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haven Schiphol en aan reizen van en naar 
het buitenland. Vijf patiënten zijn opgeno-
men in het ziekenhuis. . Van 6 patiënten 
kon typering worden uitgevoerd en hierbij 
werd een genotype B3- mazelenvirus 
vastgesteld, in 2 verschillende varianten.
In Den Haag is er een ander cluster van 32 
patiënten, waarvan 9 een directe link 
hebben met een kinderdagverblijf in Den 
Haag, 5 hebben er een directe link met een  
kindermatinee, 4 patiënten zijn gezond-
heidswerkers en voor de andere 14 
patiënten is nog onduidelijk waar zij de 
mazeleninfectie hebben opgelopen. Eén 
van de 9 kinderdagverblijf- patiënten is 
een kind dat niet gevaccineerd was 
vanwege de kritische houding van de 
ouders tegen vaccinatie. Ook een mazelen-
melding uit de GGD regio Utrecht is gelinkt 
aan dit kinderdagverblijf.  In Den Haag 

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

Binnenlandse 
signalen

Verspreiding van mazelen in 
regio’s met een lage 
vaccinatiegraad

Van mei 2013 tot maart 2014 heeft in 
Nederland een mazelenepidemie geheerst. 
Tot 26 februari 2014 werden 2.640 
patiënten met mazelen gemeld. 
Gedurende de epidemie is er 1 patiënt 
overleden aan complicaties van mazelen 
en 182 patiënten werden vanwege mazelen 
opgenomen in het ziekenhuis. De meeste 
mazelenpatiënten waren ongevaccineerd 
(94%) en in de leeftijdsklasse 4-12 jaar 
(56%). Ongeveer de helft van de gemelde 
patiënten woont in één van de 29 gemeen-
ten met een BMR-vaccinatiegraad onder 
de 90%. In deze regio wonen veel mensen 
die behoren tot de reformatorische 
gezindte. Een deel van hen laat zich om 
religieuze redenen niet inenten. 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 2014 werd het extra vaccinatieaan-
bod aan kinderen van 6 maanden in 
gemeenten met een BMR-vaccinatiegraad 
< 90% beëindigd. 
(Bron: RIVM) 

Mazelenclusters in Den Haag 
en rondom Schiphol

Er zijn enkele clusters van mazelenpatiën-
ten gerapporteerd die niet gerelateerd zijn 
aan de mazelenepidemie in de regio met 
een lage vaccinatiegraad die veroorzaakt 
werd door mazelenvirus genotype D8. 
Sinds 28 januari tot en met 26 maart is er 
bij 8 volwassenen mazelen vastgesteld, 
voor een deel gerelateerd aan de lucht-

werd 1 van de 2 varianten van het genotype 
B3 gevonden dat ook bij patiënten 
gerelateerd aan Schiphol werd aangetrof-
fen. Deze variant werd daarnaast ook 
aangetoond in Italië, in Groot-Brittannië 
en bij een recente mazelenuitbraak op een 
cruiseschip (zie buitenlandse signalen).
(Bronnen: RIVM, GGD Kennermerland, 
GGD Haaglanden)

Griep in Nederland 

NIVEL, Het Nederlands instituut onderzoek 
van de gezondheidszorg,  heeft de cijfers 
vanaf week 49 2013 opnieuw berekend en 
achteraf blijkt nu dat de incidentie van 
influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) een 
aantal weken boven de grenswaarde van 51 
per 100.000 lag. Er is dus toch wel sprake 

Figuur 1 Proporties gedetecteerde virussen in geteste IAZ- en ARI-monsters in de periode week 40 2013 tot en met 
week 14 2014

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Mazelen/Mazelenepidemie_2013_2014
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geweest van een milde griepepidemie, meer 
specifiek een epidemie van IAZ, die 
aanvankelijk niet gerapporteerd was (week 
4 tot en met week 11 2014). Vanaf de start 
van het huidige griepseizoen, 30 september 
2013, tot en met week 1 in 2014 werd er 
weinig influenzavirus gedetecteerd in de 
monsters afgenomen door de peilstations 
van de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. 
Wel werd er in deze periode in vergelijking 
met eerdere seizoenen, in verhouding meer 
rhinovirus en respiratoir syncytieel virus 
(RSV) gedetecteerd dan influenzavirussen. 
Na week 1 is er een stijgend percentage 
influenzavirus aangetoond in de peilstation-
monsters die zijn afgenomen bij mensen 
met een IAZ, en ook de IAZ-incidentie steeg 
vanaf dat moment. Echter, in de periode 
waarin het percentage influenzavirussen in 
monsters van patiënten met IAZ het hoogst 
was (weken 8 t/ 14), lag de IAZ-incidentie 
juist weer onder of net boven de epidemi-
sche grens. Deze virologische gegevens 
illustreren duidelijk dat IAZ niet exclusief 
door infectie met influenzavirus wordt 
veroorzaakt. En een griepepidemie op basis 
van IAZ-incidentie hoeft niet een epidemie 
van influenzavirusinfecties te zijn.
In vergelijking met het voorgaande seizoen 
worden influenzavirustypen A subtypen, 
A(H3N2) en A(H1N1)pdm09, en influenza-
virustype B fylogenetische lijnen, de B/
Yamagata/16/88-lijn en de B/ 
Victoria/02/87-lijn, gedetecteerd. Type 
A-virussen kwamen meer voor dan type 
B-virussen. 
(Bronnen: NIVEL, RIVM)

Toename van Salmonella 
Dublin

In de Salmonella-surveillance werd begin 
januari een opvallende toename van 
Salmonella Dublin gevonden. Het aantal 
patiënten met Salmonella Dublin blijft 
langzaam stijgen. Het cluster omvat nu 15 
patiënten verspreid over Nederland, met 
een cluster van 7 patiënten in de regio 
Amsterdam-Haarlem. De patiënten (6 
mannen en 9 vrouwen) hebben een leeftijd 
van 29-47 jaar (n=4) en 63-83 jaar (n=11). 
De infectie kan naast maagdarmklachten 
ook leiden tot ernstige ziektebeelden als 
sepsis. Een groot deel van de patiënten is 
vanwege de ernst van de klachten in het 
ziekenhuis opgenomen. Op basis van de 
huidige informatie is nog geen bron aan te 
wijzen. Gezien de ernst van het ziektebeeld 

en het voortdurend optreden van nieuwe 
infecties, gaat het uitbraakonderzoek door. 
(Bron: RIVM)

Een patiënt met tularemie na 
contact met een dode haas

In punctiemateriaal van een okselabces 
van een 45-jarige patiënt uit Zeeland werd 
door een laboratorium met behulp van een 
16S rRNA-PCR en sequentie-analyse DNA 
van Francisella tularensis aangetoond. Begin 
januari 2014 had de patiënt een haas 
cadeau gekregen, die diezelfde dag 
gevangen was op Tholen door 2 hazewind-
honden. Zeven dagen na het villen van de 
haas voelde hij zich grieperig en kreeg hij 
last van nachtzweten en subfebriele 
temperatuur, gevolgd 2 weken later door 
een pijnlijke zwelling in de oksel, die door 
een chirurg is gepuncteerd. Omdat na 4 
dagen geen groei was opgetreden in de 
kweek is met moleculaire technieken de 
diagnose tularemie gesteld, later bevestigd 
door het RIVM als subspecies holarctica. Na 
behandeling met ciprofloxacine voelde de 
patiënt zich enige dagen later beter. De 
gevilde en ontweide haas was nog 
beschikbaar en is voor verder onderzoek 
opgestuurd naar het Centraal Veterinair 
Instituut. In Nederland is autochtone 
tularemie uiterst zeldzaam. Het laatst 
beschreven cluster deed zich voor in 1953 
in een gezin van 8 personen waarvan 7 de 
ziekte opliepen na het eten van een 
onvoldoende verhitte haas. In 2011 was er 
een patiënt met tularemie die had gevaren 
in een natuurgebied in Overijssel waar hij 
was gestoken door insecten. Ook zou hij 
gezien zijn werk mogelijk geïnfecteerd 
kunnen zijn door insecten meeliftend met 
geïmporteerde bloemen. In september 
2013, liep een jongeman tularemie op in 
een waterrijk gebied in midden-Limburg, 
vermoedelijk door beten van dazen. In 
hetzelfde gebied werd eerder in 2013 een 
besmette haas gevonden. Hazen vormen 
een reservoir voor F. tularensis. Op dit 
moment is onbekend of F. tularensis in een 
wijder gebied voorkomt in de Nederlandse 
hazenpopulatie. In meerdere gevallen is 
het villen van een haas als bron beschre-
ven. Teken en insecten zoals muggen en 
steekvliegen (dazen) kunnen als vector 
dienen bij besmetting van de mens. 
(Bronnen: Laboratorium van de Stichting 
Medische Microbiologie Roosendaal/ 
Bergen op Zoom, GGD Zeeland)

Een patiënt met Balamuthia 
mandrillaris

In maart 2014 meldde de afdeling 
Medische Microbiologie en Infectieziekten 
van het Erasmus MC en Havenziekenhuis in 
Rotterdam, een positieve bevinding van 
Balamuthia mandrillaris. De patiënt, een 
volwassen vrouw zonder relevante 
medische voorgeschiedenis, presenteerde 
zich begin december 2013 met een 
infectieus meningo-encefalitisbeeld. 
Ondanks therapie trad geen verbetering 
op. De patiënt overleed 11 dagen na 
opname. Bij pathologisch anatomisch 
onderzoek waren trofozoïeten en cysten 
van amoeben in de hemorragische haarden 
in de hersenen zichtbaar. De infectie werd 
door middel van moleculair onderzoek door 
het RIVM bevestigd waarbij DNA van 
Balamuthia mandrillaris werd aangetoond. 
Balamuthia mandrillaris is een vrijlevende 
amoebe die wereldwijd voorkomt in de 
grond en veroorzaakt sporadisch infecties 
bij mensen. In Europa zijn tot op heden 
slechts 4 andere patiënten met een B. 
mandrillaris-infectie beschreven. In 
Nederland is het voor zover bekend de 
tweede keer dat deze infectie is vastgesteld. 
Gezien de relatief lange incubatietijd (weken 
tot maanden) en de nog onduidelijke 
besmettingsroute (mogelijk via contamina-
tie van een huidwond met grond) is de bron 
en het moment van infectie onbekend. 
Mogelijk is de infectie buiten Nederland 
opgelopen, omdat de patiënte recent naar 
Gambia was geweest.  
(Bronnen: Erasmus MC, Havenziekenhuis 
Rotterdam, RIVM-IDS)

Buitenlandse signalen

Uitbraak van chikungunya in 
het Caribisch gebied 

Sinds oktober 2013 is er een chikungunya-
uitbraak gaande in het Caribisch gebied. Er 
zijn patiënten gerapporteerd op St. Martin, 
Sint-Maarten, Martinique, Sint Barthélemy, 
Guadeloupe, de Britse Maagdeneilanden, 
Anguilla, Dominica, Aruba, Sint Kitts en 
Nevis, Saint Lucia, de Dominicaanse 
Republiek en Frans-Guyana. De patiënten 
in Frans-Guyana zijn de eerste autochtone 
patiënten op het vasteland van Zuid-
Amerika. Op Sint-Maarten zijn sinds  
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6 december 2013 tot en met 9 april 2014,
291 bevestigde patiënten gerapporteerd. 
Op Aruba is er een bevestigde patiënt met 
een importinfectie uit Sint Maarten. 
Chikungunya kan worden overgebracht 
door steekmuggen, voornamelijk Aedes 
albopictus en Aedes aegypti. In de huidige 
uitbraak is Aedes aegypti, die op alle 
eilanden voorkomt, de belangrijkste vector. 
Verspreiding van het virus naar andere (ei) 
landen in de regio is te verwachten. Het 
Centrum Infectieziektebestrijding van het 
RIVM assisteert de regio met diagnostische 
en epidemiologische ondersteuning. 
(Bronnen: Ministerie van Volksgezondheid 
Sint-Maarten, RIVM, CARPHA))

Uitbraak van mazelen op een 
cruiseschip 

Eind februari werd een mazelenuitbraak 
vastgesteld op het cruiseschip Costa 
Pacifica dat vaart van Savona (Italië) naar 
Marseille (Frankrijk), Barcelona en Palma 
de Mallorca (Spanje), La Spezia (Italië) en 
weer eindigt in Savona. Tijdens de reis is er 
continu sprake van een komen en gaan van 
passagiers. Op de dag dat het schip voer 
van Palma de Mallorca naar Civitavecchia 
(Italië) bleken er aan boord ongeveer 40 
bemanningsleden te zijn met koorts, 
respiratoire klachten en exantheem, 
vermoedelijk veroorzaakt door mazelen. 
Dit vermoeden was gebaseerd op het feit 
dat er bij een 27-jarig bemanningslid op 26 
februari mazelen was vastgesteld door PCR 
op een urinemonster. Per 27 maart waren 
er 37 patiënten (36 afkomstig uit Italië en  
1 uit Oostenrijk) met mazelen gerappor-
teerd, waarvan 21 bemanningsleden,  
7 passagiers en 9 contacten van passagiers. 
Naar aanleiding van deze uitbraak zijn 
meer dan 800 van de 1000 bemannings-
leden gevaccineerd tussen 28 februari en  
1 maart maart.  Onder de passagiers 
bevonden zich ook 28 Nederlanders die 
tussen 20 en 24 februari van boord van het 
schip waren gegaan en dus mogelijk aan 
mazelen waren blootgesteld. Vaccinatie 
en/of immunoglobuline was voor deze 
personen niet meer geïndiceerd. (Bronnen: 
ECDC, EPIS VPD, EWRS)

