. Dit is misschien het gevolg 
van de ontwikkelingen op het gebied van therapeutische interven-
ties wat die gebruikt worden wanneer er problemen op seksueel 
gebied zijn. Ook kunnen seksueel actieve oudere vrouwen 
kwetsbaarder zijn voor seksueel overdraagbare infecties door de 
postmenopauzale veranderingen die in hun lichaam optreden. 
Deze postmenopauzale veranderingen kunnen atrofie of verdun-
ningen in de mucosa veroorzaken waarbij minder cervicale 
secretie wordt geproduceerd. Dit kan resulteren in kleine wondjes 
op de cervix. Juist deze kleine wondjes zijn de ingangen waar 
ziekteverwekkers zoals HPV het lichaam kunnen binnendringen 
wanneer deze vrouwen seksueel actief zijn. 

De op natuurlijke wijze verworven HPV-antilichamen leken niet 
altijd het virus te kunnen neutraliseren, wat betekent dat na een 
HPV-infectie mensen opnieuw HPV-infecties kunnen oplopen. 

HPV-vaccinatie

HPV-prevalentie voor vaccinatie

Tegelijkertijd met het invoeren van de HPV-vaccinatie, werd de 
HAVANA-studie (HPV Amongst Vaccinated And Non-vaccinated 
Adolescents) gestart om de eerste effecten van het vaccinatie- 
programma te monitoren. In deze studie zijn jonge meisjes (14-16 
jaar) geïncludeerd waarvan het normaliter verwacht kan worden 
dat ze seksueel actief worden in de jaren vlak na vaccinatie. 
Jaarlijks worden bij deze meisjes cervicale swabs, bloed en 
cervicale secretiemonsters afgenomen. Deze studie stelt ons in 
staat om de aanwezigheid van HPV-DNA in cervicale swabs te 
monitoren en deze data te koppelen aan de resultaten van 
HPV-specifieke antilichamen in bloed en in cervicale secretie. 
Hierdoor is het mogelijk om inzicht te krijgen in de vroege effecten 
van het HPV-vaccinatieprogramma voor en kort na de introductie 
van het HPV-vaccin. Zoals verwacht was de HPV-DNA-prevalentie 
onder jonge meisjes vóór de HPV-vaccinatie laag. In de nabije 
toekomst zullen de in deze studiepopulatie nieuw verkregen 
HPV-infecties kunnen worden bestudeerd, in relatie tot de 
vaccinatiestatus van de meisjes, serostatus en risicofactoren voor 
HPV-(sero)positiviteit 

HPV16/18 -specifieke antilichaamresponsen 
tot 2 jaar na vaccinatie

Het bivalente HPV16/18-vaccin induceert hoge antilichaamconcen-
traties in het bloed. Data over de HPV-antilichaamconcentraties in 
de cervicale secretie zijn echter beperkt, terwijl juist bij de 
baarmoeder het HPV-vaccin bescherming moet bieden. IgG-
antilichamen zijn voornamelijk in het bloed terug te vinden en 
IgA-antilichamen worden voornamelijk geproduceerd bij de 
mucosa (bijvoorbeeld de genitale regio). Tot in ieder geval 2 jaar 
na vaccinatie waren HPV16- en 18-specifieke IgG- antilichamen 
aantoonbaar in het bloed en in de cerviale secretie. IgA- antili-
chaamconcentraties in bloed en in de cervicale secretie waren veel 
lager dan de IgG-concentraties. 
De correlatie tussen bloed en cervicale secretie van IgG- en 
IgA-antilichamen was goed, ondanks dat de antilichaamconcen-
traties in de cervicale secretie veel lager waren dan in het bloed. 
Ook in de cervicale secretie bleven de antistofconcentraties op een 
constant niveau tot in ieder geval 2 jaar na vaccinatie. Hieruit 
kunnen we voorzichtig concluderen dat vaccingeïnduceerde 
antilichamen vanuit het bloed naar de baarmoeder lekken of dat 
antilichamen door middel van kleine hoeveelheden bloed, 
ontstaan bij wondjes, in de cervicale secretie terecht komen. Toch 
kunnen immunologische mechanismen zoals locale productie van 
HPV-specifieke antilichamen niet worden uitgesloten.
De hypothese dat HPV-specifieke antilichamen naar de cervicale 
mucosa lekken wordt ondersteund door de hoge correlaties 
tussen de IgG-antilichaamconcentraties specifiek voor tetanus 

