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Gesignaleerd

Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van 
infectieziekten in binnen- en buitenland tot en met 16 augustus 2012

Binnenlandse 
signalen

Bofincidentie neemt weer af

Vanaf 1 dec 2009 t/m 21 augustus 2012 
werden 1538 bofgevallen gemeld in Osiris. 
Na een daling in juni, is de incidentie van 
bof in juli licht toegenomen. (Figuur 1) 
(Bron: Osiris).

Seksueel overdraagbare 
aandoeningen in Nederland

In 2011 is het aantal nieuwe consulten op 
de soapoliklinieken met 8% gestegen ten 
opzichte van 2010 naar 113.000 bezoeken. 
Bij 14% van de consulten werd één of 
meerdere soa gevonden, bij mannen die 
seks hebben met mannen (MSM) was dit 
20%; dit is vergelijkbaar met voorgaande 
jaren. Het percentage dat positief was voor 
hiv bleef ongeveer gelijk, terwijl het 
percentage polibezoekers waarbij syfilis 
wordt gevonden al jaren een dalende trend 
vertoont. Het percentage polibezoekers 
met chlamydia of gonorroe is niet gedaald. 
Bij ruim 11% van alle soacentrabezoekers 
wordt chlamydia aangetroffen. Gonorroe 
wordt nog steeds met name gediagnosti-
ceerd bij MSM. Het ontbreken van een 
duidelijk dalende trend van gonorroe is 
extra zorgelijk nu de dreiging van resisten-
tie tegen de eerstekeusantibiotica het 
afgelopen jaar verder is toegenomen.  
(Bron: RIVM) 

Effecten antibioticagebruik 
bij mens en dier 

Antibioticaresistentie in de Nederlandse 
gezondheidszorg is nog steeds laag, maar 

de resistentie tegen derdegeneratiecefa-
losporineantibiotica in de kliniek neemt 
toe. Hoewel het totale antibioticagebruik 
per opgenomen patiënt al jaren vrij stabiel 
is, worden in ziekenhuizen vaker reserve-
antibiotica voorgeschreven. Het antibioti-
cagebruik bij dieren lag in Nederland hoog 
vergeleken met andere Europese landen, 
maar is sinds 2007 met 40% afgenomen.  
(Bron: CVI)

Aedes albopictus (tijgermug-
gen) gevonden bij banden- 
importeur 

Het Centrum Monitoring Vectoren (CMV) 
van de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA) is gestart met de 
bestrijding van exotische muggen op 2 
industrieterreinen. Tijdens een reguliere 
controle werden enkele Aziatische 
tijgermuggen aangetroffen bij deze 
importeurs van gebruikte banden. Ook in 
voorgaande jaren zijn er sporadisch 
exotische muggen aangetroffen op 
bandenbedrijven. De muggen worden 
bestreden door de NVWA samen met het 

Kenniscentrum Dierplagen (KD). Er worden 
middelen gebruikt die zowel larven als 
volwassen muggen doden. Directe 
betrokkenen en omwonenden worden 
geïnformeerd over de bestrijding. Het 
huidige beleid is gericht op het voorkomen 
van eventuele vestiging van deze muggen 
door actieve opsporing en bestrijding. De 
kans dat deze muggen infectieziekten 
overdragen is verwaarloosbaar klein gezien 
het beperkte aantal aangetroffen muggen 
en de geringe kans dat zij pathogenen bij 
zich dragen. 
(Bron: NVWA) 

Verhoogde incidentie van 
lymphogranuloma 
venereum 

In het eerste kwartaal van 2012 zijn 44 
lymphogranuloma venereum (LGV-)
diagnoses gerapporteerd. (Figuur 2) Dit is 
het hoogste aantal gerapporteerde 
diagnoses in een kwartaal sinds de 
LGV-surveillance startte in 2006. Alle 
betrokken patiënten waren MSM. Van de 
44 patiënten was 86% (n=38) bekend 
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Figuur 1 Incidentie bof van december 2009 t/m juli 2012

http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/201051001.pdf
http://www.cvi.wur.nl/NR/rdonlyres/DDA15856-1179-4CAB-BAC6-28C4728ACA03/166730/NethmapMaran_Web.pdf
http://www.vwa.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/2024703/bestrijding-aziatische-tijgermug-in-heijningen
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hivpositief en 66% (n=29) had ook andere 
soa. Deze kenmerken sluiten aan bij het 
bekende risicoprofiel voor LGV onder 
MSM. Het percentage positieve testen in 
het 1e kwartaal laat ook een stijging zien, 
dit was 11,9% vergeleken met 5,8% in 2011. 
De meeste patiënten zijn gemeld door de 
GGD Amsterdam.  
Figuur Rapportage van LGV-diagnoses 
2006-eerste kwartaal 2012
(Bron: RIVM) 

Cutane difterie na bezoek aan 
Gambia

GGD Drenthe meldde een patiënt met 
cutane difterie met een toxinogene stam. 
Op vakantie in Gambia kreeg hij muggen-
bulten die hij openkrabde waardoor er 
laesies ontstonden op zijn benen. De 
patiënt heeft intensief contact heeft gehad 
met de lokale bevolking. Hij meldde zowel 
tijdens zijn verblijf in Gambia als bij 
thuiskomst koorts te hebben gehad 
gepaard gaande met koude rillingen en 
kortdurend pijn bij het slikken. Vanwege de 
huidlaesies (foto 1) en de anamnese van 
mogelijk koorts na terugkeer uit Gambia is 
hij in het ziekenhuis opgenomen en  werd 
na 2 dagen weer ontslagen. Uit kweek-
onderzoek van de wonden op zijn benen 
kwam Staphylococcus aureus groep B-
streptokokken en C. diphtheriae. De PCR 
voor difterietoxine was positief. De patiënt 
vertelde dat hij  in het verleden RVP-
vaccinaties had gehad en in 2006 een 
DTP-boostervaccinatie. 

Foto 1. Huidlaesies van patiënt met cutane difterie

Naast een antibioticakuur zal zijn vaccina-
tiestatus op peil gebracht worden. Verder 
zijn mogelijke contacten opgespoord en 
geïnformeerd en waar nodig is vaccinatie 

aangeboden. Huisartsen en specialisten in 
de regio zijn geïnformeerd. De laatste jaren 
is er in Nederland nog 1 geval van toxino-
gene cutane C. diphtheriae gemeld, en wel 
in december 2011. Ook deze patiënt was 
vlak van te voren in Gambia geweest. Het 
totale aantal gemelde difteriegevallen in 
Europa is afgenomen van 1,82/miljoen 
inwoners in 2000 tot 0,07/miljoen in 2009, 
met de meeste gevallen in Oost-Europa.  
(Bronnen: GGD Drenthe, EID) 

Dinoflagellaat aangetroffen 
in kreek in Zeeland

De Veiligheidsregio Zeeland meldde de 
aanwezigheid van de dinoflagellaat 
Alexandrium ostenfeldii in een kreek in de 
provincie Zeeland. De toxines die geprodu-
ceerd worden door Alexandrium ostenfeldii 
behoren tot de groep van de spiroliden. 
Dat is een grote groep, waarbinnen de 
verschillende neurotoxines verschillen in 
toxiciteit. Mogelijke klachten na het 
binnenkrijgen van deze toxines zijn 
maagdarmklachten en klachten van 
neurotoxische aard, zoals tintelingen, 
gevoel van zwakte en kortademigheid. 
Vorige week overleed een hond die in de 
kreek had gezwommen; in de maaginhoud 
van het dier werden deze dinoflagellaten 
aangetroffen. Omdat via gemalen het 
water vanuit de kreek naar de 
Oosterschelde is gepompt, werd zwemmen 
in de Oosterschelde afgeraden, evenals het 
consumeren van zelfgeraapte schelpdieren 
uit dit gebied. Voor de schelpdierprodu-
centen was in dit gebied tijdelijk een fase 1 
ingesteld, wat betekende dat zij het water 
moeten analyseren op de aanwezigheid 

van deze algen, en de schelpdieren op 
aanwezigheid van het toxine. Nadat de 
controles negatief waren mochten de 
schelpen weer op de markt gebracht 
worden. Schelpdieren kunnen door 
opname van besmet water de toxines 
concentreren.  
(Bron: GGD Zeeland)

Twee zuigelingen met  
infantiel botulisme

Er zijn recent 2 patiëntjes met infantiel 
botulisme gemeld. Eén zuigeling werd 
opgenomen met respiratoire insufficiëntie. 
Na een bradycardie en reanimatie werd het 
kindje overgeplaatst naar de afdeling 
intensive care. Later kwamen daar uitval 
van de gezichtsspieren en ptosis (afhangen 
van bovenste ooglid) van beide ogen bij. 
Ook was de zuigreflex weg. Het patiëntje 
bleek dagelijks honing bij de borstvoeding 
te krijgen en daarmee was er een sterke 
verdenking op infantiel botulisme. Er werd 
serotype A van het Clostridium botulinum-
toxine in het serum en de feces aange-
toond. Honing is een bekend voedingsre-
servoir voor sporen van C. botulinum 
waarvan is aangetoond dat er een relatie 
bestaat met het optreden van infantiel 
botulisme. In Nederland wordt geadviseerd 
om geen honig te geven aan kinderen 
onder de leeftijd van 1 jaar. In augustus 
werd opnieuw een zuigeling van infantiel 
botulisme, serotype B, gemeld. Dit kind 
was 4 maanden oud. De 2 patiëntjes wonen 
in verschillende GGD-regio’s en het bleek 
om verschillende toxinetypes te gaan; de 
patiënten lijken dus niet gerelateerd. Bij het 
tweede patiëntje was geen sprake van een 
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http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/18/2/11-0987_article.htm
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verdachte voedingsbron zoals honing. 
Infantiel botulisme is een zeldzame 
neuromusculaire aandoening bij kinderen 
tot 1 jaar. Infantiel botulisme werd voor het 
eerst beschreven in 1976. Sindsdien zijn 
meer dan 1500 gevallen gerapporteerd, 
vooral  in de Verenigde Staten. In Europa 
zijn vanaf 1993 geïsoleerde gevallen 
gemeld. In Nederland werden in 2000 voor 
het laatst 3 patiëntjes met infantiel 
botulisme gemeld. Mogelijk waren 2 van de 
3 besmet door honing.  
(Bronnen: GGD’en) 