Aviaire influenza A (H7N9) in 
China 

Er is een toename van het aantal patiënten 
met influenzavirus A (H7N9) in China. Sinds 
1 januari tot en met 8 april 2014, zijn er 253 
bevestigde patiënten waarvan 21 zijn 
overleden. In totaal zijn er 410 patiënten 
met een laboratoriumbevestigde besmet-
ting met influenza A(H7N9), hiervan zijn 67 
patiënten overleden. De toename van het 
aantal meldingen sinds begin 2014 komt 
niet onverwacht. Veel patiënten hebben 
contact gehad met pluimvee. Er is geen 
bewijs van aanhoudende mens-op-mens-
transmissie. Het epidemiologische profiel 
van de geïnfecteerden is niet veranderd. 
Het zijn mensen - vooral mannen - die 
contact hebben gehad met pluimvee en die 
wonen in regio’s waar pluimvee positief is 
voor influenzavirus A(H7N9). Het European 
Centre for Disease Prevention and Control 
(ECDC) heeft een risicoanalyse gepubli-
ceerd waarin wordt ingegaan op verschil-
lende aviaire influenzavirussen in China.
(Bronnen: WHO, ECDC)

Nog steeds poliovirus in 
Israël  

In het wekelijkse rapport van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
werd gemeld dat er in Israël nog steeds 
wildpoliovirus type 1 gevonden wordt in 
rioolwater. In 2013 waren er 170 positieve 
monsters verspreid over het hele land. In 
2014 zijn er tot nu toe tenminste 10 
positieve rioolwatermonsters, allemaal in 
het door Bedoeïenen bevolkte gebied, 
waar ook de eerste besmettingen zijn 
gevonden. De concentratie van het virus en 
het aantal positieve monsterplaatsen 
neemt wel af. De WHO raadt aan om over 
een groot gebied tenminste driemaal een 
vaccinatieronde met oraal poliovaccin 
(OPV) te organiseren om de circulatie 
onder controle te krijgen. (Bron: WHO)

Terugkeer van rabiës in het 
noorden van Griekenland 

In Griekenland is opnieuw rabiës gevonden 
in een gedomesticeerde hond in het 
departement Larissa in de regio Thessalië. 
De hond vertoonde symptomen van 

rabiës, werd agressief en viel schapen, een 
andere hond en vogels aan. De hond is 
overleden. Sinds oktober 2012 zijn vanuit 
Griekenland 44 dieren met rabiës gerap-
porteerd aan de World Organisation for 
Animal Health (OIE). In de regio Thessalië 
zijn eerder 3 dieren met rabiës gerappor-
teerd, waaronder 2 vossen. Thessalië is tot 
nu toe het meest zuidelijke gebied waar in 
Griekenland rabiës is gesignaleerd. 
Griekenland was van 1987 tot oktober 2012 
rabiësvrij. De huidige rabiëscyclus lijkt 
sylvatisch te zijn (het virus circuleert onder 
wilde dieren en door contact met deze 
dieren kunnen ook gedomesticeerde 
dieren en de mens besmet raken) en 
vossen lijken het reservoir te vormen. In 
Griekenlands buurlanden in het noorden 
(Albanië, de Republiek Macedonië ) en 
oosten (Turkije) is rabiës endemisch. 
(Bronnen: ProMED, OIE: WAHID (World 
Animal Health Information Database))

Zikavirusuitbraak op  
eilanden in de Stille Oceaan 

Sinds oktober 2013 is er een uitbraak van 
Zikavirus gaande in Frans-Polynesië. Dit 
muggenoverdraagbare flavivirus kan 
hoofdpijn, maculopapulaire uitslag in het 
gezicht, koorts, malaise, conjunctivitis en 
gewrichtspijn veroorzaken. In Frans-
Polynesië zijn in totaal 8.503 patiënten met 
een mogelijke Zikavirusinfectie gemeld. De 
uitbraak lijkt af te nemen op de meeste 
eilanden.

Op 28 januari 2014 werd de eerste 
Zikavirusinfectie bevestigd bij een inwoner 
van Paaseiland, een eiland dat staatkundig 
bij Chili hoort. Op dit eiland zijn in februari 
40 patiënten gerapporteerd met een 
mogelijke Zikavirusinfectie. In dezelfde 
maand wordt op Paaseiland het traditio-
nele Tapati-festival gehouden waar 
duizenden toeristen op afkomen, onder 
andere uit de Verenigde Staten en 
Frans-Polynesië. De uitbraak heeft ook de 
Cookeilanden in het zuidelijke deel van de 
Stille Oceaan bereikt. Medio maart 2014 
waren in totaal 188 patiënten met 
symptomen van Zikavirusinfectie gemeld 
waarvan 19 bevestigd werden. De 
indexpatiënt was een reiziger uit Tahiti. Er 
is gelijktijdig een dengue-uitbraak gaande 
in de regio. 
(Bron: ECDC)

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
http://www.promedmail.org/direct.php?id=20140315.2335558
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapEventSummary&reportid=14902
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/communicable-disease-threats-report-15-mar-2014.pdf
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Salmonella Cotham in de 
Verenigde Staten door  
contact met reptielen 

Het Centre for Disease Prevention and 
Control (CDC) in de Verenigde Staten 
onderzoekt een cluster van in totaal 131 
patiënten die sinds 2012 een Salmonella 
Cotham-infectie hebben doorgemaakt. Er 
zijn meerdere PFGE-patronen gevonden 
onder de isolaten. S. Cotham is een 
zeldzaam serotype. Epidemiologisch 
onderzoek heeft uitgewezen dat een groot 
aantal patiënten contact heeft gehad met 
reptielen of hun leefomgeving, vooral met 
Baardagamen (zie foto). Een aantal S. 
Cotham-isolaten zijn ook afkomstig van 
baardagamen. Deze dieren komen 
oorspronkelijk uit Australië. Het is populair 
om deze reptielen als huisdier te houden. 
Het blijkt dat de afgelopen jaren in 
verschillende Europese landen, waaronder 
Ierland en Duitsland, patiënten met S. 
Cotham zijn gediagnostiseerd waarbij 
sprake was van contact met baardagamen 
als meest waarschijnlijke bron.

Een gemeenschappelijke bron, zoals een 
reptielenfokker die deze dieren internatio-
naal verkoopt, zou een mogelijke verkla-
ring van het cluster kunnen zijn. In 
Nederland werden er in 2013 in de 
Salmonella-surveillance 2 patiënten met S. 
Cotham gemeld: een baby en een man van 
tussen de 30-40 jaar. Het was onduidelijk 
of deze patiënten contact hadden gehad 
met baardagamen. 
(Bron: EPIS FWD)

Foto Baardagaam
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Artikelen

Gezondheidsrisico’s van baden met 
knabbelvisjes 
F.M. Schets, H.H.J.L. van den Berg, R. de Zwaan, C.M. Swaan, T. Oomen, D. van Soolingen, A.M. de Roda Husman

Garra rufa, ook wel knabbelvisjes, Doctor Fish of Kangal Fish genoemd,  zijn vissen die huidschil-
fers en dode huidcellen van de handen en voeten knabbelen. Het is een populaire behandeling 
in bijvoorbeeld wellnesscentra. Het is niet uitgesloten dat mensen via het baden met deze 
visjes huidinfecties oplopen. Uit dit onderzoek door het RIVM blijkt dat het infectierisico van 
het gebruik van garra-rufabaden voor gezonde personen met een intacte huid en zonder 
ernstige ziekte verwaarloosbaar is. Mensen met onderliggend lijden of een verminderde 
weerstand wordt ontraden garra-rufabaden te gebruiken. 

Veel wellnesscentra bieden baden aan met Garra rufa. Meestal 
dompelen klanten hun voeten of handen in deze garra-rufabaden, 
maar in sommige centra is het ook mogelijk het hele lichaam onder 
te dompelen. Garra rufa zijn kleine tandeloze karperachtigen. In de 
baden knabbelen zij dode en verdikte huid van de ondergedom-
pelde lichaamsdelen van de klanten. Een dergelijke behandeling 
duurt gewoonlijk 15 tot 30 minuten en wordt aangeboden als zijnde 
cosmetisch en ontspannend, maar soms ook om de klachten van 
huidaandoeningen zoals eczeem en psoriasis te verlichten.
Het is niet mogelijk om het water in deze baden met reguliere 
methoden, zoals het toevoegen van chloorverbindingen, te 
desinfecteren omdat dit de vissen zou doden. Het water en de 
vissen worden ook niet na elke klant vervangen. Het belangrijkste 
gezondheidsrisico van deze baden is dan ook de overdracht van 
infecties. Humane ziekteverwekkers, zoals bacteriën en schim-
mels, kunnen worden overgebracht van de ene klant naar de 
andere, via de vissen en/of via het water. Ook bestaat de kans dat 
de vissen drager zijn van zoönotische ziekteverwekkers die zij bij 
het knabbelen overdragen op de mens. 

In opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft 
het RIVM een beoordeling uitgevoerd van de risico’s die aan het 
gebruiken van garra-rufabaden verbonden kunnen zijn. Hiervoor 
is gebruik gemaakt van een door de Health Protection Agency 
(HPA) in 2011 gepubliceerde richtlijn, aangevuld met andere 
(recentere) literatuur. (1) Verder is onderzoek gedaan naar de 
waterkwaliteit in een beperkt aantal  baden en is een aantal 
experts geraadpleegd. Naar het welzijn van de vissen is geen 
onderzoek uitgevoerd. (2)

Richtlijn van het Engelse 
agentschap voor 
gezondheidsbescherming (HPA)
In de richtlijn staat informatie over de gezondheidsrisico’s die 
gerelateerd zijn aan het gebruiken van garra-rufabaden. Daarnaast 
geeft de richtlijn advies over de praktische maatregelen om deze 
risico’s te beperken. De richtlijn heeft betrekking op voeten- en 
handenbaden, maar niet op lichaamsbaden. Bovendien is de 
richtlijn bedoeld voor bedrijven die het gebruiken van een 
garra-rufabad voor cosmetische doeleinden aanbieden en wordt 
het medicinale gebruik van de vissen buiten beschouwing gelaten. 
Op basis van onderzoek en de mening van experts heeft de HPA 
geconcludeerd dat het risico op een infectie als gevolg van het 
gebruiken van een garra-rufabad waarschijnlijk erg klein is, maar 
niet volledig uit te sluiten. Sommige mensen, zoals diegenen met 
een immuunstoornis of met een onderliggende aandoening zoals 
diabetes of psoriasis, lopen waarschijnlijk een groter risico op een 
infectie. De HPA raadt deze mensen het gebruiken van een 
garra-rufabad niet aan, maar raadt het hen ook niet expliciet af. 
Exploitanten van garra-rufabaden mogen echter geen reclame 
maken die gericht is op mensen met een dergelijke aandoening 
vanwege het ontbreken van bewijs hiervoor en vanwege het 

Foto Voetenbad met Garra rufa
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gezondheidsrisico voor sommige mensen. In de HPA-richtlijn is 
een reeks van aanbevelingen opgenomen die betrekking hebben 
op hygiëne en onderhoud van de baden, de voorlichting naar 
klanten en het rapporteren van bijzonderheden. (1)

Internationaal
Het toegenomen aantal bedrijven dat garra-rufabaden aanbiedt 
en de ongerustheid over de mogelijke overdracht van infecties en 
het welzijn van de vissen, heeft in Engeland geleid tot het 
opstellen en de publicatie van eerder genoemde HPA-richtlijn. (1) 
In Duitsland bestaat hiervoor geen algemene regelgeving, maar in 
sommige deelstaten zijn de baden verboden op grond van 
dierenwelzijnsoverwegingen. In andere deelstaten worden strenge 
eisen gesteld, onder andere ten aanzien van technische voorzie-
ningen, waterkwaliteit, het houden van de vissen en uitsluiting 
van besmetting bij klanten. (3) Het Franse Agence nationale 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du 
travail (ANSES) heeft in 2013 een advies uitgebracht aan het Franse 
Ministerie van Gezondheid met betrekking tot waterkwaliteit, 
hygiëne (zowel bij de gebruiker als in de bedrijven) en informatie-

voorziening voor het publiek. (4) De Belgische Hoge 
Gezondheidsraad heeft op basis van verzamelde gegevens, die in 
grote lijnen overeenkomen met de gegevens door HPA en ANSES 
gerapporteerd, een negatief advies uitgevaardigd voor het 
oprichten van nieuwe en voortbestaan van bestaande baden. (5) 
In een aantal staten in de Verenigde Staten en provincies in 
Canada geldt een verbod op het aanbieden van garra-rufabaden. 
De belangrijkste reden hiervoor is dat bij deze behandelingen 
regels voor schoonheidsbehandelingen worden overtreden, zoals 
het niet kunnen desinfecteren van apparatuur en de aanwezigheid 
van dieren in schoonheidssalons. (1)

Gezondheidseffecten
In de internationale literatuur is weinig gepubliceerd over het 
gebruiken van garra-rufabaden en mogelijk daaraan gerelateerde 
positieve of negatieve effecten op de gezondheid. In een Turkse en 
een Oostenrijkse studie werden psoriasispatiënten behandeld met 
garra-rufabaden. Het was in beide studies echter niet duidelijk of 
de gerapporteerde positieve effecten, in vergelijking tot behande-
ling met corticosteroïden, volledig aan de vissen waren toe te 

Tabel 1 Ziekteverwekkers die potentieel in garra-rufabaden overgedragen kunnen worden

pathogeen transmissieroute humane infectie risico in Garra-
rufabaden

opmerking

Aeromonas spp. vis – mens
ook: fecaal – oraal

wondinfectie
maagdarminfectie

laag ernstige humane infecties 
zeldzaam, geassocieerd met 
immuundeficiëntie

Streptooccus agalactiae vis – mens neonatale sepsis, kraamvrouwenkoorts,
sepsis

laag humane infecties geassoci-
eerd met onderliggend lijden, 
met name diabetes

Erysipelothrix 
rhusiopathiae 

vis – mens huidinfectie: erysipeloid of vlekziekte laag humane infecties zeldzaam