Figuur 1 HPV16-seroprevalentie bij vrouwen in 1995-96 (donkergrijze balken) en 
2006-07 (lichtgrijze balken)
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toxoid en difterie toxoid in het bloed en in de cervicale secretie. 
Deze vaccingeïnduceerde antilichamen worden namelijk niet 
geproduceerd bij de cervix. Op plaatsen waar HPV-infecties 
voornamelijk plaats vinden dragen transudatie en exudatie van 
HPV-specifieke antilichamen hoogstwaarschijnlijk bij aan mogelijk 
voldoende bescherming tegen HPV-infectie en/of herinfecties.

HPV-kruisreagerende antilichaamresponsen 
na HPV-vaccinatie

IgG-antilichamen geïnduceerd na HPV16/18-vaccinatie kruisreage-
ren ook met HPV-typen 31, 33, 52 en 58, die fylogenetisch 
gerelateerd zijn aan HPV16 en HPV45 dat gerelateerd is aan 
HPV18. Het is bekend dat kruisreagerende antilichamen tegen 
HPV31 en 45 en soms HPV33 ook neutraliserend zijn en eventueel 
bescherming kunnen bieden tegen HPV31- en 45-infecties. 
Ondanks dat wij ook antilichamen vonden tegen HPV52 en HPV58 

na vaccinatie, is er geen biologische relevantie van deze anti-
lichaamconcentraties want in vaccinstudies werd geen kruis-
bescherming gevonden tegen HPV52 en HPV58. In tegenstelling 
tot kruisreagerende antilichamen ontstaan na een HPV-infectie, 
kunnen kruisreagerende antilichamen ontstaan na vaccinatie wel 
gedeeltelijk bescherming bieden tegen nieuwe HPV-infecties. 
Kruisreagerende antilichamen tegen HPV31 en 45 werden ook 
gedetecteerd in de cervicale secretie tot in ieder geval 2 jaar na 
vaccinatie.

HPV-vaccinatie bij mensen met een slecht 
werkend immuunsysteem

Effectief en veilig vaccineren is belangrijk voor mensen die een 
slecht werkend immuunsysteem hebben wat veroorzaakt kan 
worden door chronische aandoeningen zoals juveniele idiopathi-
sche artritis (JIA, ook wel bekend als jeugdreuma) en systemische 

Figuur 2AB IgG-antilichaamconcentratie na HPV-vaccinatie voor HPV16/18 en kruisreagerende HPV-typen (HPV31, 33, 45, 52 en 58) in serum (A) en in cervicale secretie (B) 
vóór vaccinatie (M0), 1 jaar na de eerste vaccinatie (M12) en 2 jaar na de eerste vaccinatie (M24)
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lupus erythematosus (SLE, auto-immuunziekte met symptomen in 
voornamelijk de organen). Patiënten met JIA of SLE lopen een 
verhoogd risico op infecties veroorzaakt door de immuunonder-
drukkende effecten van hun ziekte of door de medicatie die ze 
moeten gebruiken. Patiënten met SLE hebben in vergelijking met 
gezonde mensen, een verhoogd risico op multiple en persistente 
HPV-infecties die kunnen leiden tot de voorstadia van 
baarmoederhalskanker. 
De immunogeniciteit en de veiligheid van het bivalente HPV-
vaccin bij meisjes met JIA, SLE en juveniele dermatomyositis (JDM, 
auto-immuunziekte die ontstekingen aan huid en aderen 
veroorzaakt), of overlappende syndromen is onderzocht en is 
vergeleken met gezonde meisjes tussen de 12-18 jaar. Het 
HPV-vaccin is veilig en immunogeen in de eerste 12 maanden na 
de eerste HPV-vaccinatie, maar de JIA-patiënten ontwikkelen wel 
lagere HPV-specifieke antilichaamconcentraties en minder 
HPV-specifieke ‘memory’ B-lymphocyten.. Door deze vermin-
derde immuunresponsen in de patiënten met JIA is bescherming 
tegen HPV-infecties door het HPV-vaccin op lange termijn niet 
verzekerd. Daarom raden we aan om de HPV-specifieke antili-
chaamconcentraties in de loop van de tijd te monitoren en 
daarnaast preventieve maatregelen te nemen door frequent 
cervicale uitstrijkjes te laten maken bij deze patiënten. Ook in 
patiënten met SLE, JDM en overlappende syndromen lijkt het 
HPV-vaccin minder immunogeen te zijn dan bij gezonde meisjes. 
Een grotere studie is nodig om het mechanisme achter deze 
verminderde humorale immuunresponsen te achterhalen.