Buitenlandse 
signalen

Ebola in Oeganda

Het Ministerie van Gezondheid in Oeganda 
heeft laten weten dat er sinds begin juli 
sprake is van een Ebola-uitbraak in het 
district Kibaale in het westen van het land. 
De eerste patiënten kwamen uit hetzelfde 
dorp en grotendeels uit dezelfde familie, 
maar ondertussen heeft het virus zich 
verder verspreid. In de laatste berichten 
wordt gesproken over 36 zieken, waarvan 
er 14 zijn overleden. Op nationaal en 
regionaal niveau is een responsteam 
samengesteld en experts van het ministe-
rie, de World Health Organization (WHO) 
en  de Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) zijn ter ondersteuning in 
Kibaale aanwezig. Iedereen die mogelijk 
contact heeft gehad met bevestigde of 
mogelijke patiënten wordt opgespoord en 
gemonitord. In het Kibaale ziekenhuis is 
een isolatieafdeling opgezet voor alle 
patiënten. Artsen en gezondheidwerkers 
die eerdere patiënten behandeld hebben, 
zijn in quarantaine geplaatst.  
(Bronnen: WHO, Promed) 

Toename West-Nijlvirus- 
infecties in de Verenigde 
Staten

Het Amerikaanse CDC rapporteert een 
toename van het aantal West-
Nijlvirusinfecties (WNV) in de Verenigde 
Staten (VS). Tot nu toe zijn in 43 staten 
patiënten met WNV-infecties gemeld. Ook 
in vogels en muggen wordt WNV regelma-
tig aangetroffen. In totaal zijn in 2012 tot 

nu toe 693 patiënten gemeld, waarvan 26 
overleden. 59% Van de patiënten heeft de 
neuro-invasieve vorm (zoals meningitis of 
encefalitis). Ruim 80 % van de besmettin-
gen werden gemeld in de staten Texas, 
Mississippi, Louisiana, Oklahoma, South 
Dakota en Californië. (Figuur 3) 
Het aantal patiënten dat tot nu toe in 2012 
gemeld is, is het hoogst sinds 1999 toen 
WNV voor het eerst werd aangetoond in de 
VS en een grote epidemie veroorzaakte. 
Het is niet duidelijk waardoor de toename 
komt. Mogelijk speelt de droogte een rol.  
(Bron: CDC)

Toxoplasma in geïmporteerd 
vlees

Recent is duidelijk geworden dat er in 
Europa vlees wordt geïmporteerd uit 
Latijns-Amerika, dat niet  ingevroren wordt 
vervoerd. Dit vlees kan Toxoplasma 
gondii-weefselcysten bevatten die deze 
behandeling kunnen overleven. Het vlees 
wordt ook in Nederland geïmporteerd. 
Patiënten in Europa zijn meestal geïnfec-
teerd met een clonale lineage 2 ofwel 
genotype 2-stammen. In Latijns-Amerika 
komen andere Toxoplasma-stammen voor 
dan in Europa waaronder meer virulente 
stammen die atypisch worden genoemd. 
Deze geven meer pathologie bij congeni-
tale infecties en ook meer oogproblemen 
bij verworven infecties. Daarnaast komt er 
in Frans-Guyana en waarschijnlijk ook in 

Suriname een Toxoplasma-stam voor die 
vooral een respiratoire klachten veroor-
zaakt. (ARDS). Door consumptie van rauw 
vlees waarin levende bradyzoïeten 
aanwezig zijn, zou in Europa een ernstiger 
infectie met Toxoplasma kunnen worden 
geïntroduceerd. Dat dit geen denkbeeldig 
risico is, blijkt uit een beschrijving uit 
Frankrijk van 3 patiënten met Toxoplasma-
infecties. Een van deze patiënten is 
overleden. De patiënten zijn hoogstwaar-
schijnlijk besmet geraakt door het eten van 
rauw paardenvlees geïmporteerd uit 
Canada en Brazilië. Uit genetische analyse 
van deze stammen bleek het om 3 
verschillende atypische Toxoplasma-
stammen te gaan, die het meest voor-
komen in Latijns-Amerika en zeer 
zeldzaam zijn in Frankrijk.  
(Bron: EID) 

West-Nijlvirusinfectie en 
malaria in Griekenland

In Griekenland is  de eerste patiënt van dit 
jaar met West-Nijlvirusinfectie (WNV) 
gemeld. Het gaat om een inwoner van een 
zuidelijke voorstad van Athene. In 2010 
werden voor het eerst in Griekenland (regio 
Centraal-Macedonië) patiënten met WNV 
gemeld, in 2011 werden patiënten gemeld 
in een groter geografisch gebied (regio’s 
Thessalië, Evoia, Viotia en Attica). Tevens 
wordt melding gemaakt van de tweede 
malariapatiënt (Plasmodium vivax) in het 

Figuur 3. West-Nijlvirus in de VS

http://www.who.int/csr/don/2012_07_29/en/index.html
http://www.promedmail.org/direct.php?id=20120801.1224404
http://www.cdc.gov/ncidod/dvbid/westnile/index.htm
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land van dit jaar. Afgelopen jaren waren er 
locale uitbraken van malaria. In 2011 
werden 63 malariapatiënten gemeld. Het 
voorkomen van WNV en malaria in 
Griekenland heeft geleid tot intensieve 
samenwerking tussen de Griekse overheid, 
het European Center for Disease prevention 
and Control (ECDC) en een internationale 
groep experts op het gebied van vector-
surveillance en -bestrijding. 
(Bronnen: EWRS, EpiSouth)

Toename syfilismeldingen in 
Duitsland in 2011

Het aantal syfilismeldingen is in Duitsland 
is met 22% gestegen van 3.033 in 2010 naar  
3.698 gevallen in 2011 (zie figuur). De 
grootste toename was in Berlijn, Hamburg 
en Bremen. De toename per 100.000 
inwoners van syfilisgevallen is groter bij 
mannen dan bij vrouwen.  84% Van de 
patiënten waren MSM. In Nederland is er 
sinds 2004 een daling van het aantal 
syfilispatiënten dat in soacentra wordt 
gezien, zowel bij heteroseksuelen als bij 
MSM. 
(Bron: Epidemiologisches Bulletin) 
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Figuur 3 Aantal syfilismeldingen in Duitsland in de periode 1971-2011
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Project in het kort

Bijscholing voor huisartsen:  
maak het behapbaar
Praktische tips voor GGD’en  

A.Dalhuijsen, J.Breemer.

Meldingen van aangifteplichtige ziekten door huisartsen zijn cruciaal voor een goede  
infectieziektebestrijding. De houding van de huisarts ten opzicht van melden is daarbij van 
grote invloed. De GGD Hollands Midden heeft een voorlichtingsavond georganiseerd om het 
melden door huisartsen te stimuleren. De reacties waren positief. Dit artikel geeft een  
beschrijving van de organisatie en uitvoering en kan dienen als blauwdruk voor dit soort 
scholingsbijeenkomsten elders in het land.  

Op basis van een behoefteanalyse bij 16 huisartsen in 2 GGDregio’s 
en bij de afdelingen infectieziekten van alle GGD’en in Zuid-
Holland werd in samenwerking met een onderwijsdeskundige een 
bijscholingsprogramma ontwikkeld. De aandacht was gericht op 
actuele/praktijkgerichte onderwerpen en samenwerking tussen de 
partijen die betrokken zijn bij de infectieziektebestrijding in de 
regio. Om deze andere partijen nader te introduceren, werden 
naast GGD’ers ook artsen-microbiologen van het grootste 
ziekenhuis uit de regio gevraagd als spreker. Verder was de 
Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM 
vertegenwoordigd.

Uit de evaluatie na de scholing bleek dat de huisartsen de avond 
zeer hadden gewaardeerd (gemiddeld rapportcijfer voor het 
programma een 8,0, voor de relevantie een 8,2). Ze gaven aan dat 
ze kennis hadden opgedaan maar bovenal dat hun attitude om te 
melden was veranderd (22 respondenten: 5 meldden al, 16 zeiden 
meer te gaan melden en slechts een zei niet direct te gaan melden).

Draaiboek
Op basis van de evaluatie is een algemeen draaiboek opgesteld 
voor het organiseren van bijscholings-bijeenkomsten voor 
huisartsen in de regio.

Praktische organisatie

Neem in een vroeg stadium contact op met de Werkgroep 
Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH) of een lokale 
instantie zoals de Regionale Ondersteuningsstructuur Eerstelijns-
gezondheidszorg (ROS) voor informatie over andere bij- en 
nascholingen. Een aantal praktische zaken - vaststellen van een 

datum, locatie, communicatie naar de doelgroep, accreditatie - kan 
in overleg geregeld worden, daarbij aansluitend aan plaatselijke 
gewoonten.

Samenstellen programma 

•	 Stel een programma samen uit actuele onderwerpen, regionaal 
en nationaal, nuttige tips voor de dagelijkse huisartsenpraktijk 
en informeer over het werk van de GGD, en alle vormen van 
samenwerking tussen huisartsen, GGD’en en andere partijen, 
bijvoorbeeld in geval van bijzondere casuïstiek of korteketen-
projecten zoals de HBV-vaccinaties. 