Streptococcus iniae vis – mens huidinfectie: cellulitis laag vispathogeen; opportunist; 
humane infecties zeldzaam

Mycobacterium marinum vis – mens huidinfectie, o.a. zwemmersgranuloom gemiddeld humane infecties ook door 
contact met biofilms

Vibrio spp. vis – mens
water – mens
ook: fecaal – oraal

wondinfectie

maagdarminfectie

laag ernst van humane infecties 
afhankelijk van Vibrio-soort 
en humane immuunstatus

Salmonella spp. fecaal – oraal maagdarminfectie laag mogelijk transmissie bij hand 
– mondcontact

Cryptosporidium en 
Giardia

fecaal – oraal maagdarminfectie laag mogelijk transmissie bij hand 
– mondcontact

Pseudomonas 
aeruginosa

water – mens huidinfectie: folliculitis laag ook aanwezig in biofilms op 
badwanden

non-tuberculeuze 
snelgroeiende 
mycobacteriën

water – mens huidinfectie, o.a. steenpuisten laag opportunistische pathogenen

Legionella spp. water – mens luchtweginfectie laag in garra-rufabaden geen 
verspreiding via aerosolen

Staphylococcus aureus mens – mens huidinfectie, o.a. krentenbaard, 
folliculitis, cellulitis

laag transmissie door contact met 
oppervlakken buiten het 
water

bloedoverdraag-bare 
virussen 

mens – mens o.a. hepatitis, hivinfectie zeer laag geringe kans op bloed – 
bloedcontact en sterke 
verdunning in het water

schimmels mens – mens zwemmerseczeem laag transmissie door contact met 
vloeren

papilomavirussen mens – mens wratten laag transmissie door contact met 
vloeren
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schrijven (6, 7) In de beide studies werden geen negatieve 
gezondheidseffecten gemeld. Recentelijk werd een casus 
beschreven van een 47-jarige Zwitserse man die tijdens een 
vakantie in Spanje een infectie aan zijn voet opliep. De man – die 
tevoren al voetschimmel had – had 6 dagen voor het ontstaan van 
de symptomen in Spanje een garra-rufabad gebruikt. Uit het 
geïnfecteerde weefsel werd methicillineresistente Staphylococcus 
aureus (MRSA) gekweekt. Deze MRSA was een in Zwitserland 
niet-endemisch type. Dit suggereert dat de man de infectie in het 
buitenland had opgelopen, maar of dit tijdens het garra-rufabad 
was gebeurd kon niet bewezen worden. (8)

Het water in garra-rufabaden wordt op 25 – 30°C gehouden, een 
temperatuur die groei van bacteriën stimuleert en, bij lang baden, 
de doorlaatbaarheid van de menselijke huid vergroot. Het het 
houden van vissen in overvolle aquaria kan bij de vissen leiden tot 
chronische stress, verminderde gezondheid en verminderde 
immuniteit. (9) Schijnbaar gezonde vissen kunnen ziekteverwek-
kers bij zich dragen zonder zichtbare symptomen. Er kunnen 
ziekte-uitbraken optreden onder de vissen die kunnen leiden tot 
een stijging van het aantal ziekteverwekkers in het water, met een 
verhoogd risico op overdracht naar de gebruikers tot gevolg. (10) 
Zo bleek recent dat Aeromonas sobria de veroorzaker was van 
massale sterfte onder Garra rufa bij een kweker in Slowakije en 
bleek een partij zieke Garra rufa in Engeland besmet te zijn met 
Streptococcus agalactiae. (11, 12) In verschillende partijen Garra Rufa 
die via Heathrow Airport vanuit Indonesië en andere Aziatische 
landen Engeland binnen kwamen werden onder andere Aeromonas 
spp., V. vulnificus, V. cholerae non O1/O139 en andere Vibrio spp., 
Mycobacterium senegealense en Streptococcus agalactiae aangetroffen. 
(12) In Tabel 1 is aangegeven welke micro-organismen in relatie tot 
garra-rufabaden relevant zijn voor de volksgezondheid. (1)

Onderzoek van de waterkwaliteit 
In een praktijkonderzoek werd bij 16 bedrijven waterkwaliteit in de 
garra-rufabaden onderzocht. (2) De deelnemende bedrijven 
bevonden zich in de provincies Utrecht (n=1), Gelderland (n=3), 
Overijssel (n=1), Noord–Holland (n=4), Zuid–Holland (n=2) en 
Noord-Brabant (n=5), en waren te verdelen in wellnesscentra 
(n=4), schoonheidssalons (n=1) en bedrijven die alleen garra-rufa-
baden aanbieden (n=11). Bij alle bedrijven werd elk soort bad 
(handen-, voeten- en/of lichaamsbad) en elk type daarvan 
eenmaal bemonsterd. Alle monsters werden genomen in oktober 
en november 2012 en onderzocht op de aanwezigheid van 
Escherichia coli, intestinale enterokokken, Aeromonas spp., 
Pseudomonas aeruginosa, Vibrio spp. en snelgroeiende mycobacte-
riën. Door bijgroei van schimmels waren de monsters niet geschikt 
voor onderzoek op langzaam groeiende mycobacteriën, zoals M. 
marinum. Van alle monsters zijn ook de temperatuur en de 
zuurgraad bepaald.

Resultaten 
In vrijwel alle baden was de mate van fecale verontreiniging, 
gebaseerd op de aantallen intestinale enterokokken, gering. De 
bepaling van E. coli werd sterk gehinderd door bijgroei van wat 
later Plesiomonas shigelloides bleek te zijn. Aeromonas spp. was in alle 

baden aanwezig, in sterk variërende aantallen. De mediane 
concentratie van 1,1.104 kolonievormende eenheden (kve) 
Aeromonas per 100 ml geeft aan dat de meeste waarden hoog 
waren. P. aeruginosa was in 18 van de 24 onderzochte baden 
aanwezig. In 6 van de 24 baden was het meest waarschijnlijke 
aantal (mwa) lager dan 1 per 100 ml en in 4 van de 24 baden was 
het mwa hoger dan 200 per 100 ml; (dit is, respectievelijk, de 
onderste en de bovenste detectiegrens van de gebruikte metho-
de). De mediaan voor het mwa P. aeruginosa was 33 per 100 ml. 
Vibrio spp. werd in 16 van de 24 baden aangetroffen. De mediaan 
voor de concentratie Vibrio spp. bedroeg 11 kve per 100 ml, hetgeen 
betekent dat de meeste waarden laag waren. In alle positieve 
baden werd V. cholerae non–O1/O139 aangetroffen, terwijl V. 
vulnificus in 1 lichaamsbad aanwezig was. (Tabel 2)
In 23 baden waren snelgroeiende mycobacteriën aanwezig; het 
geïncubeerde monster uit het 24ste bad kon niet worden 
afgelezen door overgroei door schimmels. M. fortuitum, M. 
conceptionense, M. abscessus, en M. chelonae werden in meer dan de 
helft van de baden aangetroffen. Minder vaak kwamen M. chelonae 
complex, M. abscessus subsp. bolletii, M. alvei, M. peregrinum, M. 
porcinum, M. phocaicum, M. wolinski en drie nieuwe, onbekende 
mycobacteriële species voor.
De watertemperatuur in de baden varieerde van 25,0 tot 33,2 °C, 
met een mediane waarde van 28,4°C. In de lichaamsbaden was de 
watertemperatuur meestal hoger dan in de voeten- en handenba-
den. De watertemperatuur in 4 van de 5 lichaamsbaden lag boven 
de 31°C. De zuurgraad van het water in de baden varieerde van 6,9 
tot 8,6 met een mediaan van 8,1.(Tabel 2) 
Bij alle bedrijven wordt het water in de baden gefiltreerd met 
biologische filters met zeoliet. Daarnaast behandelen veel 
bedrijven het water met uv, ozon of beide. Een deel van de 
bedrijven ververst het water in de baden 1 tot 2 keer per week 
volledig, een ander deel van de bedrijven ververst het water nooit 
volledig, maar vervangt het water gedeeltelijk met een dagelijkse 
tot wekelijkse frequentie.(2)

Discussie 

Waterkwaliteit

De aangetroffen bacteriën kunnen in warm water uitgroeien en 
zijn gerelateerd aan vissen of biofilms. Het wel of niet aantreffen 
van deze bacteriën, kon niet gerelateerd worden aan een bepaald 
type bad (voeten, handen, of lichaam), een bepaalde manier van 
waterbehandeling (filtratie met uv en/of ozon) of een bepaald 
regime van water verversen (geheel of gedeeltelijk, met verschil-
lende frequentie). Het is aannemelijk dat door het relatief kleine 
aantal onderzochte baden, een mogelijke relatie met de microbio-
logische waterkwaliteit aan de hand van de gemeten parameters 
niet kan worden vastgesteld. 
Slechts enkele bedrijven laten de microbiologische kwaliteit van 
het water controleren, waarbij dan de parameters uit de Wet 
hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 
(Whvbz) of de Europese Zwemwaterrichtlijn worden onderzocht. 
(13, 14) Deze regelgeving is echter niet specifiek van toepassing op 
baden met Garra rufa. De Whvbz richt zich op gechloorde zwemba-
den waarin de residuwerking van chloor in het water zorgt voor 
afsterven van micro-organismen, terwijl de Europese 
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Zwemwaterrichtlijn betrekking heeft op oppervlaktewater 
waarvoor de potentiële verontreinigingsbronnen van een heel 
andere oorsprong zijn dan in garra-rufabaden. Het is dan ook niet 
zinvol de waterkwaliteit in garra-rufabaden te toetsen aan de 
Whvbz of de Europese Zwemwaterrichtlijn.

Ziekteverwekkers

De gevonden concentraties Vibrio spp. in garra-rufabaden zijn lager 
of vergelijkbaar met de concentraties die in de zomermaanden in 
Nederlands recreatiewater worden gevonden. Deze concentraties 
Vibrio spp. in oppervlaktewater geven, voor zover bekend, slechts 
aanleiding tot enkele ziektegevallen per zwemseizoen, waarbij het 
in de meeste gevallen gaat om oorontstekingen als gevolg van 
infecties met V. alginolyticus. (15) Dit suggereert dat de in de baden 
gevonden aantallen Vibrio spp. geen groot gezondheidsrisico 
vormen. Echter, sommige Vibrio spp., waaronder V. cholerae non-O1/
O139 en V. vulnificus, zijn bekende veroorzakers van (ernstige) 
wondinfecties en vormen daarom een risico voor mensen die met 
een niet intacte huid gebruik maken van garra-rufabaden. (16, 17)

In gechloorde zwembaden dient P. aeruginosa afwezig te zijn in 100 
ml water (13); voor oppervlaktewater wordt geen eis gesteld aan 
de aanwezigheid van P. aeruginosa. In de garra-rufabaden waarin P. 
aeruginosa aanwezig was, waren de concentraties hoger dan de eis 
voor gechloord zwemwater en hoger dan eerder in Nederlands 
oppervlaktewater gevonden concentraties. (18, 19) In de zwembad- 
omgeving is P. aeruginosa veelal de veroorzaker van folliculitis. Met 
betrekking tot deze aandoening zijn concentraties van meer dan 
105 per 100 ml relevant. (20) Dergelijke concentraties werden in de 
baden in deze steekproef niet aangetroffen, maar fluctuaties in 
aantallen zijn niet ondenkbaar. Deze bevindingen suggereren dat 
het gezondheidsrisico door de aanwezigheid van P. aeruginosa in 
garra-rufabaden gering is voor mensen met een intacte huid. Het 
risico is echter niet uit te sluiten en mogelijk groter voor mensen 
met een beschadigde huid en wanneer onder andere omstandig-
heden de concentraties P. aeruginosa hoger zijn ten gevolge van 
verdere uitgroei van de bacterie in het warme water. 
Aeromonas spp. zijn algemeen in waterige milieus voorkomende 
bacteriën. Bij mensen zijn Aeromonas spp. onder andere veroorza-
kers van gastro-enteritis, sepsis (bij mensen met een verminderde 
weerstand) en huidinfecties. Deze huidinfecties ontstaan meestal 

Tabel 2 De waterkwaliteit in garra-rufabaden: resultaten van praktijkonderzoek

micro-organisme (aantal per 100 ml)

bedrijf type bad water-
temperatuur (°C)

pH intestinale 
enterokokken

Aeromonas spp. Vibrio 
spp.