Het belang van HPV-serologie
HPV-specifieke seroprevalentiestudies zijn nodig voor het 
monitoren van de door vaccinatie verworven bescherming tegen 
HPV en om informatie te verkrijgen over groepen die (extra) risico 
lopen op HPV-infecties, groepsimmuniteit na HPV-vaccinatie en 
veranderingen in het voorkomen van verschillende HPV-types in 
gevaccineerde mensen. Het is interessant om een volgende 
serosurveillancestudie uit te voeren waarin de effecten van de 
HPV-vaccinatie kunnen worden bestudeerd, bijvoorbeeld 10 jaar 
na de laatste serosurveillancestudie die werd uitgevoerd in 
2006-2007. Naast het verzamelen van bloedmonsters in serosur-
veillancestudies is het interessant om de impact van het HPV-
vaccin op het HPV-repertoire, de mogelijke veranderingen hierin 
en de vaccineffectiviteit te onderzoeken door genitaal DNA onder 
HPV-gevaccineerde en niet gevaccineerde jong volwassenen te 
verzamelen. Momenteel is de HPV-vaccinatie alleen routinematig 
beschikbaar voor jonge meisjes. Toch kunnen jongens ook baat 
hebben bij HPV-vaccinatie. HPV kan namelijk bij mannnen kanker 
aan de anus, penis, mond en keel veroorzaken. Bescherming van 
de meisjes door vaccinatie kan voor de jongens het risico om HPV 
op te lopen verkleinen. Het effect van groepsimmuniteit neemt 
toe bij een hogere vaccinatiegraad. In Nederland is de HPV-
vaccinatiegraad onder meisjes iets hoger dan 50% en in het geval 
dat de vaccinatiegraad niet verder zal toenemen, hebben de 
jongens geen profijt van groepsimmuniteit en kunnen ze beter 
ook gevaccineerd worden. Ook zou het vaccineren van jongens 
een stimulerend effect kunnen hebben op de deelname van 
meisjes aan het HPV-vaccinatieprogramma omdat vaccineren van 
alleen meisjes bij tegenstanders als discriminatie wordt gezien. 
In dit proefschrift hebben we laten zien dat HPV-serologie van 
groot belang is voor onderzoek naar de immuunrespons na een 
HPV-infectie en inzicht kan geven in de vaccin geïnduceerde 
immuunrespons. Het analyseren van HPV-specifieke antilichamen 
is een belangrijke immunologische tool voor het bestuderen van 
de kwaliteit, kwantiteit en karakteristieken van een HPV immuun-
respons na zowel een HPV-infectie als na HPV-vaccinatie. 
Daarnaast is de humorale immuunrespons een belangrijke 
parameter om de immunologische effecten van vaccinatie op 
individueel en populatie niveau (bijvoorbeeld groepsimmuniteit) 
te monitoren. 
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Vraag uit de praktijk

Handhygiëne in de jeugdgezondheids-
zorg, ook bij het vaccineren? 
Consultatiebureaumedewerkers krijgen soms vragen van ouders of zij hun handen hebben gewassen 
voor het prikken. Interne richtlijnen of protocollen geven vaak geen duidelijk antwoord of dit moet 
gebeuren. In de praktijk blijken medewerkers er verschillend mee om te gaan. Dit leidt tot discussies 
over hoe vaak de handen moeten worden gewassen? En hoe? Op welk moment? Voor het klaarmaken 
van het vaccin? Is het voldoende als je je handen wast voordat het consult begint en daarna pas weer 
als je het vaccin klaarmaakt? Is het voldoende dat je bij elk kind met schone handen begint, maar na 
het lichamelijk onderzoek niet meer opnieuw de handen wast voordat je gaat vaccineren? Om ant-
woord te geven op deze vragen, formuleren we ze tot één vraag: “Op welk moment moeten mede-
werkers in de jeugdgezondheidszorg de handen wassen als zij een vaccinatie gaan toedienen?” 