•	 Zorg dat de onderwerpen gericht zijn op de behoeften van de 
huisartsen en doe vooronderzoek onder deze groep. Wij 
adviseren om een, bij voorkeur bij de huisartsen bekende, 
(senior) arts rond de koffietijd naar een tiental huisartsen- 
praktijken te laten bellen en om een paar minuten overleg te 
laten vragen. Dat kost minder moeite en geeft een betere 
respons dan het maken van belafspraken door verpleegkundi-
gen of het (per e-mail) opsturen van vragenlijsten. Bespreek de 
onderwerpen met iemand van de WDH of ROS.

•	 Wees informatief, maak het programma niet te vol en bied 
genoeg ruimte voor discussie en vragen.

•	 Laat zien dat de GGD een enthousiaste, professionele organisatie 
is waar de huisarts wat aan heeft.

Doelgroep

Maak de keuze of de bijscholing behalve voor huisartsen ook 
geschikt is voor doktersassistenten en praktijkverpleegkundigen. 
De huisartsen in onze regio gaven de voorkeur aan een bijscholing 
alleen voor huisartsen. 
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Sprekers

Bepaal welke sprekers benaderd moeten worden. Denk behalve 
aan medewerkers van uw eigen GGD ook aan netwerkpartners en 
hun specifieke deskundigheid, microbiologen, infectiologen, 
GHOR- en RIVM-medewerkers. Probeer te selecteren op bij 
voorkeur plaatselijk bekende sprekers, die met enthousiasme over 
hun onderwerp kunnen vertellen. 

Doelstelling

•	 Stel de doelen per onderwerp vast, zo concreet mogelijk op 
gebied van kennis, attitude en praktijk (concreet gedrag).  
Stem deze af met de sprekers.

•	 Wees realistisch in je verwachtingen. Als er al effect is op 
meldingsgedrag is het kortdurend.

•	 Versteviging van het netwerk is altijd een belangrijk doel. 
•	 Wees concreet wat het onderwerp betekent voor de 

huisartsenpraktijk.

Evaluatieformulier

Laat de deelnemers een evaluatieformulier invullen en stel 
eventueel extra vragen op basis van de doelen die je wilde 
bereiken. 

Conclusie
Bijscholing is slechts een van de manieren om het melden van 
aangifteplichtige ziekten door huisartsen te stimuleren. Onze 
bijeenkomst was zeer succesvol maar er deden slechts 70 
huisartsen mee. Er is inmiddels een andere door de WDH 
georganiseerde scholingbijeenkomst geweest waaraan ongeveer 
de helft van de circa 500 huisartsen in onze regio deelnam. 
Binnenkort gaan wij naar een aantal huisartsengroepen om ook in 
kleinere kring te informeren 
Met het oog op de doelstelling is het van belang om scholing te 
blijven geven want het effect op meldingsgedrag is kortdurend. 
Uitgangspunten blijven: de huisarts van cruciaal belang voor 
infectieziektebestrijding,  ‘bekend maakt bemind’ en in een goede 
relatie dien je te blijven investeren. Een bijscholing kan een goede 
eerste stap zijn.

Auteurs

A. Dalhuijsen1, J. Breemer2

1. GGD Hollands-Midden
2. GGD Rotterdam-Rijnmond

Correspondentie
A. Dalhuijsen | adalhuijsen@ggdhm.nl

Dit onderzoek is uitgevoerd door de GGD Hollands Midden 
in het kader van Versterking Infrastructuur Infectieziekte-
bestrijding (VISI).
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Artikel

Is er een link tussen veehouderij en  
het voorkomen van zoönosen bij 
mensen in Nederland? 
G. Klous, J. van der Giessen

Dit artikel beschrijft een studie die tot doel had een verband te vinden tussen de dichtheid aan  
(intensieve) veehouderij en het voorkomen van zoönotische infectieziekten bij mensen binnen  
de GGD-regio’s van Nederland. 

Door het ontbreken van gegevens over niet-meldingsplichtige 
zoonosen bij mensen is besloten om het onderzoek te richten op 
de meldingsplichtige zoönosen. Daarvoor werd de volgende 
hypothese geformuleerd: ‘In gebieden met veel veeteelt komen 
meer humane zoönotische ziektegevallen voor dan in gebieden 
met weinig veeteelt’. Om dit te onderzoeken is een geografische 
analyse uitgevoerd, waarbij gebruik is gemaakt van geregistreerde 
meldingsplichtige zoönotische ziektegevallen bij mensen tussen 
1988 en 2010, per GGD-regio, waarbij ook de dichtheid van de 
veestapel (2010) binnen de betreffende GGD-regio geanalyseerd 
is. Uit de lijst van meldingsplichtige infectieziekten, zijn een drietal 
zoönosen geselecteerd, die mogelijk een relatie hebben met de 
veehouderij, namelijk psittacose, leptospirose en Q-koorts. De 
veehouderij heeft in deze periode wel ontwikkelingen in schaal-
vergroting doorgemaakt, hoewel ook een groei van het aantal 
biologische bedrijven is geweest. Het aantal meldingen over de 
jaren zijn voor deze 3 zoönosen redelijk vergelijkbaar, met 
uitzondering van de Q-koortsepidemie in de periode 2007-2009. 
Hieruit kunnen we concluderen, dat deze zoönosen endemisch 
voorkomen in Nederland, bovendien zijn er voldoende patïent 
meldingen in deze periode geregistreerd om de analyse mogelijk 
te maken.

Zoönotische ziekteverwekkers kunnen van dieren op mensen 
worden overgedragen via direct contact, via een vector (bijvoor-
beeld mug of teek) of via voedsel, water of lucht.(1,2) Een belang-
rijke voorwaarde voor overdracht van een (nieuw) zoönotisch 
pathogeen is regelmatig contact tussen mensen en gewervelde 

dieren (vertebraten).(9) Recentelijk beschreef Jones (2008) de 
meest waarschijnlijke locaties in de wereld waar nieuwe zoönosen 
konden ontstaan. In West-Europa valt met name Nederland op in 
deze publicatie.(3) Nederland is een van de dichtst bevolkte landen 
ter wereld (27, 28), gecombineerd met een zeer intensieve veeteelt-
industrie (29), intensieve wereldwijde handelsactiviteiten (30) in de 
havens van Rotterdam en Amsterdam (31) en de luchthaven van 
Amsterdam.(32) Hierdoor ontstaat een risicogebied waarin 
zoönosen en andere besmettelijke dierziekten kunnen uitbreken. 
Dit wordt geïllustreerd door uitbraken van varkenspest (1997-1998) 
(4) mond- en klauwzeer (2001) (5), vogelgriep (2003), blauwtong 
(2006), Q-koorts (2007-2009) en Schmallenbergvirus (2011).(6, 7) De 
Nederlandse overheid heeft een lijst van 30 meldingsplichtige 
zoönosen opgesteld, waarvan er 14 meldingsplichtig zijn als zij zich 
voordoen bij mensen en dieren. De overigen zijn meldingsplichtig 
als zij zich voordoen bij mensen of dieren. (Tabel 1) Deze ziekten 
kunnen afhankelijk van de categorie gemeld worden door huisart-
sen, specialisten, medisch microbiologen en in geval van dierlijke 
ziektegevallen door boeren en of dierenartsen. Humane ziektege-
vallen worden gerapporteerd aan de Gemeentelijke Gezondheids 
Diensten (GGD’en) (33) en dierlijke ziektegevallen aan de 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).(34) 

Psittacose wordt veroorzaakt door Chlamydohila psittaci. Deze 
bacterie kan overgedragen worden op mensen door vogels, met 
name papegaaien en kanaries, maar ook andere vogels die als 
huisdier worden gehouden.(10-12) Na aerogene besmetting, kan 
de bacterie de luchtwegen beschadigen en zelfs meervoudig 
orgaanfalen tot gevolg hebben.(10-12) Psittacose is zowel voor 
dieren als voor mensen meldingsplichtig en wordt derhalve 
geregistreerd.(8) Bronopsporing maakt het wellicht mogelijk om 
besmettelijke dieren op te sporen en  te behandelen. Het is minder 
duidelijk of pluimvee een rol speelt in de transmissie naar de 
mens. Echter recent Belgisch onderzoek door Dickx en Vanrompay 
(2011) toont aan dat zowel bij kippen- als kalkoenbedrijven  
genotypen A, C en D werden gevonden en dezelfde genotypen ook 
werden gevonden bij humane patïenten met de ziekte.(22, 23)

Dit artikel is een bewerking van de literatuurscriptie 
Geographic analyses of a link between livestock husbandry 
and the ocurrence of zoonoses in humans, in the 
Netherlands, Gijs Klous (2011) voor de Master Biomedical 
Sciences Vrije Universiteit Amsterdam, begeleid door J. van 
der Giessen, RIVM, Bilthoven. 