Pseudomonas 
aeruginosa

A voetenbad 1-persoons 29,5 8,43 0 30000 0 124

A voetenbad 1-persoons 29,5 7,72 1 19500 0 137

B voetenbad 2-persoons 28,1 8,19 0 24000 0 42

C voetenbad 2-persoons 29,0 8,14 1 82000 411 178

D voetenbad 4-persoons 27,8 8,03 2 4036 648 59

E lichaamsbad 31,2 8,49 0 32 5.4 <1

F lichaamsbad 31,3 8,48 3 5491 87 6.4

F voetenbad 6-persoons 31,3 8,59 0 4145 270 150

G voetenbad 2-persoons 25,0 8,15 0 109000 0 144

H voetenbad 2-persoons 26,8 8,49 0 5864 2 1

H handenbad 26,8 8,53 0 2909 3 <1

I voetenbad 4-persoons 28,6 8,09 0 32700 4290 <1

J voetenbad 4-persoons 28,1 8,29 0 20000 0 24

K voetenbad 2-persoons 27,8 8,32 18 30500 0 >200

K handenbad 27,8 7,83 13 3955 0 <1

L voeten/handenbad 33,0 7,36 0 18500 6900 >200

L lichaamsbad (klein) 33,0 7,46 310 20500 1652 >200

L lichaamsbad (groot) 33,2 7,70 1 1500 1908 >200

M voetenbad 1-persoons 27,6 6,86 0 3182 11 <1

M handenbad 27,6 7,82 0 355 14 <1

N voetenbad 28,6 6,98 0 16500 850 1

N lichaamsbad 28,6 8,23 0 2800 34 14

O voetenbad 2-persoons 27,6 7,74 0 44000 11 2

P voetenbad 1-persoons 27,8 8,11 0 100 0 88

minimum 25,0 6,86 0 32 0 <1

maximum 33,2 8,59 310 109000 6900 >200

mediaan 28,4 8,12 0 11182 11 33
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wanneer de huid niet intact is. (21) Aeromonas spp. zijn eveneens 
bekende ziekteverwekkers bij vissen en ook bij Garra rufa aan-
getroffen. (11, 12) Ook bij blootstelling aan Aeromonas spp. in 
garra-rufabaden lijkt het risico voor de gebruiker niet afwezig, 
maar is mogelijk gering wanneer de huid intact is en er geen 
sprake is van onderliggend lijden of een verminderde weerstand.
De snelgroeiende mycobacteriën die in alle baden zijn aange-
toond, zijn voornamelijk opportunistische ziekteverwekkers die 
incidenteel klinisch relevante infecties kunnen veroorzaken. (22, 
23) Zo kunnen M. senegalense / M. conceptionense, M. fortuitum- 
complex en M. chelonae ook bij mensen met een goedwerkend 
immuunsysteem zorgen voor ernstige huidinfecties, waaronder 
zwemmersgranuloom en infecties van zachte weefsels. In de 
diagnostiek van mycobacteriële infecties in Nederland worden  
M. chelonae, M. abscessus en M. fortuitum regelmatig geïsoleerd. De  
3 onbekende mycobacteriële species die in dit onderzoek werden 
gevonden, zijn niet eerder in de diagnostiek geïsoleerd. Ook voor 
deze groep micro-organismen is een gering risico voor de 
gebruiker van garra-rufabaden niet uit te sluiten.

Fecale verontreiniging

In alle baden was de mate van fecale verontreiniging gering. Dit 
werd verwacht vanwege de geringe inbreng van humaan fecaal 
materiaal door handen en voeten. Hoewel dit voor lichaamsbaden 
anders had kunnen zijn, is geen hogere fecale besmetting van deze 
baden gebleken. De bepaling van E. coli werd gehinderd door 
sterke achtergrond groei van Pl. shigelloides. Hierdoor worden de 
resultaten van de E. coli-bepaling als onbetrouwbaar beschouwd. 
Pl. shigelloides is een bacterie die tot de natuurlijke flora behoort in 
warm oppervlaktewater en bij mensen gastro-enteritis veroor-
zaakt. (24, 25) De bacterie maakt regelmatig deel uit van de 
microbiële flora in aquaria met siervissen. (26)

Transmissieroutes

Bij het gebruik van hand- en voetenbaden is het inslikken van 
water uit de baden geen belangrijke transmissieroute en zullen 
infecties hoofdzakelijk via de (niet-intacte) huid plaatsvinden. Bij 
het gebruik van lichaamsbaden is contact van de mond met het 
water eenvoudiger mogelijk en kan water ingeslikt worden. Bij 
gebruik van deze baden spelen infecties met pathogenen die 
maag-darmklachten veroorzaken, zoals Salmonella, Cryptosporidium 
en Giardia, mogelijk een grotere rol. Bovendien kan in deze baden 
onderdompeling van het hoofd leiden tot oorinfecties met P. 
aeruginosa of Vibrio spp. In alle baden bestaat echter het risico van 
transmissie van ziekteverwekkers via hand-mondcontact. Hoewel 
iemand via zijn natte handen slechts een geringe hoeveelheid 
water binnen krijgt, vormt deze route bij de aanwezigheid van 
hoge aantallen bacteriën in het water een potentieel risico. (27) 

Conclusies en aanbevelingen
Voor gezonde mensen met een intacte huid lijkt het risco op een 
infectie als zij een garra-rufabad gebruiken gering. Het risico is 
echter niet uit te sluiten en mogelijk groter voor personen met een 
beschadigde huid, door verwonding, eczeem of psoriasis, 
onderliggend lijden of een verminderde weerstand. Het is aan te 
bevelen om uniforme eisen ten aanzien van hygiëne en waterkwa-
liteit in garra-rufabaden op te stellen. De HPA-richtlijn kan daarbij 
als uitgangspunt dienen.

Standpunten van experts
Uit een inventarisatie onder de Psoriasis Vereniging Nederland 
(PVN), de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en 
Venereologie (NVDV) en de Nederlandse Vereniging voor 
Huidtherapeuten blijkt dat betreffende organisaties weinig tot 
geen waarde hechten aan behandeling met garra-rufabaden bij 
mensen met psoriasis. Zij zijn van mening dat er niet voldoende 
informatie is over de effectiviteit en de risico’s van de behandeling.
Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM heeft als 
standpunt dat het infectierisico van het gebruik van garra-rufaba-
den voor gezonde personen met een intacte huid en zonder 
onderliggend lijden verwaarloosbaar is. Voor personen die (kleine) 
huiddefecten hebben is er een klein risico op het ontstaan van 
lokale huidinfecties. Personen met onderliggend lijden of een 
verminderde weerstand (inclusief diabetici) wordt ontraden 
gebruik te maken van garra-rufabaden. Het risico op (huid)
infecties is voor hen niet uit te sluiten. 
Voor personen die beroepsmatig in contact komen met garra-
rufabaden wordt het risico op ziekteverschijnselen klein geschat. 
Echter, immuungecompromitteerde medewerkers of medewer-
kers met onderliggend lijden wordt werken met de vissen 
afgeraden, terwijl medewerkers met een beschadigde huid wordt 
geadviseerd werkzaamheden alleen uit te voeren na het nemen 
van extra beschermende maatregelen. Het CIb vindt het wenselijk 
om voor gebruikers en beroepsmatig blootgestelde personen 
gestandaardiseerde informatie te ontwikkelen en uniforme eisen 
ten aanzien van hygiëne en waterkwaliteit in garra-rufabaden te 
formuleren.

De auteurs danken alle eigenaren en medewerkers van de 
onderzochte bedrijven en John Klippel (provincie Zuid–
Holland), Mariëlle Dirven (GGD Rotterdam-Rijnmond), Jerry 
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Artikelen

Moleculaire typeringstechnieken  
in de bron- en contactopsporing:  
9 ethische vragen om de 
besluitvorming te structureren 
B. Rump, C. Cornelis, F. Woonink, M. Verweij, J. van Steenbergen 

In dit onderzoek wordt een serie van 9 vragen gepresenteerd die gebruikt kunnen worden om 
de besluitvorming rondom het gebruik van moleculaire typeringstechniek voor de bron- en 
contactopsporing te structureren. De vragen zelf leiden niet tot een keuze, maar moeten 
worden gezien als een instrument dat het besluitvormingsproces structureert. De set vragen 
is bedoeld voor professionals werkzaam bij GGD, RIVM of medisch microbiologisch laboratoria.

Moleculair typeringsonderzoek is een verzamelnaam voor 
laboratoriumtechnieken die biologische pathogenen zeer 
gedetailleerd genetisch typeren. Typeringsonderzoek kan worden 
gebruikt om epidemiologische verbanden zichtbaar te maken. De 
techniek wordt met succes in landelijke surveillance gebruikt om 
trends en verschuivingen in typen van verwekkers aan te tonen (1). 
Bij moleculaire typering worden de sequentievolgordes van genen 
van pathogenen met elkaar vergeleken. Hiermee worden 
onderlinge genetische verwantschappen vastgesteld (2). Door de 
gegevens van deze laboratoriumtechniek te combineren met door 
de GGD verkregen epidemiologische gegevens (uit anamnese en 
vragenlijsten), komen mogelijke bronnen en transmissieroutes in 
beeld. De techniek maakt het hiermee mogelijk om met veel meer 
zekerheid dan voorheen de bron van een uitbraak aan te wijzen 
dan wel uit te sluiten (3). 
Tegenwoordig is de techniek zo verfijnd en snel dat ze bijna direct 
na overdracht van de verwekker (real time) een relatie tussen bron 
en contact kan aantonen of juist weerleggen (2). Dit maakt 
typeringsonderzoek ook geschikt voor bron- en contactopsporing 
door een Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). 

De GGD verricht bron- en contactonderzoek rondom besmette-
lijke ziekten in het kader van de Wet publieke gezondheid (Wpg). 
In deze wet liggen de taken en verantwoordelijkheden van een 
gemeente vastgelegd als het gaat om het beschermen van de 
volksgezondheid. De Wpg stelt dat een gemeente zo nodig bron- 
en contactonderzoek laat verrichten. De wet geeft de gemeenten 
hiertoe echter geen extra bevoegdheden. Ook over de eventueel 
hieraan verbonden taken en verantwoordelijkheden van de burger 
doet deze wet geen uitspraak. Anders gezegd: medewerking van 
burgers aan een bron- en contactonderzoek is in principe vrijwillig. 
De inzet van moleculaire typering als instrument voor bron- en 
contactopsporing verlegt nu de grenzen van deze vrijwillige 

medewerking. Waar voorheen een conclusie over vermeende bron 
of contacten gebaseerd werd op vrijwillig door de burger gegeven 
informatie zoals een vrijwillig ingevulde vragenlijst, maakt de 
aanvullende laboratoriumtechniek het nu (bijna) mogelijk om 
zonder anamnese of vragenlijst overdracht tussen burgers en hun 
omgeving aannemelijk te maken. Vanzelfsprekend is lichaams-
materiaal van betrokkenen nodig om de infectie vast te stellen en 
vervolgens een gevonden micro-organisme moleculair te typeren. 
Maar dat lichaamsmateriaal is veelal afgenomen door een huisarts 
voordat er zekerheid was over infectie. Op het moment dat de 
GGD naderhand op eigen initiatief het gevonden pathogeen 
verder laat typeren en vergelijkt met andere pathogenen, kan ze 
relatief precieze informatie over relaties, verbanden en overdracht 
verkrijgen zonder dat betrokkenen van die opsporing op de 
hoogte zijn. Die informatie bevat aanwijzingen over gedrag van 
individuen, onderlinge verbanden, en over de mogelijkheid dat zij 
elkaar besmet hebben. Dit kan vervolgens voor betrokkenen 
belastende vragen oproepen over verantwoordelijkheid of zelfs 
aansprakelijkheid. De ethische vragen die met moleculaire 
typering in beeld komen zijn niet nieuw voor de infectieziekte-
bestrijding, maar moleculaire typering maakt beantwoording 
urgent. Een goede afweging om moleculaire typering van 
verwekkers in een specifieke situatie in de uitbraakbestrijding wel 
of niet in te zetten, en onder welke voorwaarde, is dan ook 
belangrijk. 

Dit onderzoek heeft als doel de complexe ethische discussie over 
het gebruik van typeringstechnieken in de infectieziektebestrijding 
te verhelderen. Doel is niet om tot een uniforme afweging te 
komen, maar om zo duidelijk mogelijk aan te geven welke 
overwegingen een rol spelen bij de keuze om moleculair type-
ringstechnieken wel of juist niet te gebruiken in een concrete 
situatie. 
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Stap 1:
theoretische
beschouwing  

Stap 2:
praktische
beschouwing  

Stap 3:
Samenvoeging 

Centrale vraag: Moeten we moleculaire typering gebruiken in de bron- en contact opsporing? 

Resultaat: 9 ethische vragen om het keuzeproces te structureren

• Analyse database van GGD 
RU op casuïstiek die het 
probleem goed illustreren 
(casus 1+2)
• Drie Internationale experts 
geven hun visie op de GGD 
RU casuïstiek
• Aanvullende literatuur 

• Groepsdiscussie met 
Regionaal Arts 
Consulent Infectieziekte-
bestrijding, landelijke 
vertegenwoordigers van 
verpleegkundigen 
werkzaam in de 
infectieziektebestrijding 
en regionaal 
Consulent Medische 
Microbiologie

• In stap 3 worden de 
theoretische en praktische 
beschouwingen door de 
auteurs samengevoegd 
Dit levert 9 vragen op die 
gebruikt kunnen worden bij 
de besluitvorming rondom 
het gebruik van moleculaire 
typeringstechniek in de 
bron- en contact opsporing

(Hoe kijken de professionals
in het veld aan tegen de
problematiek?)  

(Hoe kan de praktijk dit 
gebruiken?)  

(Welke ethische thema’s 
domineren het debat?)    

Methode
In dit onderzoek werd de centrale vraag in 3 stappen beantwoord 
(figuur 1): 
Stap 1 was een theoretische beschouwing, hier werd gezocht naar 
de dominerende ethische thema’s. Hiervoor is in het databestand 
van de GGD Regio Utrecht gezocht naar casuïstiek waarbij het 
gebruik van typeringstechniek leidde tot ethische vragen. Twee 
cases die het probleem het beste uiteenzetten zijn door twee 
auteurs (BR en FW) uitgewerkt tot een artikel en gepubliceerd in 
het peer reviewed tijdschrift Public Health Ethics. (4) In samenwer-
king met het tijdschrift zijn de cases voorgelegd aan 3 (internatio-
nale) experts die hun visie op de casuïstiek hebben opgeschreven 
vanuit een ethisch, juridisch en praktisch perspectief. (5,6,7) Deze 
commentaren zijn gecombineerd met beschikbare literatuur en 
door 2 auteurs (BR en CC) geanalyseerd op dominerende ethische 
thema’s. 
Stap 2 was een praktische beschouwing. In stap 2 zijn de domine-
rende ethische thema’s uit 3 groepsdiscussies voorgelegd aan de 
regionaal artsen-consulenten infectieziektebestrijding (RACer) 
(n=7 ), de landelijke vertegenwoordigers van verpleegkundigen 
werkzaam in de infectieziektebestrijding (Lovi) (n=11) en de 
regionaal consulenten medische microbiologie (COMer) (n=6 ). In 
de groepsdiscussie werd steeds toegewerkt naar consensus. De 
groepsdiscussies werden door 2 auteurs (BR en CC) geleid en er 
werd een verslag gemaakt dat ter goedkeuring voorgelegd werd 
aan de deelnemers.
In de derde, afrondende stap werden de theorie en de overwegin-
gen uit de groepsdiscussies in een serie concrete vragen omgezet. 
De vragen moeten helpen om de besluitvorming van de professio-
nal rondom het gebruik van moleculaire typeringstechnieken te 
structureren. 