Handhygiëne, wat is dat? 
Handhygiëne wordt beschouwd als de belangrijkste maatregel om 
het risico van overdracht van micro-organismen, van medewer-
kers in de gezondheidszorg naar patiënten, te verminderen. Onder 
handhygiëne wordt verstaan: handen wassen, handen desinfecte-
ren en handen verzorgen met handcrème. Door de handen te 
wassen met water en zeep wordt vuil en een deel van de micro-
organismen verwijderd. De reductiefactor ligt duidelijk onder die 
van het desinfecteren van de handen. Handdesinfectie is het met 
handalcohol snel reduceren van de micro-organismen die op de 
handen aanwezig is. Om de handen in goede conditie te houden 
moet men ze verzorgen door het korthouden en verzorgen van de 
nagels en het aanbrengen van handcrème om uitdroging en 
kloofvorming tegen te gaan. In het algemeen worden wassen met 
water en zeep of het inwrijven van de handen met handalcohol 
wat betreft de preventie van kruisinfecties als aan elkaar gelijk-
waardig beschouwd. Handen desinfecteren met handalcohol is 
minder belastend voor de huid (mits er een terugvetter in de 
handalcohol zit), effectief en kan in 30 seconden worden gedaan. 
Op een consultatiebureau heeft handalcohol de voorkeur boven 
handen wassen. Handalcohol is niet effectief bij zichtbaar 
verontreinigde handen. Wanneer de handen zichtbaar verontrei-
nigd zijn, worden ze altijd gewassen met water en gewone, 
vloeibare zeep.

Wanneer wordt handhygiëne 
aanbevolen in de 
jeugdgezondheidszorg?
Er zijn een aantal algemene uitgangspunten waarmee alle 
gezondheidszorgmedewerkers rekening moeten houden in het 
contact met patiënten: de handen zijn een belangrijke schakel in 

de overdracht van micro-organismen. Handen en polsen dienen 
op het zicht schoon te zijn, de nagels kortgeknipt (geen kunstna-
gels), vrij van sieraden en vrij van bedekkende kleding. 

Een consultatiebureau is geen intramurale gezondheidsinstelling. 
Bezoekers zijn een in principe gezonde groep in een extramurale 
setting. Alle kinderen gebruiken in de wachtruimte dezelfde 
matjes, hetzelfde speelgoed en worden aangeraakt door de 
handen van de consultatiebureaumedewerker. In deze situatie is 
‘huishoudelijk schoonmaken’ voldoende. Het risico van over-
dracht van ziektekiemen tijdens het consult is in deze omgeving 
laag. Er zijn echter momenten in de praktijk die wel transmissieri-
sico’s met zich meebrengen en waarbij handhygiëne belangrijk is. 

Volgens de richtlijn Infectiepreventie in het consultatiebureau 
Jeugdgezondheidszorg van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) 
moeten na iedere cliënt de handen gewassen worden met water 
en zeep of gedesinfecteerd met handalcohol. 
De Hygiënerichtlijnen voor GGD’en van het Landelijk Centrum Hygiëne 
en Veiligheid (LCHV)van het RIVM geven meer momenten waarop 
de handen gewassen of gedesinfecteerd moeten worden. De 
belangrijkste daarvan zijn:
• Voor aanvang van de werkzaamheden en na pauzes;
• Na hoesten, niezen en het snuiten van de neus;
• Na toiletbezoek;
• Voor en na het nuttigen van voedsel en dranken;
• Na lichamelijk onderzoek;
• Na contact met lichaamsvloeistoffen of 

uitscheidingsproducten.
In de praktijk kunnen bovenstaande momenten vaak gecombi-
neerd worden.
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Handhygiëne voor het toedienen 
van vaccinaties?