2012 | Jaargang 23 | Nummer 7 | 189

Infectieziekten Bulletin

Leptospirose wordt veroorzaakt door bacteriën die behoren tot de 
Leptospira interrogans-groep. Dit genus bestaat uit ongeveer 20 
species en meer dan 200 pathogene Leptospira-serovars, geclusterd 
in serogroepen die zijn beschreven. Deze serogroepen zijn 

ingedeeld op basis van hun genetische en antigene verwantschap. 
Leptospira interrrogans serovar hardjo komt voor bij runderen, serovar 
icterohaemorhagiae in bruine ratten, de serovars sejroe en shermani 
kunnen voorkomen bij schapen en geiten en pomona en tarrasovi 
komen bij varkens voor.(13, 26) Leptospirose is endemisch in alle 
werelddelen.(13) Leptospira-bacteriën worden via urine van 
besmette dieren uitgescheiden en kunnen in water overleven (met 
name in de zomermaanden). Transmissie via gecontamineerd 
oppervlaktewater is dan ook de grootste bron van besmetting voor 
mensen.(13) In Nederland komt Leptospira hardjo nog maar weinig 
voor bij rundvee als gevolg van een bestrijdingsprogramma. 
Honden kunnen ook besmet raken met serovars canicola en 
icterohaemorhagiae, maar door vaccinatie van honden is leptospirose 
te voorkomen.(15) Echter, in de zomermaanden van 2006 was er 
wel een verhoogd risico voor besmetting van honden.(14)  

Q-koorts wordt veroorzaakt door een infectie met de bacterie 
Coxiella burnetii. Dit is een veel voorkomende bacterie in dieren, 
vooral in herkauwers.(35) De bacterie wordt in grote hoeveelheden 
uitgescheiden door besmette vrouwelijke dieren, tijdens het 
werpen van jongen. Deze bacterie is resistent tegen droogte en de 
meeste desinfecterende middelen.(35) Vanwege deze resistentie 
kan de bacterie eenvoudig verspreid worden via contaminatie van 
de leefomgeving van de dieren en vervolgens verspreiding door de 
lucht. Dit gebeurde in Nederland tijdens de Q-koortsuitbraken van 
2007-2009. Deze uitbraken zijn zeer gedetailleerd beschreven door 
Karagiannis et al (2009) en Schimmer et al (2010).(7, 16) Voor zowel 
dierlijke als humane ziektegevallen van Q-koorts is een surveillance-
systeem actief.(8)

Materiaal en methoden
Meldingen van humane ziektegevallen van bovengenoemde 
meldingsplichtige zoönosen werden verkregen via de database 
Osiris van het RIVM. Voor dit onderzoek zijn de gegevens van
psittacose, leptospirose en Q-koorts gebruikt uit de periode 1988 
tot 9 oktober 2010. Deze bestanden werden overgezet naar MS 
Excel. Waarna een Geografische Informatie Systeem (GIS-)analyse   
werd gedaan. Het RIVM stelde een ArcGIS shapefile met de 
GGD-regio’s ter beschikking. Dit shapefile werd gebruikt als basis 
voor de geproduceerde kaarten. In het exceldocument  werden 
ziektegevallen genoteerd gecombineerd met het aantal humane 
ziektegevallen per GGD-regio. Hierna werden dichtheden van 
specifieke veehouderijsystemen in de GGD-regiokaart bepaald.  
Dit werd gedaan door ArcGIS-rasterfiles, die hoeveelheden van 
verschillende veesoorten weergaven in Nederlandse Grootheids 
Eenheden (NGE) in de GGD-regiokaart te plotten. Dit is een 
onafhankelijke schaal voor de classificatie van veeteeltbedrijven.
(36) Een hoge NGE-waarde voor een specifieke diersoort betekent 
veel dieren van deze groep in een gebied, dus een hoge dichtheid 
van deze veehouderijen in een gebied. Met NGE als maat kunnen 
veehouderijbedrijven met elkaar worden vergeleken, ook over de 
sectoren (diersoorten) heen. Vier rasterfiles, voor schapen en 
geiten, runderen, varkens en pluimvee, werden ter beschikking 
gesteld door het Landbouw Economisch Instituut (LEI) in 
Wageningen. Alle kaarten werden geproduceerd met ArcGIS 9, 
Arcmap 9.3.1 (2009) van ESRI. Als voorbeeld werden de methoden 
van Berke (2005) en Friesema (2010) gebruikt.(17, 18) 
De data over de bevolkingssamenstelling van Nederland waren 

Tabel 1 Meldingsplichtige zoönosen in Nederland. Ziekten die meer waarschijnlijk 
zijn bij dieren worden alleen gemeld bij de NVWA, ziekten die vooral humane 
ziektegevallen veroorzaken worden gemeld bij de GGD’en. Data komen uit het 
RIVM-rapport De staat van zoönosen 2007-2008.(8)

Zoönosen Pathogeen Type Melden[9]:
NVWA    GGD

Anthrax Bacillus Anthracis bacterie ja ja

Aviaire influenza Influenza A-virus virus ja ja

Botulisme Clostridium 
botulinum    

bacterie/toxine nee ja

Brucellose Brucella spp. bacterie ja ja

Bovine Spongiform 
Encephalopathie 
Creutzfeldt-Jacob-
ziekte

Prion proteine ja ja

Campylobacteriose Campylobacter spp. bacterie ja ja*

Echinococcosis Echinococcosuss spp.  parasiet: rondworm ja nee

Voedselinfectie-
clusters

Verschillende 
oorzaken

nee ja

Kwade droes Burkholderia mallei bacterie ja nee

Hantavirusinfectie Bunyavirus virus nee ja

Leptospirose Leptospira 
interrogans spp.

bacterie ja ja

Listeriose Listeria monocyto-
genes

bacterie ja ja

Apenpokken Variolaviruses  virus ja nee

Methicillineresis-
tente Staphylococcus 
aureus

Stapylococcus aureus  bacterie nee ja#

Newcastle ziekte Avulavirus  virus ja nee

Psittacose Chlamydophila 
psittaci  

bacterie ja ja

Q-koorts Coxiella burnetii bacterie ja ja

Rabiës Lyssavirus virus ja ja

Rift Valley koorts Phlebovirus virus ja nee

Severe Acute 
Respiratory 
Syndrome (SARS)

Coronavirus virus nee ja

Salmonellose Salmonella spp. bacterie ja ja*

Simian Immunodefi-
ciency Virus (SIV)

Lentiviruses virus ja nee

Shigatoxineproduce-
rend Escherichia coli 
O 157

Escherichia coli bacterie nee ja

Toxoplasmose Toxoplasma gondii parasiet: protozoa ja nee

Trichinellose Trichinella spiralis parasiet: nematode ja ja

Tuberculose Mycobacterium spp.  bacterie ja ja

Tularemia Francisella tularensis   (bacterium) ja nee

Virale haemmor-
rhagische koorts

Verschillende 
virussen

ja ja

West Nijlvirusinfectie Flavivirus       (virus) ja ja

Yersiniose Yersinia enterocolitica  (bacterium) ja ja*

* in geval van een voedselinfectiecluster 
# in geval van clusters buiten een ziekenhuis

http://en.wikipedia.org/wiki/Chlamydophila_psittaci
http://en.wikipedia.org/wiki/Chlamydophila_psittaci
http://en.wikipedia.org/wiki/Lyssavirus
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afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uit 
2007.(38) De 3 geselecteerde zoönosen werden gekoppeld aan 
hun specifieke dierlijke gastheer; voor psittacose werd de NGE 
voor pluimvee gebruikt. Voor leptospirose werd de NGE voor 
rundvee, varkens en geiten en schapen gebruikt, daar deze 
diersoorten kunnen bijdragen aan de verspreiding van leptospi-
rose. Q-koorts ziektegevallen werden gekoppeld aan de NGE-
waarden voor schapen en geiten.  

Resultaten
De humane populatie per GGD-regio in Nederland is weergegeven 
in figuur 1. De namen van de GGD-regio’s zoals aangegeven in 
figuur 1, worden als indicator voor de GGD-regio’s gebruikt in de 
rest van deze tekst. 

Het grootste aantal humane ziektegevallen voor psittacose werd 
gevonden in een gebied met een lage pluimveedichtheid, de 
GGD-regio Rotterdam-Rijnmond (N=174). De landelijke mediaan 
en het landelijke gemiddelde voor humane psittacosegevallen 
lagen respectievelijk op N=36 en N=39.8 ziektegevallen. Ondanks 
dat deze regio het hoogste aantal humane psittacosegevallen had, 

bleek dat de regio van Hulpverleningsdienst Gelderland-Midden 
met 74 ziektegevallen ook ver boven de landelijke mediaan en het 
landelijke gemiddelde lag. Evenals GGD-regio Midden-Nederland 
met N=64 gevallen. Deze laatste 2 regio’s worden gekenmerkt 
door de meest intensieve pluimveesector in Nederland. (Figuur 2)
De GGD-regio Fryslân heeft de hoogste incidentie van humane 
ziektegevallen van leptospirose, namelijk 84, waar de landelijke 
mediaan en het landelijke gemiddelde liggen op respectievelijk: 
N=12.5 en N=17.3. De regio Fryslân behoort tot de regio’s met  
hoge concentraties runderen, varkens en schapen en geiten. 
(Figuur 3) GGD-regio Amsterdam valt ook op door de hoge 
leptospirose-incidentie en staat op de tweede plaats met N= 33 
humane gevallen. Amsterdam heeft echter geen hoge veedicht-
heid. (Figuur 3) 

Tussen 2007 en 2009 werden voornamelijk de GGD-regio’s Hart 
voor Brabant en Brabant-Zuidoost getroffen door een 
Q-koortsepidemie.(7) Al in 2010 lieten Schimmer et al en Heederik 
et al een geografisch verband zien tussen geitenboerderijen en 
humane Q-koortsgevallen in dit gebied.(16, 24) In deze studie 
wordt ook aangetoond dat met een GIS-analyse een verband kan 
worden gevonden tussen de hoeveelheid schapen en geiten en de 
hoeveelheid humane Q-koortsziektegevallen binnen een gebied. 
(Figuur 4) In deze studie ligt de focus echter op een veel groter 
gebied dan in de studies van Schimmer en Heederik.(16, 24) In de 
GGD-regio Hart voor Brabant is een humane Q-koortsincidentie 
van N=2358. De GGD-regio Brabant-Zuidoost heeft een incidentie 
van N=501 humane Q-koortsziektegevallen. Deze aantallen zijn 
vergeleken met de landelijke mediaan, N=27.5 ziektegevallen. De 
incidentie van Q-koortsziektegevallen in deze 2 regio’s bepaalde 
voor een groot deel de hoogte van het landelijk gemiddelde van 
N=155.25 ziektegevallen.
De GGD-regio Zuid-Limburg lag met het aantal humane 
Q-koortsziektegevallen boven zowel de landelijke mediaan als het 
gemiddelde (N=266). De GGD-regio’s Hart voor Brabant en 
Brabant-Zuidoost hebben een groot aantal schapen- en geiten-
bedrijven binnen de regio, het aantal bedrijven kan plaatselijk 
verschillen. (Figuur 4) Voor de regio Zuid-Limburg zijn de aantallen 
schapen- en geitenbedrijven nog meer plaatselijk geconcentreerd 
dan in de Brabantse regio’s, met vooral een hoge concentratie 
schapen en geiten centraal gelocaliseerd in de GGD-regio. 