Resultaten
Zie de tekst in kader voor de beschrijving van de casuïstiek die 
gebruikt is als uitgangspunt voor deze vraagstelling. In het debat 
over het gebruik van moleculaire typeringstechnieken voor de 
bron- en contactopsporing domineren 7 thema’s, te weten: 
• Morele verantwoordelijkheid voor het verspreiden van een 

infectieziekte
• Eigenaarschap van pathogenen
• Informed consent 

• Teruggeven van onderzoeksresultaten aan de maatschappij 
(return of results)

• Juridisch kader
• Rechtvaardiging van overheidsingrijpen
• Omgaan met (wetenschappelijke) onzekerheid die gerelateerd 

is aan het gebruik van de techniek 
De eerste 5 thema’s zijn gebaseerd op analyse van de literatuur. 
(8) Thema 6 en 7 werden toegevoegd na de groepsdiscussies. In 
deze discussies domineerde de vraag wanneer overheidsingrijpen 
gerechtvaardigd is. Ook de vraag hoe om te gaan met het gegeven 
dat bron- en contactinformatie in een later stadium kan worden 
ingezet als bewijsmateriaal in een rechtszaak kwam naar voren. 
Daarnaast domineerde het gegeven dat conclusies een zeker mate 
van onzekerheid in zich dragen. Het thema Eigenaarschap van 
pathogenen speelde in de discussies geen rol. 
Analyse van discussieresultaten en literatuur leidde vervolgens tot 
de formulering van 9 concrete vragen. De vragen dienen om het 
besluitvormingsproces van de professional te structureren (zie 
figuur 2):
• Is er sprake van een evident gevaar voor de volksgezondheid? 
• Is er een redelijke verwachting dat het gebruik van de techniek 

gaat helpen bij het wegnemen van de bron of zal helpen bij de 
keuze om een interventie zoals een vaccinatiecampagne op te 
starten?

Figuur 1 Schematische weergave van de gevolgde methode

Beschrijving van de casuïstiek die in samenwerking met het tijdschrift Public Health Ethics is voorgelegd aan de internationale experts. 
Casus 1: In een uitbraak van hepatitis A op een scholengemeenschap werden gegevens over de genetische kenmerken van de circulerende virusstam 
gecombineerd met epidemiologische gegevens om de bron van de uitbraak te achterhalen. Het circulerende hepatitis A-virus was te herleiden naar een 
leerling, die het virus op had gelopen tijden een familiebezoek in Marokko. De leerling had zich voorafgaand aan de reis niet laten vaccineren tegen 
hepatitis A. Dit gegeven leidde tot de volgende vragen: Heeft de leerling iets verzuimd te doen? Kunnen de bestrijdingskosten op hem verhaald worden? 

Casus 2: Een patiënte overlijdt aan een fulminant verlopende infectie met een groep A Streptokok (GAS). Voorafgaand aan haar overlijden heeft zij 
opgepast op haar kleinkinderen, die beiden al een poosje een keelinfectie hadden. Het is bekend dat veel mensen een GAS-bacterie bij zich kunnen 
dragen. Soms veroorzaakt de bacterie geen klachten, soms alleen keelklachten en soms een acute ernstige infectie. Dit lijkt samen te hangen met 
bacteriële eigenschappen van een specifieke GAS-stam en genetische kenmerken van de gastheer. Om deze reden besloten GGD arts, microbioloog en 
RIVM de kleinkinderen te onderzoeken op dragerschap van GAS in de keel. Duidelijk werd dat de kinderen beide een GAS bij zich droegen en dat deze 
inderdaad van het gelijke type als de GAS van oma was. De informatie werd met de familie gedeeld maar dit bleek zeer belastend voor hen te zijn. Zou je 
kunnen zeggen dat oma de bacteriële GAS-infectie die haar het leven heeft gekost gekregen had van haar kleinkinderen? (4) 
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Structurerende vraag Onderliggend thema

1. Is er sprake van een evident gevaar voor de volksgezondheid? 
2.  Is er een redelijke verwachting dat het gebruik van de techniek gaat 

helpen bij het wegnemen van de bron of de keuze om een interventie 
zoals een vaccinatiecampagne op te starten?

3.  Staat de inzet van middelen en tijd in verhouding tot de eventuele 
gezondheidswinst die wordt behaald? 

4.  Zou het bron en contactonderzoek niet slagen als wordt gekozen om 
de techniek niet of enkel anoniem te gebruiken? 

Rechtvaardiging van overheidsingrijpen 

Teruggeven van onderzoeksresultaten aan de maatschappij (return of 
results)

en 

Informed consent 

Structurerende vraag Onderliggend thema

5.  Hebben betrokkenen een verantwoordelijkheid in het voorkomen van 
(transmissie van) van infectie?

6.  Zou kennis over de transmissieroute voor sommige betrokkenen 
belastend, nadelig of privacygevoelig kunnen zijn?

7.  Is er sprake van een materiële puntbron?

Moreel verantwoordelijk voor het verspreiden van een infectieziekte

en 

Juridisch kader

Structurerende vraag Onderliggend thema

8.  Zijn alle betrokkenen zich bewust van het feit dat niet op voorhand is 
te voorspellen of de techniek antwoorden genereert en dat de 
antwoorden die de techniek genereert een bepaalde mate van 
onzekerheid in zich dragen?

9.  Zijn er op voorhand goede afspraken te maken over het al dan niet 
delen van de informatie die de techniek eventueel blootlegt? 

Omgaan met (wetenschappelijke) onzekerheid die gerelateerd is aan het 
gebruik van de techniek

en

Informed consent

• Staat de inzet van middelen en tijd in verhouding tot de 
eventuele gezondheidswinst die wordt behaald? 

• Zou het bron- en contactonderzoek slagen als wordt gekozen 
om de techniek niet of alleen anoniem te gebruiken? 

• Hebben betrokkenen een verantwoordelijkheid in het voor-
komen van (transmissie van) van infectie?

• Zou kennis over de transmissieroute voor sommige betrokke-
nen belastend, nadelig of privacygevoelig kunnen zijn?

• Is de er sprake van een materiële puntbron, die gemakkelijk uit 
te schakelen is ?

• Zijn alle betrokkenen zich bewust van het feit dat niet op 
voorhand is te voorspellen of de techniek antwoorden 
genereert en dat de antwoorden die de techniek genereert een 
bepaalde mate van onzekerheid in zich dragen?

• Zijn er op voorhand goede afspraken te maken over het al dan 
niet delen van de informatie die de techniek eventueel 
blootlegt? 

Geen van de vragen is doorslaggevend in de besluitvorming. Een 
positief antwoord op vraag 1 en 2 werd in de groepsdiscussies 
echter wel gezien als een noodzakelijke voorwaarde voor gebruik 
van moleculaire typering door de GGD. Vraag 1 en 2 representeren 
het thema Rechtvaardiging van overheidsingrijpen. In de discussies 
werd geconcludeerd dat het verzamelen van wetenschappelijke 
kennis alleen, hoe verleidelijk ook, niet voldoende is om zonder 
toestemming van patiënt een onderzoek te starten. 
Ook een positief antwoord op vraag 3 en 4 werd benoemd als een 
belangrijke voorwaarde voor het keuzeproces. De vragen 
representeren de proportionaliteit en subsidiariteit en zijn niet 
voorbehouden aan moleculaire typeringstechnieken alleen, maar 
spelen in alle casuïstiek in de infectieziektebestrijding een rol. (8) 
Uit de discussies komt naar voren dat voor professionals hierbij 
vooral de primaire vraag of ingrijpen gerechtvaardigd is, centraal 
staat. Als het verdedigbaar is om in te grijpen dan is het alleen 
maar logisch om hiervoor de optimale strategie te kiezen, zo 

redeneert de professional. Echter, als het doel op een minder 
ingrijpende manier kan worden bereikt, dan heeft dat wel de 
voorkeur. De Wpg zou leidend moeten zijn, en dan vooral als men 
zich kan beroepen op het schadebeginsel. Het schadebeginsel houdt 
in dat de overheid mensen mag dwingen om schade aan anderen 
te voorkomen. (9) Deze vragen worden uitgebreid behandeld in 
een recent verschenen proefschrift. (9) 

Vraag 5 en 6 belichten het thema Morele verantwoordelijkheid voor het 
verspreiden van een infectieziekte. Een positief antwoord op deze 
vragen is geen doorslaggevende rechtvaardiging om de techniek 
te gebruiken, maar een negatief antwoord zou reden moeten zijn 
om terughoudend te zijn. De 2 vragen refereren aan het gegeven 
dat het aantonen van verbanden tussen pathogenen onvermijde-
lijk ook iets zegt over de verbanden (relaties) tussen de mensen 
die de pathogenen bij zich dragen. Wetenschappelijke vragen over 
wie de oorzaak is van een uitbraak en wie wie precies heeft 
besmet zijn nauw verbonden met de ethische vraag in hoeverre 
mensen moreel verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van 
een infectie. (7) Millar stelt dat typeringstechnieken weliswaar 
kunnen helpen met het in beeld brengen van infectieroutes, maar 
dat er meer nodig is om iemand moreel verantwoordelijk te 
houden voor het verspreiden van een infectie. Hiervoor moet op 
zijn minst zekerheid bestaan over de rol van het individu in de 
overdracht van de infectie. Daarnaast moet verzekerd zijn dat hij 
voldoende wist, begreep en toegerust was om het risico van 
overdracht te vermijden. Samenleven is, zo stelt Millar, nu een 
maal niet zonder risico. (5) In de groepsdiscussie kwam naar voren 
dat het maar de vraag is of we geïnteresseerd zouden moeten zijn 
wie nu moreel verantwoordelijk is voor besmetting. Belangrijker is 
het dat mensen zichzelf kunnen beschermen. Daarnaast lijkt de 
morele verantwoordelijkheid samen te hangen met iemands rol in 
de maatschappij, voor een een kok of verpleegkundige lijkt een 
andere (strengere) norm te gelden dan voor een ‘gewone’ burger. 
Het belang van collectieve bescherming is ook reden om meer 

Figuur 2 Negen vragen om het keuzeproces te structureren
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gewicht te geven aan verantwoordelijkheid van overheden, 
bedrijven en andere instituten – bijvoorbeeld in het kader van 
productveiligheid. Onderzoek naar voedsel of een koeltoren als 
bron van een uitbraak gaf men een zwaarder wegend publiek 
belang en een ondergeschikt individueel belang. Vraag 7 ( Is er 
sprake van een stoffelijke puntbron?) belicht deze overweging, 
een positief antwoord op deze vraag draagt bij aan rechtvaardi-
ging van het gebruik van de techniek (8). 

Het juridische kader is in alle 3 discussies uitgebreid besproken. 
Ook de literatuur laat aan de hand van een aantal indrukwekkende 
schadeclaims zien dat typering een krachtig instrument kan zijn in 
een rechtszaak. Niet alleen in Amerika, waar schadeclaims 
gebruikelijk zijn, maar ook in Canada of Nederland zijn voorbeel-
den te geven van typering als onderdeel van een juridisch betoog. 
(5,6,7) Ook afzonderlijke personen zouden verwikkeld kunnen 
raken in dergelijke juridische procedures. (6) Ten tijde van een 
uitbraak hebben professionals in de publieke gezondheid namelijk 
juridische bevoegdheden die voorbij gaan aan het informed consent. 
En alhoewel de wetgeving van de meeste landen afzonderlijke 
personen ook weer in bescherming neemt tegen deze bevoegd-
heid, kan dit juridische gelijk pas achteraf worden bevochten. Een 
juridisch proces duurt lang, is kostbaar en niet zelden betekenis-
loos, omdat de schade reeds is toegebracht (6). Dit juridische 
thema ligt onder andere ten grondslag aan vraag 3 en 4.

In alle groepsdiscussies komt naar voren dat het beslissingsproces 
omgeven is met onzekerheid: voor casuïstiek waarbij moleculaire 
typering wordt ingezet geldt dat pas achteraf zichtbaar wordt of 
het zinvol was. Daarnaast geeft de techniek weliswaar meer 
zekerheid dan voorheen, maar ook moleculaire typering draagt 
nog steeds een bepaalde mate van onzekerheid in zich. Dit 
gegeven heeft grote gevolgen voor de vormgeving van eventuele 
toestemming. Hoe ga je om met het gegeven dat de consequen-
ties van het type informatie dat beschikbaar komt, niet op 
voorhand is te overzien? Wie heeft er voordeel bij de informatie 
en wie nadeel? In de discussies werd gesteld dat alle betrokkenen 
bewust moeten zijn van het feit dat niet op voorhand is te 
voorspellen of de techniek antwoorden genereert, welke ant-
woorden dit zijn en dat zij een bepaalde mate van onzekerheid in 
zich dragen. Het is wenselijk om vooraf duidelijk te zijn over wat 
het bron- en contactonderzoek aan informatie oplevert en met 
wie deze informatie zal worden gedeeld. Deze overwegingen 
representeren het thema Informed consent en lagen ten grondslag 
aan vraag 8 en 9. 