Bovenstaande geeft nog geen antwoord op de vraag of het 
wassen/desinfecteren van de handen voorafgaand aan een 
vaccinatie in de jeugdgezondheidszorg noodzakelijk is. Het 
infectierisico is klein bij kortdurend contact met de intacte huid 
van een gezonde cliënt. In zowel de WIP- als de LCHV- richtlijn 
wordt vaccineren niet expliciet beschreven. Als we kijken bij een 
min of meer vergelijkbare situatie, namelijk de reizigersspreekuren 
op GGD’en, dan is in de LCR-richtlijn te lezen dat in Nederland het 
wassen of desinfecteren van de handen niet nodig is. 

Er zijn twee belangrijke redenen voor een goede handhygiëne. De 
eerste reden is het doorbreken van een transmissieketen. Hiervoor 
zijn de algemene aanbevelingen in de vorige paragraaf bedoeld. 
Het wassen of desinfecteren voorafgaand aan vaccinatie voegt 
daar niets aan toe. De tweede reden voor handhygiëne is het 
voorkomen dat een steriel product besmet raakt, waardoor 
infecties kunnen ontstaan na toediening. Omdat gewerkt wordt 
met een voorverpakt gebruiksklaar vaccin, bestaat er bij het 
klaarmaken en toedienen van een vaccin geen contact met het 
steriele vaccin of de steriele naald en zal geen contaminatie 
plaatsvinden.

Een bijzondere situatie vormen de groepsvaccinaties. Het is aan te 
bevelen het handen schudden zo veel mogelijk te beperken bij 
groepsvaccinaties. Uiteraard geldt hier ook dat gelet moet worden 
op de handhygiëne op de eerder genoemde momenten. Echter, 
het wassen of desinfecteren van de handen na iedere cliënt is niet 
praktisch en niet nodig. De situatie lijkt namelijk op die in een 
huisartspraktijk. De vaccinatie is te beschouwen als ‘vluchtig 
contact’. In de huisartspraktijk is handen wassen of desinfecteren 
niet nodig na vluchtig contact volgens de richtlijn Infectiepreventie in 
de huisartspraktijk. 

Conclusie
We begonnen met de vraag: “Op welk moment moeten medewer-
kers in de jeugdgezondheidszorg handen wassen of desinfecteren 
bij het toedienen van een vaccinatie?” Het antwoord is dat 
vaccinatie geen extra handhygiëne vereist, mits de hygiënerichtlij-

nen voor de jeugdgezondheidszorg van de WIP en de LCHV goed 
uitgevoerd worden. Wellicht ten overvloede: voorafgaand aan een 
vaccinatie hoeft de huid waarin geprikt wordt niet te worden 
gedesinfecteerd, behalve als deze zichtbaar vies is.

De volgende personen hebben bijgedragen aan de beant-
woording van deze vraag: Mieke van den Berg (Careyn), 
Veronique van Erp (SAG), Saskia Rijnbende (GG&GD Utrecht), 
Astrid Nielen (GGD Amsterdam), Henk Groeneveld (GGD 
Midden Nederland), Monique Waegemaekers (Arbo/WIP), 
Ariëne Rietveld (GGD Hart voor Brabant), Gerard Sonder 
(LCR), Wim Opstelten (huisarts), Masja Loogman (NHG),  
Thijs Veenstra (LCHV/RIVM) en vanuit CIb/RIVM:  
Helma Ruijs, Patricia Vermeer, Marjo Oey, Rendelien 
Verschoof,  Gert Weijman, Ingrid Drijfhout en  
Yvonne Wijnands.
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Aankondigingen

Voorlichtingscampagne RIVM over 
teken en lyme gaat weer van start
Met de start van de lente begint ook het tekenseizoen. In de natuur en met mooi weer is de 
kans groter om door een teek te worden gebeten. Hier wordt aandacht voor gevraagd in de 
Week van de Teek van 7-14 april. Voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
is dit het jaarlijks startmoment van voorlichtingsactiviteiten over teken en de ziekte van Lyme.