Discussie
Het doel van dit onderzoek was om een verband te vinden tussen 
de dichtheid van veehouderijsystemen en het voorkomen van 
zoönotische infectieziekten bij mensen in Nederland. Dit is eerder 
beschreven voor E. coli O157 en Q-koorts door respectievelijk 
Friesema, Schimmer en Heederik.(16, 17, 24) In eerste instantie 
waren we geïnteresseerd om dit verband ook voor niet meldings-
plichtige zoönosen te bestuderen, maar dit bleek onmogelijk door 
het ontbreken van de gegevens. Daarom werd dit onderzoek 
uitgevoerd aan de hand van 3 zoönosen: psittacose, leptospirose 
en Q-koorts, die endemisch voorkomen in Nederland en waarvoor 
voldoende humane patiënten gemeld worden om dit verband te 
kunnen bestuderen. De hypothese die werd getoetst luidde ‘In 
gebieden met veel veeteelt komen meer humane zoönotische 
ziektegevallen voor dan in gebieden met weinig veeteelt’. 

Figuur 1 Humane populatiedichtheid binnen GGD-regio’s (2010). De populatie-
dichtheid is per wijk, stedelijke gebieden (>300,000 inwoners) zijn blauw aangege-
ven. Gebieden met een lage populatiedichtheid (25,000>) zijn geel aangegeven. De 
namen van de GGD-regio’s zijn aangegeven in de betreffende regio. Deze namen 
worden als referentie gebruikt in het artikel. De wereld- en Europese referentiekaarten 
komen van: www.vdstech.com/map_dat.htm.(28, 37)
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De hoogste incidentie van psittacose is in de GGD-regio 
Rotterdam-Rijnmond, terwijl in deze regio heel weinig pluimvee 
wordt gehouden (NGE ≥4). Een verklaring hiervoor kan liggen in 
het feit dat er mogelijk in Rotterdam-Rijnmond relatief veel vogels 
als huisdier worden gehouden. In de literatuur wordt dit als een 
belangrijke bron beschreven. (10) Een tweede verklaring is mogelijk 
de hoge prevalentie van psittacose in de stadse duivenpopulatie. 
Voor Amsterdam werd een hoge prevalentie van psittacose in de 
duivenpopulatie al eerder aangetoond door Heddema et al in 
2006. (21) Het is de vraag of pluimvee wel een reservoir is voor C. 
psittaci en daardoor van belang voor de mens. Uit de literatuur 
blijkt dat de genotypes A, C en D zowel bij pluimvee als mensen 
worden gevonden, maar of dit ook in Nederland geldt is voorals-
nog onbekend. (22, 23) De hoge incidentie van psittacose in de 
regio’s GGD Midden-Nederland en Hulpverlening Gelderland-
Midden zou mogelijk wel verband kunnen hebben met pluimvee 
omdat deze regio’s tot de gebieden met de meest intensieve 
pluimveehouderij behoren. Deze mogelijke associatie moet verder 
onderzocht worden, met name welke genotypen bij mensen en 
pluimvee in dit gebied voorkomen. 
           
Leptospirose is vooral aanwezig in GGD-regio’s Fryslân en 
Midden-Nederland en Hulpverleningsdienst Groningen. Dit zijn 
gebieden waar veel runderen, varkens en schapen en geiten 
worden gehouden. De hoge incidentie van leptospirose in Fryslân 
kan indirect verband houden met de leptospiren die via de urine 
van de dieren in het oppervlaktewater kunnen komen of direct via 
contact met vee.(19, 20) De meest voorkomende serovar in Fryslân 
is L. Icterohaemorhagiae. Deze serovar komt voor in ratten en wordt 
ook door hen verspreid. Ratten komen vaak voor in de omgeving 
van oppervlaktewater en mogelijk ook bij de Friese meren waar 
veel waterrecreatie is en dus veel mensen blootgesteld worden 
aan besmetting  Voor de Friese leptospirosepatiënten geldt dat 
van een groot deel niet vermeld is welke serovar een rol heeft 
gespeeld. Voor 3 Friese leptospirosepatiënten is er echter een 
verband met runderen (Osiris 9). Deze werden namelijk veroor-
zaakt door L. interrogans serovar Hardjo. 

Figuur 4 Humane Q-koortsincidentie in Nederland vergeleken met hoeveelheid 
schapen en geiten per GGD-regio. Blauw geeft de hoeveelheid schapen en geiten 
weer, rood de humane Q-koortsziektegevallen. De intensiteit van de kleur geeft de 
hoeveelheden/incidentie weer, donker is een grote hoeveelheid/incidentie. De 
roodomlijnde regio’s zijn van GGD Hart voor Brabant (N=2358), GGD Brabant-
Zuidoost (N=501) en GGD Zuid-Limburg (N=266), de  regio’s met de hoogste 
Q-koortsincidentie.

Figuur 2 Humane psittacose-incidentie in Nederland vergeleken met pluimveedicht-
heid per GGD-regio. Blauw geeft de pluimveedichtheid weer, rood de humane 
psittacoseziektegevallen. De intensiteit van de kleur geeft de dichtheid/incidentie 
weer, donker is een grote dichtheid/incidentie. De roodomlijnde regio is GGD 
Rotterdam-Rijnmond, de regio met de hoogste psittacose-incidentie (N=174).

Figuur 3 Humane leptospirose-incidentie in Nederland vergeleken met de dichtheid 
voor runderen, varkens, schapen en geiten. Blauw geeft de hoeveelheid vee weer, rood 
de humane leptospiroseziektegevallen. De intensiteit van de kleur geeft de 
hoeveelheid/incidentie weer, donker is een grote hoeveelheid/incidentie. De 
roodomlijnde regio is GGD Fryslân, de regio met de hoogste leptospirose-incidentie 
(N=84)
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Amsterdam heeft de op een na hoogste incidentie van leptospi-
rose wat mogelijk veroorzaakt wordt door de vele ratten in de 
grachten. Een andere mogelijke verklaring voor de hoge incidentie 
van leptospirose in Amsterdam is het voorkomen van in het 
buitenland opgelopen infecties. Deze infecties worden pas in 
Nederland geïdentificeerd en door het Koninklijk Instituut voor de 
Tropen in Amsterdam gediagnosticeerd.(39) Naast de diagnose 
leptospirose is een identificatie van de veroorzaker cq. serovar  
nodig om iets over de bron te kunnen zeggen. 

Bij Q-koorts werd in 2010 door Schimmer et al en in 2011 door 
Heederik et al, met een GIS-analyse al een verband gevonden 
tussen schapen- en geitenbedrijven en het voorkomen van 
Q-koortspatiënten in een specifiek gebied.(16, 24) In onze studie 
zijn nog meer patiënten uit OSIRIS geanalyseerd en werd aange-
toond dat Q-koorts vooral een probleem is in de agrarische 
gebieden: Hart voor Brabant, Zuid-Oost Brabant en Zuid-Limburg. 
(Figuur 4) Er waren echter meer gebieden met een hoge 
Q-koortsincidentie bij mensen vergeleken met de landelijke 
mediaan en het landelijke gemiddelde. Dit waren de gebieden 
Regio Nijmegen, Midden-Nederland, Rotterdam-Rijnmond, 
Rivierenland en Noord-Limburg. In deze gebieden zijn grote 
schapen- of geitenbedrijven gevestigd. Er kan geconcludeerd 
worden dat er een verband is tussen de schapen- en geitenhoude-
rij - met name de melkproducerende dieren -  en het voorkomen 
van Q-koorts onder mensen.(25) 

Wij hebben geconstateerd dat de hypothese ‘in gebieden met veel 
veeteelt komen meer humane zoönotische ziektegevallen voor, 
dan in gebieden met weinig veeteelt’ op gaat voor Q-koorts.(25) 
Echter voor psittacose en leptospirose suggereren de uitkomsten 
dat ook andere dieren een rol spelen als bron van infectie. Gericht 
nader onderzoek is nodig om na te gaan of en welke rol de 
veehouderij in de totale ziektelast speelt.

Een geïntegreerde monitoring van mens en dier voor relevante 
(meldingsplichtige) zoönosen kan tot een snellere identificatie van 
locale risico’s en dus tot maatregelen leiden. Naast geografische 
analyses, is een vergelijking (typering) van de geïsoleerde 
verwekkers bij mens en dier, die een overdracht van dier op mens 
aannemelijk kunnen maken, van essentieel belang.
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Artikel

Gebruik van nieuwe media tijdens een 
infectieziekte-uitbraak
Een analyse van de EHEC-uitbraak in 2011

L. van Velsen, D.J.M.A. Beaujean ,   L. van Gemert-Pijnen , J. Wentzel 1, J.E. van Steenbergen 

De opkomst van de nieuwe media (Facebook, Twitter en Wikipedia) biedt nieuwe mogelijkheden om 
te communiceren met burgers in tijden van een infectieziekte-uitbraak. Op dit moment is het echter 
onduidelijk welke rol zij kunnen spelen tijdens een uitbraak. Moeten GGD’en bijvoorbeeld gaan twit-
teren om burgers op de hoogte te houden? In andere crisissituaties, zoals natuurrampen (1) of de 
Arabische lente (2) bleken sociale media zeer waardevol, wat de indruk wekt dat ook publieke gezond-
heidsorganisaties deze media moeten meenemen in hun crisiscommunicatieplan. Deze studie wil 
bijdragen aan het vormgeven van deze communicatieplannen en heeft als hoofdvraag: Gebruiken 
burgers nieuwe media tijdens een infectieziekte-uitbraak om op de hoogte te blijven en om antwoor-
den te vinden op hun vragen? En indien dit het geval is, welke nieuwe media gebruiken ze dan en met 
welk doel?