Tot slot bleken de meningen verdeeld over de vraag in hoeverre 
voortvarendheid of juist terughoudendheid gewenst is rondom 
het gebruik van typeringstechnieken in de bron- en contactopspo-
ring. Fanoy en De Neeling pleiten voor een algemeen terughou-
dend beleid (7). In de antwoorden op vragen die relevant zijn voor 
de uitbraakbestrijding zitten onvermijdelijk verwijzingen naar de 
schuldvraag en de hiermee verband houdende financiële, 
juridische en emotionele belangen. Als mensen merken dat 
lichaamsmateriaal zoals bloed en feces, afgestaan voor diagnos-
tiek en het beantwoorden van een individuele medische zorg-
vraag, in een later stadium ook kan worden gebruikt voor 
beantwoording van een schuldvraag, dan zullen zij in de toekomst 
wellicht minder snel meewerken aan een bron- of contactonder-
zoek of een barrière opwerpen voor het gebruiken van het 

benodigde materiaal.(7) De terughoudendheid van Fanoy en De 
Neeling werd in de groepsdiscussie niet altijd gedeeld. Men deelde 
de mening dat bron- en contactopsporing staat of valt bij de 
bereidheid van de burger om mee te werken en dat onjuist 
inzetten van de techniek kan leiden tot verlies van dit draagvlak. 
Maar, in de discussies was de consensus dat de primaire vraag (of 
het uitvoeren van de bron- en contactopsporing gerechtvaardigd 
is) leidend moet zijn: als het verdedigbaar is om in te grijpen, dan 
is het logisch om hiervoor de optimale strategie te kiezen. 
Bronopsporing door middel van typering zou daar evengoed toe 
kunnen behoren. Vraag 5 (Zou het bron- en contactonderzoek 
slagen als wordt gekozen om de techniek niet of alleen anoniem 
te gebruiken?) representeert dit debat. 

Discussie
Op basis van dit onderzoek werden 9 vragen geformuleerd die 
gebruikt kunnen worden om de besluitvorming rondom het 
gebruik van moleculaire typeringstechniek in de bron- en 
contactopsporing te structureren. De vragen zijn bedoeld voor 
professionals werkzaam bij GGD, RIVM of medisch microbiolo-
gisch laboratoria. De vragen zijn op een praktische manier tot 
stand gekomen, en een normatief standpunt wordt vermeden. 
Aangezien geen specifieke ethiek literatuur voorhanden was die 
als vertrekpunt gebruikt kon worden voor de inventarisatie van 
ethische thema’s, zijn in samenwerking met het tijdschrift Public 
Health Ethics 2 cases voorgelegd aan enkele (internationale) 
experts. Uit hun commentaren zijn thema’s geformuleerd die 
vervolgens zijn uitgewerkt ten behoeve van discussies met 
(Nederlandse) professionals uit de infectieziektebestrijding. De 
thema’s zijn dus gebaseerd op een beperkte hoeveelheid 
literatuur. 
Verder richt dit onderzoek zich op professionals uit het veld. 
Hiermee zijn niet alle belanghebbenden vertegenwoordigd, zo 
ontbreekt bijvoorbeeld het perspectief van de burger. Opvallende 
bijkomstigheid van de gekozen methode is dat de exercitie deels 
een interventie is. Met het generen van literatuur en discussies 
onder betrokkenen is een breder debat over het onderwerp 
ontstaan.
In dit onderzoek blijven belangrijke fundamentele vragen 
onbeantwoord. Dit zijn deels vragen van procedurele aard: hoe 
kom je tot een goede afweging? wie betrek je daarbij? en deels 
van inhoudelijke aard: wat is proportioneel? Hoe groot moet een 
risico zijn om in te grijpen, of anders gezegd, hoe klein mag een 
risico zijn om niet in te grijpen? De hier gevolgde aanpak bleek 
niet geschikt voor het beantwoorden van deze vragen. 
Nu de verwachting is dat moleculaire typering in de toekomst 
steeds toegankelijker zal worden in de praktijk van een GGD, is 
nader onderzoek naar deze fundamentele ethische vragen echter 
wel belangrijk. 
We denken met de hier genoemde 9 vragen een handreiking te 
bieden aan professionals in de infectieziektebestrijding die zichzelf 
voor de keuze gesteld zien moleculaire typeringstechniek wel of 
niet te gebruiken in de bron- en contactopsporing. 
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Wij willen alle professionals danken die meegewerkt hebben 
aan de totstandkoming van dit project. De discussies bleken 
iedere keer zeer levendig en inspirerend. Hoewel de adviezen 
per persoon en per groep verschilden, leverden de discussies 
uiteindelijk weloverwogen inzichten op die zeer bruikbaar 
bleken voor de dagelijkse praktijk.
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Artikelen

Resultaten van de Bronopsporings 
Eenheid Legionella-pneumonie 
2011-2012
S.M. Euser, P. Brandsema, W.L.M. Ruijs, J.W. Den Boer

Sinds 2002 bestaat er in Nederland een systematische registratie van patiëntgebonden, 
potentiële bronnen van Legionella-pneumonieën die wordt bijgehouden door de Bronopspo-
rings Eenheid Legionella-pneumonie (BEL) vanuit het Streeklaboratorium voor de Volksge-
zondheid Kennemerland in Haarlem (SLH). De BEL voert sinds 2006 verschillende taken uit 
voor het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) op het gebied van de legionellabestrijding in 
Nederland, en heeft als doel om besmettingsbronnen van Legionella-pneumonieën te identifi-
ceren en te elimineren en zodoende nieuwe ziektegevallen te voorkomen. Naast de registra-
tie van bronnen voert de BEL ook de bemonstering van patiëntgebonden, potentiële bronnen 
uit.In dit artikel presenteren we de resultaten van de bemonsteringen van patiëntgerelateer-
de, potentiële bronnen van Legionella-pneumonieën in Nederland die door de BEL zijn uitge-
voerd in de jaren 2011 en 2012. 

Methode
Na de melding van een nieuwe casus van een Legionella-
pneumonie aan de GGD (door het laboratorium of behandelend 
arts) wordt de ’Vragenlijst Legionella-pneumonie’ door de GGD 
afgenomen bij de patiënt. Aan de hand van de verkregen informa-
tie wordt door de GGD – eventueel in samenspraak met de BEL- 
een inventarisatie gemaakt van de potentiële bronnen van de 
infectie. Wanneer de casus binnen de BEL-bemonsteringscriteria 
valt, kan de GGD de bemonstering en het microbiologisch onder-
zoek van de bronnen in Nederland laten uitvoeren door de BEL. De 
(water)monsters, die bij bemonstering verkregen zijn worden in 
het SLH verder gekweekt op Legionella. Waar mogelijk worden 
bovendien de Legionella-isolaten van de patiënten de bij bemon-
stering verkregen stammen genotypisch met elkaar vergeleken 
om een mogelijke match te ontdekken

Resultaten

Bemonsteringscriteria

De bemonsteringscriteria (zie kader) die aanleiding kunnen zijn 
voor een bemonstering door de BEL, waren niet evenredig vaak de 
reden voor bemonstering.

Bemonsteringscriteria:
• een locatiecluster van 2 of meer patiënten binnen 2 jaar 

gerelateerd aan dezelfde bron.
• een geografisch cluster van 3 of meer patiënten binnen een 

half jaar woonachtig binnen een straal van 1 km van elkaar.
• een solitaire patiënt in een zorginstelling.
• een solitaire patiënt met een positieve sputumkweek, 

waarbij het woonhuis niet de enige potentiële bron is.

Bemonsteringscriteria

Reden tot bemonstering
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Figuur 1 Bemonsteringscriteria voor bemonsteringen in de periode 2007-2012. 
In 2009 is het bemonsteringscriterium voor solitaire patienten gewijzigd, zodat een 
solitaire patiënt met een positieve sputumkweek enkel voor een bemonstering in 
aanmerking komt wanneer het woonhuis niet de enige potentiële bron is
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In 2011-2012 zijn er in totaal 143 bronnen bemonsterd, voor 69 
Legionella-pneumoniepatiënten (gemiddeld 2 bronnen per 
patiënt), waarvan er 74 (52%) gekoppeld waren aan een solitaire 
patiënt met een positieve sputumkweek, waarbij het woonhuis 
niet de enige potentiële bron was: 10 (7%) aan een solitaire patiënt 
in een zorginstelling ; 58 (41%) aan een locatiecluster ; en één (1%) 
aan een geografisch cluster (zie figuur 1).
De 58 bemonsteringen die op basis van de detectie van een loca-
tiecluster werden uitgevoerd hadden betrekking op clusters rond-
om een tuincentrum (26 bemonsteringen), een wellnesscentrum 
(6 bemonsteringen), een autowasstraat (8 bemonsteringen), een 
koeltoren (5 bemonsteringen), een camping (2 bemonsteringen), 
een cruiseschip (2 bemonsteringen), een fabriek (2 bemonsterin-
gen), een attractiepark (1 bemonstering), een woonhuis waarin 
meerdere patiënten gerapporteerd werden (6 bemonsteringen). 
De bemonstering rondom het geografische cluster betrof een 
koeltoren (1 bemonstering). 

Brontype

De resultaten van de bemonsteringen die in de jaren 2011 en 2012 
zijn uitgevoerd laten zien dat een aantal brontypes overheerst in 
de bemonsteringen (zie figuur 2).
Woonhuizen waren de meest bemonsterde bronnen (40% 
(57/143)), gevolgd door tuincentra (15% (21/143)), autowasstraten 
(9% (13/143)), werksituaties (5% (7/143)) en koeltorens (5% (7/143)). 

Bemonsteringsresultaten

De watermonsters zijn in het Streeklaboratorium onderzocht op 
de aanwezigheid van Legionella. Door middel van determinatie is 
onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten Legionella 
(Legionella pneumophila en Legionella non-pneumophila) (zie tabel 1).

In 2011-2012 werd er bij 27 (19%) van de 143 bemonsteringen 
Legionella aangetroffen in ten minste 1 van de afgenomen mon-
sters. Dit was in 11 (8%) van de gevallen Legionella pneumophila, in 
14 (10%) van de gevallen Legionella non-pneumophila, en in 2 (1%) 
van de gevallen zowel Legionella pneumophila als Legionella 
non-pneumophila. 

Daarnaast zijn ook de bemonsteringsresultaten van de verschil-
lende brontypes met elkaar vergeleken:
Bij de woonhuisbemonsteringen werd bij 30% Legionella aange-
troffen (17/57). Van de 8 bemonsterde zorginstellingen werd er bij 
1 Legionella aangetroffen. Bij 1 van de 13 bemonsterde autowas-
straten werd Legionella aangetroffen. Verder werd er bij 2 (29%) 
van de 7 bemonsterde koeltorens Legionella gevonden, en waren 
de bemonsteringen van 2 (29%) van de 7 werkvloeren positief. Alle 
monsters van de bemonsterde tuincentra (21 in totaal), en fontei-
nen (4 in totaal), hotels (2 in totaal), campings (1 in totaal), attrac-
tieparken (2 in totaal), sportaccommodaties (1 in totaal), en zwem-
baden (2 in totaal) waren negatief.

Als de bemonsteringsresultaten vergeleken worden met de ver-
schillende criteria die aanleiding waren voor bemonstering, is er 
geen duidelijk verschil te zien. In 2011-2012 was 21% (11/53) van de 
locatieclusterbemonsteringen (waarbij ook andere gerapporteer-
de potentiële bronnen werden onderzocht) positief voor Legionella, 
20% (2/10) van de zorginstellingbemonsteringen, en 19% (14/74) 
van de bemonstering van solitaire patiënten met een positieve 
sputumkweek-bemonsteringen’. 

Wanneer er een Legionella-positieve BAL- of sputumkweek van een 
patiënt beschikbaar was, en er Legionella aangetroffen werd in 1 
van de monsters, werden deze met elkaar vergeleken door middel 
van Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP)- en 
Sequenced Based Typing (SBT)-technieken. Als de patiëntisolaten 
en de bij bemonstering gevonden stammen genotypisch niet van 

Tabel 1 Bemonsteringsresultaten uit 2011 en 2012 per brontype

Brontype Bemonsteringen in 2011 Bemonsteringen 2012
Positief Negatief Totaal Positief Negatief Totaal

Legionella
pneumophila

Legionella
non-pneumophila

Legionella
pneumophila

Legionella
non-pneumophila

Woonhuis (n, %) 2 (6) 7 (20) 26 (74) 35 3 (14) 5 (23) 14 (64) 22

Zorginstelling (n, %) - - 5 (100) 5 1 (33) - 2 (67) 3

Tuincentrum (n, %) - - 11 (100) 11 - - 10 (100) 10

Autowasstraat (n, %) - - 10 (100) 10 1 (33) - 2 (67) 3

Koeltoren (n, %) 2 (29) - 5 (71) 7 - - - -

Hotel (n, %) - - 1 (100) 1 - - 1 (100) 1

Camping (n, %) - - 1 (100) 1 - - - -

Fontein (n, %) - - 3 (100) 3 - - 1 (100) 1

Wellnesscentrum (n, %) - 1 (33) 2 (67) 3 - - -

Werksituatie (n, %) - - 3 (100) 3 1 (25) 1 (25) 2 (50) 4

Vakantiehuisje 1 (33) - 2 (67) 3 - - 3 (100) 3

Attractiepark - - 2 (100) 2 - - - -

Sportaccomodatie 1 (100) - - 1 - - - -

Zwembad - - 4 (100) 4 1 (100) - - 1

Overig (n, %) - - 5 (100) 5 - - 1 (100) 1

Totaal (n, %) 6 (6) 8 (9) 80 (85) 94 7 (14) 6 (12) 36 (73) 49

De twee bemonsteringen in 2012 waarbij zowel Legionella pneumophila als Legionella non-pneumophila werd aangetroffen zijn weergegeven als 
bemonsteringen die positief waren voor Legionella pneumophila.
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elkaar te onderscheiden zijn, is er sprake van een match. Dit was 4 
keer het geval in de periode 2011-2012: in 2011 was er sprake van 1 
match bij de bemonstering van een ziekenhuis waarin de patiënt 
opgenomen was geweest tijdens de incubatieperiode; in 2012 
waren er 3 matches bij de bemonstering van een waterbak van een 
afperspomp die in een metaalbewerkingsbedrijf stond, een spuit-
lans van een autowasstraat en een privé-jacuzzi.