Het RIVM werkt al jaren aan een groeiende set van voorlichtingsmaterialen voor publiek over teken en de ziekte van 
Lyme. Want voorlichting is en blijft essentieel. De ziekte van Lyme is eenvoudig te voorkomen door op tekenbeten te 
controleren als je buiten in het groen bent geweest. Dat geldt voor iedereen, maar sommige groepen komen nu 
eenmaal vaker buiten of worden vaker gebeten dan anderen. Denk aan kinderen, boswachters en andere ‘groenwer-
kers’ of ouderen die veel in de tuin zijn. In 2014 richt het RIVM zich ook tot de huisarts, die jaarlijks veel patiënten 
met een tekenbeet spreekt. Hieronder een greep uit de RIVM-voorlichtingsmaterialen.

Nieuw: app Tekenbeet vanaf 7 april in Google Play 

Het RIVM heeft een app ontwikkeld genaamd Tekenbeet. De app bevat informatie over hoe je op teken moet 
controleren en hoe je een teek kunt verwijderen. Gebruikers kunnen een tekendagboek aanleggen en hierin een 
tekenbeet registreren. Via de mobiele telefoon worden ze er vervolgens aan herinnerd om de beetplek te controle-
ren. Ook kunnen mensen via hun mobiele telefoon zien hoe actief teken zijn. Dit is vooral handig voor buiten: 
wandelaars en bezoekers van het bos, de heide, de duinen of een park. Daarnaast is een alarm in te stellen zodat je 
altijd op de hoogte bent van de actuele tekenactiviteit.

De onderdelen van de app zijn direct voortgekomen uit de wensen van potentiële gebruikers. Dat gebeurde met 
een specifieke methodiek van de Universiteit Twente. Daarbij checkt de doelgroep iedere stap in de ontwikkeling. 
Dat er rekening wordt gehouden met de wensen van de gebruiker, lijkt op zich heel gewoon. Toch blijkt het in de 
praktijk zelden te gebeuren.

De app is onderdeel van het vierjarige onderzoeksproject Nieuwe media inzetten in de voorlichting over infectieziekten. De app Tekenbeet is vanaf 
7 april 2014 gratis te downloaden voor Androidgebruikers in Google Play.

Film: Een teek? Pak’m beet!
De film Een teek? Pak’m beet! praat u in vijf minuten helemaal bij over dit onderwerp. U ziet unieke beelden over hoe een teek op een 
mens terecht kan komen. De film laat ook zien hoe controleren op en verwijderen van teken moet gebeuren. Er zijn twee korte versies 
van de film beschikbaar die specifiek gaan over ‘controleren’ en ‘verwijderen’. Deze duren beide anderhalve minuut. De films zijn te 
downloaden via de website van het RIVM  en te vinden via Youtube.

Game: Teekcontrol
Voor kinderen vanaf acht jaar is de game Teekcontrol ontwikkeld. Een interactief spel waarmee teken in de buurt waar je woont 
opgespoord kunnen worden. Ook is op www.rivm.nl/tekenbeet een hele pagina gewijd aan informatie voor kinderen. Naast de game 
staan hier vragen en antwoorden, kleurplaten en informatie voor het houden van een spreekbeurt.

Toolkit: Tekenbeten en Lyme
Alle informatie en voorlichtingsmaterialen staan verzameld op de website van de toolkit Teken en Lyme. Van poster en brochure, tot 
advertentie en persbericht. Deze informatie is te gebruiken in eigen voorlichtingsmaterialen. De kant-en-klare producten zijn als grafisch 
bestanden te downloaden. Zo kunt u ze zelf laten drukken.