Een uitgebreide versie van dit artikel is momenteel in review 
bij een internationaal tijdschrift.

In mei 2011 begon een grote EHEC-uitbraak in Duitsland waarbij 
uiteindelijk bij 3.816 patiënten EHEC werd gediagnosticeerd.845 
Mensen ontwikkelden hemolytisch-uremisch syndroom (HUS) en 
40 patiënten overleden als gevolg van de infectie. (3) Het hoogte-
punt van de uitbraak was op 21 en 22 mei 2011 en de uitbraak 
stopte in juni 2011. Het epicentrum van de uitbraak was in het 
noordoosten van Duitsland (Hamburg), maar er werden ook 
gevallen vastgesteld in bijvoorbeeld Frankrijk en de Verenigde 
Staten (4). In Nederland zijn er een paar gevallen geweest (11 
EHEC-infecties, 4 HUS-gevallen, geen doden). (5) De bron van de 
uitbraak bleken fenegriekzaden uit Egypte te zijn. (6)
In de media was uitgebreide aandacht voor de uitbraak. Omdat  
de bron van de oorzaak lange tijd onbekend was, werd er veel 
gespeculeerd. Deze speculatie werd in Duitsland extra gevoed 
door bestuurders en gezondheidsorganisaties die waarschuwin-
gen gaven over de veiligheid van bepaalde typen voedsel (zoals 
komkommers, tomaten en sla), die zij later weer moesten 
intrekken omdat ze niet waar bleken. Vanwege de afstand tussen 
het epicentrum van de uitbraak en Nederland communiceerde het 
RIVM  alleen nieuws over het aantal infecties en de boodschap dat 
er geen risico was verbonden aan het eten van voedsel uit 
Nederland.

Methode
Om vast te stellen welke nieuwe media burgers gebruikten om 
geïnformeerd te worden over EHEC tijdens de uitbraak, hebben we 
een dagboekstudie gehouden met een looptijd van 4 weken (van 10 
juni tot 7 juli). De deelnemers moesten 2 typen dagboeken invullen: 
1. Intervaldagboek. Deelnemers moesten noteren welke informa-
tie over EHEC zij ongevraagd kregen (bijvoorbeeld het zien van een 
item over EHEC op het achtuurjournaal). 
2. Gebeurtenisdagboek. Deelnemers moesten noteren welke 
vragen zij over EHEC hadden, en hoe en waar ze actief gingen 
zoeken naar een antwoord. 
Beide typen dagboeken werden aangeboden als elektronisch 
formulier. Het intervaldagboek moest elke dag worden bijgewerkt, 
het gebeurtenisdagboek moest worden ingevuld als er een 
zoektocht was afgerond. De deelnemers werden niet gestimuleerd 
om zich te verdiepen in de EHEC-uitbraak. We wilden juist dat zij 
zo normaal mogelijk informatie zoekgedrag vertoonden.
Voorafgaand aan de studie vulden de deelnemers een informed-
consentformulier in en een vragenlijst over hun demografische 
situatie. Er werd hen anonimiteit gegarandeerd. Aan het einde van 
de studie vulden zij een vragenlijst in met open vragen die 
ingingen op hun tevredenheid over de informatievoorziening 
tijdens de EHEC-uitbraak, welk informatiekanaal hun voorkeur had 
en waarom zij wel of geen nieuwe media gebruikten.
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Deelnemers werden geworven onder studenten in Hamburg en 
Twente. Hiervoor hadden we 2 redenen. Ten eerste zijn studenten 
‘heavy users’ van nieuwe media en zodoende kunnen zij ons een 
goed inzicht geven in het gebruik hiervan tijdens een infectieziek-
te-uitbraak. Ten tweede is het zeer moeilijk om deelnemers voor 
een longitudinale studie te vinden tijdens een infectieziekte-uit-
braak. Ze moeten worden geworven via GGD’en, die op dat 
moment juist druk zijn met de uitbraak. Studenten boden ons de 
mogelijkheid om deelnemers te vinden zonder al te veel kostbare 
tijd te verliezen. Duitse studenten werden geworven via een 
gelegenheidssteekproef. Nederlandse studenten waren afkomstig 
uit een proefpersonenpool. Voor deelname kregen zij een 
beloning van 50 euro. Er deden 9 Duitse en 9 Nederlandse 
studenten mee.

Resultaten

Respondenten

De studenten (3 mannen, 15 vrouwen, gemiddelde leeftijd 23,4 
jaar) volgden verschillende studies zoals communicatieweten-
schap, psychologie en werktuigbouwkunde. Zes Duitse studenten 
studeerden gezondheidswetenschappen. De helft van de deelne-
mers had een krantenabonnement (in lijn met het gemiddelde in 
Duitsland (7) en Nederland (8)), en zowel de Duitse als Nederlandse 
deelnemers keken iets minder tv dan gemiddeld. (9,10) De 
Nederlandse deelnemers luisterden meer naar de radio dan 
gemiddeld (10), terwijl de Duitse deelnemers minder dan gemid-
deld naar de radio luisterden. (11) De Nederlandse deelnemers 
zaten veel meer op internet dan gemiddeld (10) en de Duitse 
deelnemers zaten ook boven het gemiddelde. (11) Het gebruik van 
nieuwe media zoals Facebook, Twitter, Hyves of StudiVZ (een Duits 
sociaal netwerk, vergelijkbaar met Facebook) was erg hoog, wat 
normaal is voor de leeftijdscategorie van de deelnemers. (12, 13)

Bij aanvang van de studie waren 2 Duitse deelnemers al geabon-
neerd op tweets van @EHEC_Watch een Twitterfeed van het 
Helmholtz Centrum voor Infectie Onderzoek. Een screenshot van 
deze feed is te zien in Figuur 1. De andere deelnemers waren niet 
geabonneerd op Twitterfeeds die zich richten op 
gezondheidsinformatie.

Ongevraagde informatie

De Nederlandse deelnemers kregen voornamelijk ongevraagde 
informatie over EHEC via het internet, gevolgd door de radio en 
kranten. Ook de Duitse deelnemers kregen de meeste informatie 
via het internet, maar zij kregen ook veel informatie via de 
televisie. Radio en kranten waren hier minder populair.
Van de internetbronnen (zie tabel 1) kwam de meeste informatie 
tot hen via nieuwswebsites. Eén website (nu.nl) was goed voor 
23% van de informatie die ongevraagd tot de participanten kwam 
via het internet. Websites van ‘traditionele’ media, zoals kranten 
en TV-zenders, waren daarnaast erg populair. Facebook leverde 
vrijwel geen informatie aan de deelnemers (1% van de online 
verkegen informatie). Twitter, daarentegen, leverde 10% van de 
ongevraagde informatie (alleen aan Duitse deelnemers), hoewel 
7 van de 10 boodschappen afkomstig waren van Twitterfeeds van 
kranten of tv-zenders (van 3 boodschappen kon de bron niet 
achterhaald worden). Geen van de ontvangen Twitterberichten 
was afkomstig van de Twitterfeed @EHEC_Watch.
De Nederlandse deelnemers gebruikten geen Twitter voor het 
ontvangen van dit soort informatie, of zij vonden dit soort 
informatie op Twitter niet betrouwbaar. De Duitsers die Twitter 
hiervoor niet gebruikten droegen dezelfde redenen aan. Sociale 
media als Facebook, Hyves (voor Nederland) en StudiVZ (voor 
Duitsland) werden ook niet geschikt geacht voor EHEC-
gerelateerde informatie: deelnemers zagen deze media alleen als 
middel om te communiceren met vrienden, of vonden dit soort 
informatie via deze media niet betrouwbaar.

Actief informatiezoekgedrag

Acht deelnemers noteerden 24 zoektochten in hun dagboeken. 
Zeven zoektochten kwamen van de Nederlandse deelnemers, en 
17 van de Duitse. Alle zoektochten werden gedaan via het internet, 
met meestal Google als startpunt. We konden 6 typen informatie 
onderscheiden waar deelnemers naar zochten en hebben deze in 
figuur 2 gerelateerd aan de bron(nen) waar zij een antwoord op 
hun vraag vonden.

De deelnemers beschouwden alle zoektochten belangrijk. Op één 
zoektocht na werden alle zoektochten succesvol afgerond. Met de 
verkregen antwoorden waren de deelnemers meestal tevreden, 

Tabel 1 Internetbronnen die ongevraagd informatie leverden

Bron Percentage 
van totaal

Aantal unieke 
websites

Nieuwswebsite 35% 8

Website krant / nieuwsmagazine 30% 17

Website TV-zender / omroep 16% 6

Website wetenschappelijk tijdschrift 3% 2

Nieuwswebsite met discussieforum 2% 1

(semi) Overheidswebsite 2% 2

Website zorgverzekeraar 1% 1

Twitter 10%

Facebook 1%Figuur 1 Twitter feed van @EHEC_Watch
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maar soms was hun oordeel neutraal. De meeste antwoorden 
werden gevonden op de websites van kranten, maar ook de 
website van het Robert Koch Instituut (RKI)  - vergelijkbaar met 
het RIVM in Nederland - werd enkele malen geraadpleegd voor 
algemene informatie (vragen als ‘Hoe kun je geinfecteerd raken 
met EHEC?’ en ‘Wat is de huidige situatie met betrekking tot 
EHEC?’). De Nederlandse deelnemers zochten niet op de websites 
van GGD’en of het RIVM.
Interessant is dat een gedeelte van de vragen werd beantwoord 
met informatie die gevonden werd op wiki’s: websites waar 
amateurs teksten kunnen plaatsen en / of aanpassen. De bekend-
ste wiki is Wikipedia, maar ook andere websites bieden amateurs 
de mogelijkheid om hun eigen artikelen over medische zaken te 
delen met de wereld, bijvoorbeeld mens-en-gezondheid.infonu.nl.