Discussie
In de jaren 2011 en 2012 werd in 19% van alle bemonsteringen 
Legionella aangetroffen in ten minste 1 van de afgenomen mon-
sters, wat iets lager was dan de voorgaande jaren (2007-2008: 
32%, 2009-2010: 21%). In 2011 werden bijna tweemaal zoveel 
bemonsteringen uitgevoerd als in 2012 (94 vs. 49). Dit verschil 
werd grotendeels veroorzaakt door het aantal bemonsteringen 
naar aanleiding van een solitaire patiënt met een positieve spu-
tumkweek, waarbij het woonhuis niet de enige bron was: 57 (61%) 
van de 94 bemonsteringen in 2011 ten opzichte vant 17 (35%) van 
de 49 bemonsteringen in 2012. Dit is deels te verklaren door het 
lagere aantal patiënten in 2012 voor wie er een positieve sputum-
kweek beschikbaar was (59 patiënten in 2012 vergeleken met 71 
patiënten in 2011. (1) Het aantal bemonsteringen dat werd uitge-
voerd naar aanleiding van een locatiecluster of geografisch cluster 
verschilde weinig tussen beide jaren.

In de periode 2011-2012 zijn woonhuizen het meest bemonsterd. 
Dit is niet verwonderlijk aangezien het woonhuis door het 
merendeel van de patiënten genoemd wordt als potentiële bron. 
Verder was een duidelijk verschil te zien in de bemonsteringsresul-
taten van de verschillende bemonsterde bronnen. Alle monsters 
afgenomen bij tuincentra en fonteinen waren negatief, terwijl in 
bijna een derde van de bemonsterde woonhuizen Legionella werd 
gevonden. Het is niet bekend hoe hoog dit percentage in woon-
huizen is die niet gerelateerd zijn aan Legionella-pneumoniepatiënten, 
dit zou nader onderzocht kunnen worden. 
Het is opmerkelijk dat het aantal bemonsterde autowasstraten in 
de periode 2011-2012 aanzienlijk was (n=13), net als in de periode 

2009-2010 (n=11) het geval was. (2) Hoewel het percentage 
positieve bemonsteringen bij autowasstraten relatief laag was 
(8% (1/13) in 2011-2012), is er in 2012 wel een genotypische match 
gemaakt met een patiëntisolaat en de bij bemonstering gevonden 
stam uit de spuitlans van een autowasstraat. Voor zover bekend is 
dit internationaal de eerste gerapporteerde genotypische match 
van een isolaat van een Legionella-pneumonie patiënt met een 
stam die gevonden is in een autowasstraat. (3) 
Verder was de genotypische match die in 2012 gemaakt is door 
een patiëntisolaat te vergelijken met een omgevingsstam uit een 
afperspomp die door de patiënt gebruikt werd tijdens zijn werk-
zaamheden in een metaalbewerkingsbedrijf (4) een interessant 
voorbeeld van een werkgerelateerde casus, zoals die ook eerder is 
beschreven door Coetzee et al.(5) 
In 2012 is er ook een opmerkelijke match gemaakt tussen een 
patiëntisolaat en een omgevingsstam die in een jacuzzi gevonden 
is die in de tuin van de patiënt geplaatst was. Deze casus vertoon-
de veel gelijkenis met een eerder beschreven casus waarbij naast 
een Legionella-pneumonie- patiënt ook een aantal andere patiën-
ten werd gerapporteerd, met griepachtige klachten, die allen 
waren blootgesteld aan een privé-jacuzzi die in de tuin stond 
opgesteld, en waarin Legionella werd aangetroffen. (6) Dit wijst er 
wederom op dat jacuzzi’s die door particulieren in eigen beheer 
onderhouden en gebruikt worden een risico voor Legionella-
pneumonie besmettingen kunnen vormen.
De genotypische match van de patiënt die tijdens de incubatie-
periode was opgenomen in een ziekenhuis geeft het belang aan 
van adequate Legionella-preventie in ziekenhuizen (waar vaak een 
kwetsbare groep patiënten verblijft) aan. In Nederland is hiervoor 
veel aandacht, wat mogelijk verklaart dat het aantal nosocomiale 
Legionella-pneumonie infecties vergeleken met andere Europese 
landen relatief laag is. (7).
Tenslotte is het feit dat voor een groot deel van de Legionella-
pneumonie- patiënten geen bron kon worden geïdentificeerd, 
mogelijk een aanwijzing dat bepaalde (nog onbekende) bronnen 
gemist worden. Dit illustreert het belang van aanvullend onder-
zoek naar alternatieve bronnen van Legionella.
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Conclusie
In de jaren 2011 en 2012 werd bij ongeveer een vijfde van alle 
bemonsteringen Legionella aangetroffen, waarbij er aanzienlijke 
verschillen bleken te zijn tussen de verschillende brontypes. 
Woonhuizen hadden het hoogste percentage positieve bemonste-
ringen, en er werden 4 genotypische matches gemaakt waaronder 
2 bijzondere (zeldzame) bronnen: een waterbak van een afpers-
pomp, en een spuitlans bij een autowasstraat.
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Onderzoek in het kort

Wat weten Nederlanders van 
Salmonella en welke maatregelen 
namen ze tijdens een uitbraak?  
D.J.M.A. Beaujean, L. van Velsen, J. E.W.C. van Gemert-Pijnen , J. E van Steenbergen. A. Timen

Voedselgerelateerde Salmonella-infecties zijn een wereldwijd probleem. Gedurende een 
grootschalige uitbraak is het van belang dat het publiek de maatregelen neemt die door  
de GGD’en en de overheid worden geadviseerd. Om de naleving van deze maatregelen te 
vergoten, is het essentieel om inzicht te hebben in hoe en waar het publiek informatie  
vergaart en welke factoren bepalen of zij wel of niet de geadviseerde maatregelen neemt.  
Uit dit onderzoek blijkt dat GGD’en en overheid tijdens een uitbraak hun boodschap het 
beste via massamedia kunnen verspreiden. Wikipedia lijkt een veelbelovend kanaal om het 
publiek kennis bij te brengen over Salmonella.

Achtergrond
In augustus 2012 was er een uitbraak van Salmonella Thompson in 
Nederland die werd veroorzaakt door besmette gerookte zalm van 
1 fabrikant. Op 28 september 2012 werd alle gerookte zalm van 
deze fabrikant teruggeroepen. In de week erna werden andere 
producten die gerookte zalm van deze fabrikant bevatten (zoals 
salades) ook teruggeroepen. Het publiek werd geadviseerd het 
batchnummer van de producten die zij thuis hadden te controle-
ren en mogelijk besmette producten weg te gooien. Na imple-
mentatie van deze maatregelen, nam het aantal patiënten snel af 
en aan het eind van 2012 stopte de uitbraak. Infecties van 1149 
patiënten werden bevestigd in het laboratorium en er overleden 4 
patiënten. Het werkelijk aantal besmette patiënten is waarschijn-
lijk groter geweest, omdat individuele gevallen van Salmonella-
infectie niet meldingsplichtig zijn in Nederland en laboratorium-
onderzoek van ontlasting slechts bij een klein deel van alle 
patiënten met diarree wordt uitgevoerd. Normaal krijgen 
ongeveer 4 patiënten per jaar een infectie met Salmonella 
Thompson in Nederland; er was in 2012 dus sprake van een 
grootschalige uitbraak.
Er is een online vragenlijst ontwikkeld om de perceptie, de kennis, 
het preventieve gedrag en het informatiezoekgedrag van de 
Nederlandse bevolking tijdens deze uitbraak in kaart te brengen. De 
vragenlijst werd ontwikkeld op basis van het Health Belief Model en 
onderzoek naar burgerzoekgedrag naar medische informatie. De 
vragenlijst bestond uit 35 vragen verdeeld over 5 thema’s:
1. Perceptie: waarin we de waargenomen ernst van een 

Salmonella-infectie en de uitbraak, de belangstelling voor 
gezondheidsinformatie en de inschatting van de eigen 
gezondheid hebben meegenomen. De deelnemers scoorden 
hun percepties op een 5-punts-Likertschaal (bijvoorbeeld van 
helemaal niet ernstig (1) tot heel ernstig (5));

2. Kennis van Salmonella-infecties;
3. Preventief gedrag: waarin we gevraagd hebben naar het 

voorkomen van een Salmonella-infectie in de omgeving van de 
deelnemer, het nemen van maatregelen ter voorkoming van 
een Salmonella-infectie gedurende de uitbraak (zoals het eten 
van minder zalm, terughoudend in het kopen van zalm, het 
kopen van diepvrieszalm in plaats van verse zalm), en het 
verbeteren van de keukenhygiëne gedurende de uitbraak;

4. Informatiebronnen: waarbij we gevraagd hebben naar de 
informatieopname over de uitbraak via de verschillende media 
en waar de deelnemers antwoorden zochten op hun vragen 
over Salmonella-infecties en de uitbraak;

5. Demografische gegevens.

De deelnemers werden via een commercieel internetpanel 
geworven. Er werd een gestratificeerde steekproef genomen 
teneinde een representatieve afspiegeling van de Nederlandse 
bevolking boven de 18 jaar te krijgen. De deelnemers werden 
uitgenodigd via een persoonlijke e-mail tussen 13 en 20 november 
2012. Volgens de Nederlandse wet is er geen toestemming van een 
medisch-ethische commissie nodig voor dit soort algemene online 
onderzoeken onder gezonde vrijwilligers. 
In totaal vulden 1057 deelnemers de vragenlijst volledig in.
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Resultaten

Perceptie

De deelnemers vonden Salmonella Thompson een ernstige infectie 
(m = 4,21; SD = o,76) vergelijkbaar met astma en diabetes. De 
uitbraak vond men ook ernstig (m = 4,12; SD = 0,71). De deel-
nemers hadden een neutrale interesse in gezondheidsinformatie 
(m = 3,15 SD = 0,71) en beoordeelden hun eigen gezondheid ook 
neutraal (m = 3,49 SD = 0,77).

Kennis

De meeste deelnemers wisten in het algemeen veel over 
Salmonella-infecties, met uitzondering van de meest voorkomende 
bronnen van Salmonella-infecties, die 39% niet kende, 47,5% 
kende de incubatietijd van een Salmonella-infectie niet en 71,3% 
wist niet hoe een Salmonella-infectie wordt behandeld. De 
gemiddelde totaalscore per deelnemer was 6.91 (SD = 1.11) met 
een maximum van 9. In tabel 1 worden de antwoorden op alle 
kennisvragen weergegeven.

Preventieve maatregelen

De deelnemers gaven aan dat zij weinig preventieve maatregelen 
hadden genomen tijdens de uitbraak (m= 2,35; SD 1,07), en ook de 
keukenhygiëne hadden zij niet bijzonder verbeterd in die periode 
(m = 2,31; SD = 1,03). Uit de regressieanalyse bleek dat naarmate 
men de uitbraak ernstiger vond, men iets meer bereid was 
preventieve maatregelen te nemen. 
8 Deelnemers gaven aan een Salmonella-infectie te hebben gehad 
als gevolg van het eten van gerookte zalm. Zesentwintig deelne-
mers kenden iemand in hun familie-/vriendenkring met een 
Salmonella-infectie na het eten van gerookte zalm. 
Aan de deelnemers werd gevraagd of ze gecontroleerd hadden of 
ze gerookte zalm thuis hadden toen ze over de uitbraak hoorden. 
275 Deelnemers (26.0%) controleerden, maar hadden geen zalm 
thuis, 99 deelnemers (9.4%) controleerden en hadden wél zalm 

thuis en 684 deelnemers controleerden niet. Vervolgens werd aan 
de 99 deelnemers die thuis zalm hadden, gevraagd naar wat ze 
toen deden. Meer dan de helft van hen (55.2%, 55 deelnemers) 
constateerde (op basis van het batchnummer) dat de zalm niet 
besmet was, 22 deelnemers (22.6%) gooiden de zalm weg, 3 
deelnemers (3.2%) constateerden dat de zalm besmet was en 
gooiden hem weg, 6 deelnemers (6.5%) constateerden dat de 
zalm besmet was maar aten hem toch op en 12 deelnemers 
(12/5%) deden iets anders (meestal brachten zij de besmette zalm 
terug naar de supermarkt).