Website: rivm.nl/tekenbeet
Informatie over teken en over de ziekte van Lyme is te vinden op de website www.rivm.nl/tekenbeet. Hier staan directe links naar de 
film, game en materialen in de toolkit.

http://www.rivm.nl/tekenbeet/film
http://www.teekcontrol.nl
http://www.rivm.nl/tekenbeet
http://www.rivm.nl/tekenbeet
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Aankondigingen
Scholingsdag over het Rijksvaccinatieprogramma 2014

Vasteprikdag 2014
In de door de WHO gelanceerde European Immunization Week (22 t/m 26 april) organiseert het RIVM 
de jaarlijkse Vasteprikdag. De dag staat in het teken van bijscholing en ontmoeting voor artsen en 
verpleegkundigen die direct betrokken zijn bij de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). 
Er is een gevarieerd programma over recente gebeurtenissen en nieuwe ontwikkelingen in het RVP. 
Over onderzoek naar de attitude ten aanzien van vaccinatie en de veiligheid van vaccinatie; over de 
mazelenepidemie en de dreiging van polio; over bijscholing naar aanleiding van praktijkgevallen en 
vaak gestelde vragen. 

Datum 24 april 2014
Locatie Regardz Meeting Center De Eenhoorn, Amersfoort
Deelnamekosten € 60 
Accreditatie Is aangevraagd bij de AbSg en het kwaliteitsregister V&VN
Programma via de website van het RIVM
Aanmelden Tot en met 18 april via de website www.rivm.nl/vasteprikdag of via het aanmeldingsformulier

8e Symposium Sociaal verpleegkundigen infectieziekten

De overdracht: Legionella en Klare Taal
Een unieke dag om kennis over te dragen die toepasbaar is in de praktijk en om ervaringen met elkaar 
te delen. In de ochtend staat het onderwerp Legionella centraal. Aan het einde van de ochtend is er 
een forumdiscussie met alle sprekers. De middag staat in het teken van het beroep van verpleegkun-
dige dat steeds populairder wordt. Er worden twee workshops over Klare Taal gegeven gericht op 
duidelijkheid over wie je bent en waar je voor staat in je beroep. Verder worden handvatten aange-
reikt om standpunten helder en begrijpelijk verwoorden. Of het nu gaat om voorlichting geven of je 
positie duidelijk maken aan je ketenpartner.

Datum 12 mei 2014
Locatie RIVM, Bilthoven
Deelnamekosten € 80 voor leden V&VN
 € 100 voor niet-leden
 € 40 voor studenten
Accreditatie Is aangevraagd bij de V&VN
Programma en aanmelden  Vanaf 1 april via de website van het RIVM

http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Agenda_Items/2014/Vasteprik_dag_2014
https://fd10.formdesk.com/rivm/VastePrikdag_24_apr_2014
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Agenda_Items/2014
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Totaal 
week 

49 - 52

Totaal 
week 
1 - 4

Totaal 
week 
5 - 8

Totaal 
t/m week 

8; 2014

Totaal 
t/m week

8; 2013

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 0
Humane infectie met dierlijke influenza 0 0 0 0 0
Pest 0 0 0 0 0
Rabiës 0 0 0 0 0
Tuberculose 51 70 53 123 137

Groep B2 
Buiktyfus 1 3 0 3 1
Cholera 0 0 0 0 0
Hepatitis A 1 2 2 4 13
Hepatitis B Acuut 9 5 2 7 33
Hepatitis B Chronisch 46 43 32 75 168
Hepatitis C Acuut 5 3 5 8 7
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie 7 11 8 19 59
Kinkhoest 263 227 86 313 683
Mazelen 74 37 11 48 8
Paratyfus A 9 0 0 0 3
Paratyfus B 0 0 0 0 1
Paratyfus C 0 0 0 0 0
Rubella 0 0 0 0 0
STEC/enterohemorragische E.coli-infectie * 35 25 12 37 97
Shigellose 21 16 8 24 84
Voedselinfectie 1 0 0 0 7

Groep C 
Antrax 0 0 0 0 0
Bof 6 9 2 11 23
Botulisme 0 0 0 0 0
Brucellose 0 0 0 0 1
Gele Koorts 0 0 0 0 0
Hantavirusinfectie 0 1 0 1 1
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie 0 2 1 3 3
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen) 2 3 2 5 11
Legionellose 9 7 2 9 31
Leptospirose 0 0 0 0 4
Listeriose 3 10 1 11 12
MRSA-infectie (clusters buiten ziekenhuis) 0 0 0 0 2
Malaria 13 12 7 19 28
Meningokokkenziekte 5 6 1 7 35
Psittacose 5 2 0 2 4
Q-koorts 1 0 0 0 5
Tetanus 0 0 0 0 0
Trichinose 0 0 0 0 0
West-Nijlvirusinfectie 0 0 0 0 0
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek 1 1 0 1 6
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. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectieve-
lijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend.  
+ 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 