Overige bevindingen

De deelnemers noteerden in de vragenlijsten en de dagboeken 
ook een aantal punten van aandacht. Zij wilden...
... up to date gehouden worden. Hiervoor gebruikten ze voorna-
melijk traditionele media, aangevuld met online nieuwssites.
… geholpen worden zichzelf te beschermen. Ze wilden weten wat 
ze wel en niet konden eten en waarheen ze veilig konden reizen. 
Om hier achter te komen gebruikten ze traditionele media, online 
nieuws sites, vrienden en familie, of zochten ze op het internet. 
Hierbij keken ze behalve op sites van kranten ook op wiki’s.
… weten wanneer de uitbraak was afgelopen en wat uiteindelijk de 
bron was. Er is nooit een duidelijk einde van uitbraak afgekondigd. 
De deelnemers hadden hier wel behoefte aan. 
... geen tegenstrijdige informatie ontvangen. Vooral in Duitsland 
gaven publieke partijen en individuele bestuurders tegenstrijdige 
berichten. De deelnemers gaven aan dat zij wilden dat de overheid 
gezamenlijk en met een eenduidige boodschap naar buiten trad.

Discussie
De literatuur op het gebied van crisiscommunicatie (bijvoorbeeld 
(14)) suggereert dat nieuwe media waardevolle instrumenten 
kunnen zijn om het publiek te informeren over een crisis. De 
resultaten uit onze studie doen echter anders vermoeden. Twitter 
had slechts een klein aandeel in de informatievoorziening naar de 
Duitse deelnemers, wat suggereert dat Twitter misschien een 
kleine rol speelt in informatievoorziening naar burgers in het 
epicentrum van een uitbraak. Het aandeel van andere sociale 
media zoals Facebook was vrijwel nul. Wiki’s bleken wel een rol te 
spelen voor mensen die actief op zoek gaan naar informatie over 
de infectie of manieren waarop zij zichzelf kunnen beschermen.
Tijdens een infectieziekte-uitbraak is het vooral zaak voor GGD’en 
om met eenduidige informatie traditionele media en online-
nieuwssites te informeren. Daarnaast kunnen zij zich mengen in 
de totstandkoming van informatie op wiki’s. Zo kunnen zij de 
Wikipediapagina over de infectie controleren en bijwerken. Mocht 
een uitbraak regio-overstijgend zijn, dan is het van belang dat 
deze activiteiten worden afgestemd met het RIVM. In het geval 
dat GGD’en toch communiceren met burgers via Twitter of 
Facebook, dan moeten zij ervoor zorgen dat hun geloofwaardig-
heid groot is. Dit kunnen zij onder andere bereiken door tweets te 
sturen waarin zij verwijzen naar informatie, gepubliceerd op hun 
website. (15)

Beperkingen
Aanvankelijk wilden we deze studie uitvoeren met een representa-
tieve groep burgers in plaats van studenten. Echter, het bleek 
onmogelijk om deze snel te werven via GGD’en tijdens de 
EHEC-uitbraak. Zij hadden geen tijd en menskracht beschikbaar 
om ons te helpen. Dit heeft geleid tot een aantal beperkingen. Er 
is kostbare tijd verloren gegaan: we hebben geen data kunnen 

Figuur 2 Zoektochten naar verschillende typen informatie en bronnen met antwoorden (hoe dikker de pijl, des te meer zoektochten zijn geëindigd bij die bron);  
* RKI: Robert Koch Instituut 
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verzamelen tijdens de precrisisfase en het begin van de crisis. 
Studenten zijn niet representatief voor de gemiddelde burger: ze 
zijn jong, gezond en dragen doorgaans geen verantwoordelijkheid 
voor een gezin. Een aantal studenten studeerde gezondheids-
wetenschappen, wat mogelijk betekent dat zij extra geïnteres-
seerd zijn in informatie over een infectieziekte-uitbraak. Tot slot 
zijn studenten ‘heavy users’ van nieuwe media. Het is daarom 
extra interessant dat zij een erg beperkte waarde toedichten aan 
deze media  ten tijde van een infectieziektecrisis en er beperkt 
gebruik van maken. Dus als nieuwe media voor deze doelgroep al 
nauwelijks waarde hebben, dan zullen ze voor de gemiddelde 
burger wellicht nog minder belangrijk zijn.
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Artikel

Surveillance van MRSA in Nederland  
in 2011
A. Haenen, G.N. Pluister, M. van Luit, T. Bosch, M.E.O.C. Heck, S. de Greeff,  A.J. de Neeling en alle participerende laboratoria

Infecties veroorzaakt door meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) zijn moeilijk te behandelen 
door de ongevoeligheid van deze bacterie voor alle bèta-lactam-antibiotica (zoals penicillines, cefalo-
sporines en carbapenems) en hun wisselende gevoeligheid voor andere groepen antibiotica. Neder-
land heeft samen met Noorwegen en Zweden de laagste MRSA-prevalentie van Europa. (1) In 2011 was 
1,8% van de S. aureus-isolaten in Nederland een MRSA; dit is ten opzichte van 2010 een lichte stijging 
(1,6%). (2) Surveillance is een belangrijk instrument om het effect van het MRSA-beleid te monitoren 
en te toetsen. Dit artikel beschrijft de bevindingen en bijzonderheden van de nationale surveillance 
van MRSA in 2011.

De medisch microbiologische laboratoria zenden sinds 1989 één 
MRSA-isolaat van iedere positief bevonden patiënt of medewer-
ker voor kosteloze typering naar het  RIVM. Bovendien wordt de 
inzenders gevraagd een vragenlijst in te vullen voor ieder inge-
stuurd isolaat (https://mrsa.rivm.nl/images/MRSA_vragenlijst2.
doc). De ingevulde vragenlijst wordt per post of via de beveiligde 
webapplicatie OSIRIS naar het RIVM gestuurd (https://osiris.rivm.
nl/osiris.htm).
De vragenlijst bevat naast beknopte epidemiologische gegevens 
ook vragen over mogelijke besmettingsroutes, en meer in het 
bijzonder tot welke WIP (Werkgroep Infectie Preventie)-categorie 
de MRSA-drager behoort. (3) De WIP onderscheidt op basis van 
het risico op MRSA-dragerschap een drietal categorieën: (I) 
bewezen MRSA-dragerschap, (II) hoog risico op dragerschap, (III) 
matig verhoogd risico op dragerschap. 
Van alle ontvangen isolaten worden naast de genetische karakteri-
sering een E-test uitgevoerd en een multiplex PCR (Polymerase 
Chain Reaction) om de MRSA te confirmeren. 
De genetische karakterisering van de MRSA-isolaten gebeurt met 
Staphylococcus proteïne A-(spa-)typering. Bij spa-typering 
bepaalt men de DNA-sequentie van de repeatregio in het spa-gen. 
(4) Informatie over het spa-type is terug te vinden op de website 
van de Ridom spa-server (http://www.spaserver.ridom.de). Op 
basis van het spa-type kan men een uitspraak doen over een 
eventuele epidemiologische link. De verspreiding van de verschil-
lende MRSA spa-typen wordt in kaart gebracht op een interactieve 
website. De resultaten van de typeringen zijn voor de deelnemen-
de laboratoria in te zien op de MRSA-website (http://www.rivm.nl/
mrsa). Het aantal unieke MRSA’s (één per patiënt of medewerker) 
die het RIVM heeft getypeerd staan op het publieke deel van deze 
website. 

Resultaten

Voorkomen van MRSA-microbiologische 
analyse

In 2011 hebben 65 laboratoria in totaal 3247 unieke MRSA-isolaten 
(1 isolaat per persoon) voor spa-typering ingestuurd naar het RIVM 
(figuur 2), 15 isolaten meer dan in 2010 (n=3232). (5)
Het aantal veegerelateerde isolaten (v-MRSA), isolaten met een 
spa-type behorend tot het veegerelateerde CC398 (5), steeg met 
27 isolaten van 38% in 2010 naar 39% in 2011. 

De materialen waaruit de isolaten in 2011 afkomstig waren zijn 
weergegeven in figuur 1. Op het aantal veegerelateerde bloediso-
laten na, bleven de aantallen nagenoeg gelijk aan die van 2010. 
(Figuur 1) Het aantal veegerelateerde bloedisolaten is verdubbeld 
ten opzichte van 2010, maar deze stijging was niet significant. 
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Figuur 1 Aantal v-MRSA-  en overige MRSA-isolaten per ingestuurd materiaal 
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Naast de mecA-bepaling wordt van alle ingestuurde isolaten ook 
de aanwezigheid van de PVL-genen routinematig getest. Het mecA 
gen codeert voor de productie van een gemodificeerd penicilline-
bindend eiwit, het PBP-2a, dat een verminderde affiniteit heeft 
voor bèta-lactam- antibiotica. Dit resulteert in een ongevoeligheid 
voor alle bèta-lactam- antibiotica. De PVL-genen coderen voor 
een toxine, het Panton-Valentine Leucocidine. Dit toxine kan 
leiden tot een hogere virulentie. PVL-genen werden bij 16% 
(n=535) van de isolaten gedetecteerd, dit is een stijging van 1% ten 
opzichte van 2010 en een stijging van 4% in vergelijking met 2009. 
Spa-type t008 was net als in 2010 het meest voorkomende 
PVL-positieve spa-type. Van de 260 spa-type t008 isolaten was 
73% PVL+ (n=190), in 2010 was dit 63%, een significant verschil 
(p=0,013). Van de PVL-positieve isolaten was 42% (n=225) 
afkomstig uit keel- neus en perineumkweken. Van de PVL 
negatieve isolaten  was dit 70,5% (n=1907). Van de PVL-positieve 
isolaten was 46% (n=244) afkomstig uit wonden en pus en 1% 
(n=4) uit bloed. Van de PVL-negatieve isolaten was 14% (n= 380) 
afkomstig uit wonden en pus en 1% (n=22) uit bloed.
 