Informatiegedrag

Er is een onderscheid gemaakt in actief en passief informatie-
gedrag. Passief informatiegedrag is het ontvangen van informatie 
zonder er actief naar op zoek te zijn (bijvoorbeeld radio luisteren 
of spontaan op een onderwerp terechtkomen terwijl je op internet 
aan het surfen bent). Actief informatiegedrag wordt veroorzaakt 
door een vraag of expliciete behoefte aan informatie.
Figuur 1 laat de kanalen en populaire onlinebronnen zien waar 
deelnemers passief informatie kregen over de Salmonella-uitbraak. 
Televisie leverde de meeste informatie, gevolgd door radio en de 
kranten. Nieuwssite nu.nl was ook een relevante informatiebron. 
De social media speelden een marginale rol, waarbij sociale 
netwerken belangrijker waren dan Twitter.
91 Deelnemers (8.6%) hadden een specifieke vraag over 
Salmonella-infecties of over de uitbraak. Zij wendden zich tot het 
internet (77 deelnemers), een krant (20 deelnemers), de televisie 
(17 deelnemers), de radio (8 deelnemers) of een combinatie van 
media. Als ze op het internet zochten, keken ze op de websites van 
de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) (22 deelne-
mers), de GGD (21 deelnemers), een krant (16 deelnemers), 
Wikipedia (16 deelnemers), het Voedingscentrum (16 deelnemers), 
het RIVM (12 deelnemers), de zalmfabrikant (6 deelnemers), 
Facebook of Hyves (3 deelnemers), andere sites (15 deelnemers).
Bijna alle deelnemers vonden de informatie die ze zochten. Het 
meest tevreden waren de deelnemers over de sites van Wikipedia, 
de NVWA en de GGD’en. Het vertrouwen in de informatie was 
hoog voor de websites van het RIVM, de NVWA en de GGD’en. 
Laag was het vertrouwen in de informatie op de site van de 
zalmfabrikant en de sociale netwerken Hyves en Facebook.

Conclusie
Dit onderzoek werd opgezet om inzicht te krijgen in hoe en waar 
mensen informatie vergaren en welke factoren bepalen of zij wel 
of niet de geadviseerde maatregelen nemen tijdens een uitbraak 
van Salmonella-infecties. Op basis van de uitkomsten van het 
onderzoek concluderen wij dat Samonella-infecties door het 
publiek als ernstig beschouwd worden, maar dat de geadviseerde 
maatregelen niet zo goed werden nagevolgd. 
Gezondheidsorganisaties moeten de traditionele media zoals 
televisie, radio en kranten en nieuws- en krantenwebsites 
gebruiken om het publiek te informeren en te overtuigen van het 
nemen van bepaalde maatregelen. Ze moeten de kennis over 
Salmonella-infecties vergroten en het publiek stimuleren om 
enerzijds te controleren of ze thuis mogelijk besmette producten 
hebben en anderzijds de keukenhygiëne te verbeteren.

Figuur 1 Kanalen en populaire online bronnen voor passieve informatievergaring 
over Salmonella
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Toekomstig onderzoek zou zich moeten richten op de rol van 
Wikipedia tijdens een uitbraak van een infectieziekte. Hoe 
compleet is de informatie op Wikipedia over de betreffende 
infectieziekte? Hoe wordt deze informatie gewaardeerd door het 
publiek?
Tot slot is het interessant dat er een groep mensen is die bewust 
een risico neemt door besmette producten te eten gedurende een 
Salmonella-uitbraak. Een studie zou zich op deze groep moeten 
richten om in kaart te brengen wat de motivaties van deze groep 
mensen zijn met als doel ook de voorlichting aan deze groep 
mensen te kunnen verbeteren.
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Tabel 1 Kennis van de respondenten over Salmonella (n = 1057)

Correcte antwoord Percentage respondenten dat 
correct antwoordde

Mensen kunnen Salmonella krijgen door besmet voedsel te eten. Juist 97.4%

Salmonella kan een zeer ernstige infectie veroorzaken, in het bijzonder bij baby’s en 
ouderen.

Juist 96.3%

Als er een uitbraak is (meerdere mensen hebben Salmonella), dan probeert de GGD 
de bron te achterhalen.

Juist 96.2%

Meestal krijgen mensen Salmonella van andere mensen die al besmet zijn. Onjuist 91.3%

Door zorgvuldig voedsel te wassen en te verhitten, kun je voorkomen dat je ziek 
wordt van Salmonella.

Juist 86.8%

Als je symptomen hebt van Salmonella (zoals overgeven of diarree), dan mag je 
tijdelijk niet werken in de gezondheidszorg.

Juist 81.2%

Salmonella komt vooral voor op kip, rauwe groenten en fruit. Juist 61.0%

Nadat je voedsel hebt gegeten dat besmet is met Salmonella, kan het weken duren 
totdat je ziek wordt.

Onjuist 52.5%

Salmonella wordt bijna altijd behandeld met antibiotica. Onjuist 28.7%
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Vraag uit de praktijk

Tekenweetjes
Recent is alle informatie over de ziekte van Lyme  op de RIVM website geactualiseerd. Er is daar veel 
informatie te vinden over de ziekte en over teken en hun gedrag. Toch komen er regelmatig aanvullende 
vragen binnen per e-mail. Daarvan selecteerden wij er een aantal voor deze Vraag uit de praktijk.

Kunnen er teken in mijn tuin 
zitten?

Teken leven in ‘strooisel’. Dat is een laag dode, verterende 
bladeren die het hele jaar door (dus niet alleen in de herfst) 
aanwezig is. Ook een dikke moslaag vinden ze fijn. Dit zie je 
meestal in het bos, maar soms ook in tuinen. Zonder die strooisel- 
of moslaag overleven teken niet, dus in de tuin zitten er géén 
teken in planten die op een kale (zandige) bodem groeien. In 
tuinen met een strooisel en/of moslaag kunnen teken zitten, maar 
dat kan alleen als er ook dieren komen die teken kunnen mee-
brengen. Vanuit de strooisellaag kruipen teken tot maximaal 1,5 
meter omhoog in planten. Ze kruipen het liefst recht omhoog, en 
zullen zelden verder dan 1 meter over de bodem kruipen. 

Hoe herken ik een teek op mijn 
planten? 

Vaak denken mensen te maken te hebben 
met teken in planten, maar meestal gaat 
het dan om bladluizen, larven van 
lieveheersbeestjes en ander klein grut dat 
vaak zwart is en veel pootjes heeft. Een 
makkelijke maar niet echt diervriendelijke 
manier om te zien of het om teken gaat is 
om te kijken of je de beestjes makkelijk plat 
kunt drukken. Bij teken lukt dat heel 
moeilijk. Zie hieronder een plaatje van 
teken zoals je ze in planten aan zou kunnen treffen.

Als een teek binnen van mijn hond 
afvalt op de vloer, kunnen er dan 
(net als bij vlooien) larven komen? 
Kan er dan een tekenplaag in mijn 
huis ontstaan?
Iedere volgezogen vrouwtjesteek zal na een paar dagen tot een 
paar weken eitjes gaan leggen. Gelukkig kunnen de Nederlandse 
teken niet tegen droogte. Een teek die in een gemiddeld huis 
terecht kom zal na een dag of 5 sterven  omdat de lucht te droog 

is. Dat geldt ook voor de eitjes.
Het tekenvrij houden van huisdieren is wel heel nuttig. Daarmee 
wordt voorkomen dat teken via een huisdier op plekken in de tuin 
komen waar ze wel kunnen overleven.

Hoe komt het dat teken 
verschillende kleuren hebben? 
Kan dat verband houden met de 
aanwezigheid van de 
lymebacterie?
Er kunnen verschillende kleuren 
voorkomen bij zich voedende 
teken, meestal wit, grijs, oranje, 
zwart of donker bruin. De kleur 
hangt niet alleen af van de soort, 
maar  ook van het levensstadium 
van de teek (larve-, nimf- of 
volwassenstadium). Verder kan 
de kleur nog veranderen door de 
bloedmaaltijd: in de eerste dagen 
is de kleur van bijvoorbeeld 
volwassen teken vaak oranje, 
daarna pas grijs. Ten slotte hangt 
het ook nog af van de plek waar 
de teek zich heeft ingenesteld: 
soms neemt de teek meer 
weefselvocht (wit) op dan bloed: 
dan is de kleur wat lichter. Er is in ieder geval geen verband tussen 
de kleur en de aanwezigheid van lymebacteriën in de teek.

Zie ook het voorlichtingsfilmpjeover teken, daarin ziet u waar de 
teek leeft, hoe hij tot bijten komt, en hoe je moet controleren op 
tekenbeten.www.rivm.nl/tekenbeet/film
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Foto  Vier schapenteken op een 
duimnagel  
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Foto Teek die een grasspriet 
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Aankondigingen

Verschenen: De geplaagde mens

Vijftig jaar geleden dachten velen dat 
infectieziekten definitief bedwongen 
waren. De sterfte aan deze ziekten was in 
de twintigste eeuw door goede hygiëne en 
de beschikbaarheid van vaccins en 
antibiotica sterk gedaald. Aids maakte ons 
echter pijnlijk duidelijk dat dit optimisme 
ongerechtvaardigd was. En ook vele 
andere oude en nieuwe infectieziekten 
staken in de afgelopen decennia weer de 
kop op. Hoe komt dat en welke factoren 
spelen daarbij een rol? In De geplaagde 
mens beschrijft Roel Coutinho hoe we elke 
keer weer verrast worden door virussen en 
bacteriën die ons belagen. Hoe ons eigen 
gedrag deze micro-organismen nieuwe 
kansen biedt. En hoe ze van dier naar mens 
kunnen overspringen. ISBN 9789035141377

Uitgever Prometheus  
Bert Bakker
Auteur Roel Coutinho
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Totaal 
week 
1 - 4

Totaal 
week 
5 - 8

Totaal 
week 
9 - 12

Totaal 
t/m week 
12; 2014

Totaal 
t/m week
12; 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 70 60 65 195 211

Groep B2 
Buiktyfus 3 1 1 5 4
Cholera 0 0 0 0 0
Hepatitis A 2 4 0 6 22
Hepatitis B Acuut 6 9 3 18 41
Hepatitis B Chronisch 52 71 38 161 277
Hepatitis C Acuut 4 8 1 13 10
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie 11 17 7 35 91
Kinkhoest 317 257 99 673 914
Mazelen 38 20 25 83 18
Paratyfus A 0 1 0 1 5
Paratyfus B 1 0 0 1 1
Paratyfus C 0 0 0 0 0
Rubella 0 1 0 1 0
STEC/enterohemorragische E.coli-infectie * 28 32 14 74 129
Shigellose 17 18 17 52 125
Voedselinfectie 0 0 0 0 12

Groep C 
Antrax 0 0 0 0 0
Bof 10 5 3 18 44
Botulisme 0 0 0 0 0
Brucellose 0 0 0 0 2
Gele Koorts 0 0 0 0 0
Hantavirusinfectie 1 0 0 1 1
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie 2 2 1 5 5
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen) 3 2 3 8 16
Legionellose 10 13 6 29 42
Leptospirose 0 0 0 0 4
Listeriose 10 2 2 14 14
MRSA-infectie (clusters buiten ziekenhuis) 0 0 0 0 5
Malaria 13 12 3 28 32
Meningokokkenziekte 7 2 4 13 42
Psittacose 2 1 3 6 7
Q-koorts 0 0 0 0 6
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 0 0 1 7
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 
1 - 4

Totaal 
week 
5 - 8

Totaal 
week 
9 - 12

Totaal 
t/m week 
12; 2014

Totaal 
t/m week 
12; 2013

Enterovirus 44 33 29 106 81
Adenovirus 138 117 105 360 456
Parechovirus 20 9 4 33 30
Rotavirus 38 44 62 144 537
Norovirus 353 425 263 1041 1122
Influenza A-virus 25 111 187 323 2099
Nieuwe Influenza A-virus 0 0 0 0 0
Influenza B-virus 2 2 7 11 719
Influenza C-virus 0 0 0 0 0
Para-influenza 36 26 24 86 108
RS-virus 420 454 240 1114 1302
Rhinovirus 182 197 162 541 469
Mycoplasma Pneumoniae 20 25 16 61 87
hMPV 12 31 65 108 182
Coronavirus 49 70 65 184 193
Chlamydophila psittaci 0 0 3 3 6
Chlamydophila pneumoniae 0 1 1 2 15
Chlamydia trachomatis 1559 1814 1818 5191 4805
Chlamydia 0 2 2 4 3
HIV 1 37 43 47 127 170
HIV 2 0 1 0 1 0
HTLV 0 0 0 0 0
Hepatitis A-virus 2 4 7 13 11
Hepatitis B-virus 49 54 60 163 159
Hepatitis C-virus 33 43 33 109 93
Hepatitis D-virus 0 1 2 3 1
Hepatitis E-virus 4 6 6 16 11
Bofvirus 2 3 5 10 10
Mazelenvirus 12 4 13 29 2
Rubellavirus 6 4 0 10 11
Parvovirus 13 12 10 35 33
Coxiella burnetii 8 5 7 20 14
Rickettsiae 0 0 0 0 0
Denguevirus 4 7 7 18 22
Hantavirus 0 1 2 3 0
West-Nijlvirus 0 0 0 0 0
Astrovirus 15 15 12 42 27
Sapovirus 39 25 22 86 16
Bocavirus 11 16 11 38 41

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 10 in 2012 en de
aantallen daarvan in 2011.

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

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

repeat determination and database management. 

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

2013 2014
Veegerelateerd (ST398) t011 178 123

t034 24 26

t108 65 21

Niet-veegerelateerd t008 42 40

t002 45 41

t1081 22 24

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

2013 2014
Totaal aantal MRSA-isolaten 705 664

Aantal buitenland gerelateerde isolaten* 16 13

Aantal veegerelateerde isolaten (ST 398) 259 210

Aantal niet-veegerelateerde isolaten 446 454

Aantal screeningsisolaten 435 433

Isolaten uit mogelijk infectieus materaal 266 175

Isolaten uit ander materiaal 4 56

* Op basis van ingevulde vragenlijsten

Micro-organismen Gen 2013 2014
Klebsiella pneumoniae KPC 1 1

NDM 1 0

OXA-48 15 4

Klebsielle sp VIM 0 1

OXA-48 1 0

Klebsiellla oxytoca VIM 1 0

Enterobacter spp OXA-48 1 0

NDM 0 1

E-coli OXA-48 6 1

NDM 4 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 12

Tabel 1 Overzicht MRSA-isolaten week 1 t/m 12 Tabel 2 De meest frequent gevonden spa-types week 1 t/m 12
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