49 - 52

Totaal 
week 
1 - 4

Totaal 
week 
5 - 8

Totaal 
t/m week 

8; 2014

Totaal 
t/m week 

8; 2013

Enterovirus 64 44 33 77 54
Adenovirus 89 138 117 255 285
Parechovirus 18 20 9 29 20
Rotavirus 26 38 43 81 238
Norovirus 431 353 425 778 723
Influenza A-virus 15 25 111 136 1547
Nieuwe Influenza A-virus 0 0 0 0 0
Influenza B-virus 2 2 2 4 304
Influenza C-virus 0 0 0 0 0
Para-influenza 49 36 26 62 62
RS-virus 307 420 451 871 1057
Rhinovirus 182 182 196 378 321
Mycoplasma Pneumoniae 25 20 25 45 63
hMPV 10 12 31 43 69
Coronavirus 19 49 69 118 122
Chlamydophila psittaci 1 0 0 0 3
Chlamydophila pneumoniae 2 0 1 1 6
Chlamydia trachomatis 1459 1559 1811 3370 3097
Chlamydia 2 0 1 1 2
HIV 1 49 37 43 80 103
HIV 2 0 0 1 1 0
HTLV 0 0 0 0 0
Hepatitis A-virus 3 2 4 6 7
Hepatitis B-virus 32 49 54 103 87
Hepatitis C-virus 23 33 42 75 60
Hepatitis D-virus 1 0 1 1 1
Hepatitis E-virus 8 4 6 10 9
Bofvirus 0 2 3 5 5
Mazelenvirus 13 12 4 16 1
Rubellavirus 4 6 4 10 10
Parvovirus 4 13 12 25 24
Coxiella burnetii 2 8 5 13 13
Rickettsiae 0 0 0 0 0
Denguevirus 0 4 7 11 16
Hantavirus 0 0 1 1 0
West-Nijlvirus 0 0 0 0 0
Astrovirus 4 15 15 30 16
Sapovirus 11 39 25 64 14
Bocavirus 5 11 16 27 26

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 vragen: 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 
(CPE). Doel van de surveillance is het vóórkomen van CPE in kaart 
te brengen. In het overzicht is 1 isolaat per patiënt weergegeven en 

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 8 in 2013 en de
aantallen daarvan in 2014.

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.

2013 2014
Veegerelateerd (ST398) t011 85 80

t034 18 19

t108 14 14

Niet-veegerelateerd t008 48 30

t1081 19 23

t1081 33 14

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

2013 2014
Totaal aantal MRSA-isolaten 374 429

Aantal buitenland gerelateerde isolaten* 11 8

Aantal veegerelateerde isolaten (ST 398) 128 140

Aantal niet-veegerelateerde isolaten 246 289

Aantal screeningsisolaten 236 280

Isolaten uit mogelijk infectieus materaal 138 114

Isolaten uit ander materiaal 0 35

* Op basis van ingevulde vragenlijsten

Micro-organismen Gen 2013 2014
Klebsiella pneumoniae OXA-48 9 2

KPC 0 1

Klebsielle sp VIM 0 1

Klebsiellla oxytoca OXA-48 1 0

Enterobacter spp OXA-48 1 0

E-coli OXA-48 1 0

E-coli NDM 1 0

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. 

zijn alleen de aangetoonde carbapenemase genen opgenomen. In 
het overzicht zijn grote uitbraken niet opgenomen. Tabel 1 toont 
de isolaten die in de weergegeven periode ontvangen zijn door 
het RIVM. 

Tabel 1: Overzicht CPE-isolaten t/m week 8

Tabel 1 Overzicht MRSA-isolaten week 5 t/m 8 Tabel 2 De meest frequent gevonden spa-types week 5 t/m 8
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