De top 3 van meest gevonden spa-types is opgenomen in tabel 1. 
Spa-type t011 en t108 behoren beide tot het veegerelateerde CC398.

Tabel 1 Top 3 van gevonden spa-types

Spa-type

 t011 824 (25%)

 t008 260 (8%)

 t108 231 (7%)

Epidemiologisch analyse

Met 83% (n=2687) van de isolaten werd ook een ingevulde 
vragenlijst meegestuurd. De resultaten van de vragenlijsten staan 
in tabel 2 en 3. De hierna besproken resultaten hebben, tenzij 
anders vermeld, betrekking op de 2687 isolaten waarvan een 
vragenlijst beschikbaar was. De resultaten worden per onderdeel 
van de vragenlijst weergegeven.

Vragenlijst deel A-Algemeen
Bijna driekwart van de MRSA-isolaten werd, net als in 2009 en 
2010, gevonden met gericht onderzoek (n=1898), de overige MRSA 
werd bij toeval gevonden. Het merendeel van de MRSA-dragers 
verbleef op het moment van kweekafname in het ziekenhuis, 64% 
(n=1724). Een percentage van 22% (n=597) verbleef thuis. Daar 
werd bij de meeste personen de kweek afgenomen door de 
huisarts  bij 4 personen gebeurde dit door een medewerker van 
een thuiszorginstelling, bij 3 door een verloskundige en bij 1 door 
een medewerker van een dialysecentrum. 9% (n=253) Van de 
dragers verbleef in een verpleeghuis; dit was een significante 
stijging van 5% (p=0,024) ten opzichte van 2010. De andere 
isolaten kwamen uit de groep van daklozen (n=6), uit verzorgings-
huizen (n=2), asielzoekerscentra (n=3), een privékliniek (n=3), 
instellingen voor verstandelijke gehandicapten (n=2), revalidatie-
centra (n=1) en een gevangenis (n=1). Van de overige isolaten 
(n=33) was de verblijfplaats van de drager onbekend. 
 
Vragenlijst deel B-WIP-categorieën
Categorie I: Bewezen MRSA-dragerschap
Een percentage van 6% van de dragers (n=150) was, net als in 
2010, bij opname of behandeling al bekend met MRSA. 

Categorie II: Hoog risico op MRSA-dragerschap
Van het totale aantal dragers viel 38% (n=1029) in categorie II, in 
categorie II vallen de volgende risicogroepen:
•	 Varkens- en vleeskalverhouders en andere personen die 

beroepsmatig contact hebben met levende varkens en of 
vleeskalveren;

•	 Personen die 2 maanden voorafgaand aan de opname of 
behandeling langer dan 24 uur in een buitenlands ziekenhuis 
opgenomen waren;

•	 Personen die zijn overgeplaatst uit een instelling waar een 
MRSA-epidemie heerste die niet onder controle was. Personen 
met onbeschermd contact met een MRSA-drager;

•	 Adoptiekinderen; 
•	 Personen die met een onverwachte MRSA-drager op één 

kamer lagen; 
•	 Het meest voorkomende land van herkomst van adoptie- 

kinderen was China (n=36).
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Categorie III: Matig verhoogd risico op MRSA-dragerschap
In totaal viel 1% (n=30) van de MRSA-dragers in categorie III; 63% 
(n=19) daarvan waren personen die langer dan 2 maanden 
voorafgaand aan de opname of behandeling in Nederland in een 
buitenlands ziekenhuis waren opgenomen. Een kwart van de 
personen had beschermd contact gehad met een MRSA-drager, de 
helft daarvan (n=4) waren medewerkers van een verpleeghuis de 
andere waren medewerkers uit een ziekenhuis. Slechts 10% (n=3) 
werkte regelmatig in een buitenlands ziekenhuis. 

Anders (geen WIP-categorie)
Van alle 2687 MRSA-dragers met een ingevulde vragenlijst viel in 
2011 37% (n=1000) niet in een WIP-categorie. Bij 10% (n=274) van 
de MRSA-dragers was community onset aangegeven. Op 2% 
(n=43) van de vragenlijsten was niets aangegeven over de 
mogelijke oorzaak van het MRSA-dragerschap. 

Het percentage vragenlijsten waar een mogelijke andere bron van 
MRSA werd genoemd, bedroeg 25% (n=673 Er werd genoemd: een 
positief familielid 12% (n=81), personen die uit het buitenland 

kwamen of daar gereisd hadden 6% (n=43), contact met vee 
anders dan omschreven in de WIP 4% (n=26). In kleinere aantallen 
werden genoemd: afkomstig uit een verpleeghuis zonder een 
bekend MRSA-probleem 2% (n=13), zeemannen 2% (n=13), 
afkomstig uit een ziekenhuis zonder MRSA-probleem 1% (n=6), 
personen met onderliggend lijden 1% (n=6), afkomstig uit een 
verzorgingshuis zonder bekend MRSA-probleem 0,5% (n=4) en 
verzorgd door de thuiszorg 0,5% (n=2). Bij het grootste deel was 
de bron onbekend, 73% (n=455).

Het percentage personen dat werd gevonden bij een contacton-
derzoek was 18% (n=478).

Veegerelateerde MRSA 

Bij 83% (n=1054) van de veegerelateerde isolaten was een inge-
vulde vragenlijst meegestuurd. In tabel 3 staan de karakteristieken 
van de veegerelateerde MRSA (v-MRSA) versus de niet-veegerela-
teerde MRSA (overige MRSA). Bij de v-MRSA was 36% vrouw en 

Tabel 2 Resultaten vragenlijst

Karakteristiek 2011 Totaal (N=2687) Patiënten
(N=2237) 

Personeel 
(N=256)

Anders 
(N=194)

Geslacht
Man 1409 1287 32 90
Vrouw 1185 880 205 100
Niet ingevuld 93 70 19 4
Microbiologie
Gericht onderzoek 1898 1475 241 182
Toevalsbevinding 749 739 7 3
Niet ingevuld 40 23 8 9
Herkomst drager
Ziekenhuis 1724 1493 154 77
Verpleeghuis 253 170 68 15
Thuis 590 484 17 89
Anders 59 39 13 7
Niet ingevuld 61 51 4 6
Bron van besmetting  
Contactonderzoek 478 211 148 119
Categorie I: Bewezen dragerschap
Was eerder MRSA-positief 150 140 4 6
Categorie II: Hoog risico op dragerschap
<2mnd >24 uur in ziekenhuis in buitenland 165 160 5 0
Overname uit andere instelling in Nederland met MRSA-problematiek 35 32 1 2
Gastdialysant 3 3 0 0
Met onverwachte MRSA op 1 kamer 29 25 2 2
Adoptiekind 54 53 1
Beroepsmatig contact met levende varkens en/of vleeskalveren 688 679 1 8
Onbeschermd contact met MRSA- drager 55 0 52 3
Categorie III: Matig verhoogd risico op dragerschap
Patiënt in buitenland gedialyseerd 0 0 0 0
>2mnd opgenomen in ziekenhuis in buitenland 19 15 4 0
Beschermd contact met MRSA- drager 8 0 8 0
Werkt regelmatig in ziekenhuis in buitenland 3 0 2 1
Anders (geen WIP-categorie):
Community onset (CA) 274 258 2 14
Aanstellingskeuring 10 0 10 0
Iets anders ingevuld 673 625 15 33
Niets ingevuld 43 36 2 5
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61% man en bij de overige MRSA was dat 52% versus 44%. 
MRSA bij toeval gevonden in een kweek kwam vaker voor bij 
personen met overige MRSA 35% (n=575) dan bij personen met 
v-MRSA 17% (n=174). Zowel kweken van v-MRSA-dragers als van 
overige MRSA-dragers kwamen voor het grootste deel uit een 
ziekenhuis, respectievelijk 74% (n=777) en 58% (n=947). 
Bij slechts 2 % (n=26) van de v-MRSA-dragers was een kweek 
afgenomen in een verpleeghuis, binnen de overige MRSA-dragers 
was dat percentage 14% (n=227). 

Het grootste deel van de v-MRSA-dragers had contact met 
levende varkens en/of vleeskalveren, 62% (n=650). Bij 38% 
(n=404) was er een andere bron van MRSA. 5% (n=49) Was al eens 
eerder positief voor MRSA getest en viel daarmee in WIP- catego-
rie I. Vijftien personen waren korter dan 2 maanden geleden 
langer dan 24 uur in een buitenlandsziekenhuis opgenomen (1%). 
Negentien personen hadden onbeschermd contact gehad met een 
MRSA-drager (2%). Bij 4% (n=43) van de v-MRSA-dragers werd 
community onset vermeld. Bij 18% (n=189) werd een andere 

mogelijke reden voor MRSA-dragerschap aangegeven. Bij 27 
personen was er wel veecontact. Dat contact was echter op een 
andere wijze of met andere dieren dan in de WIP beschreven. 
Twee personen hielden kippen, 2 waren slager, 2 waren voorheen 
varkenshouder, 1 persoon had een nertsenfokkerij, 1 had een 
veevoederbedrijf en 1 was de echtgenote van een dierenarts. De 
rest (n=18) woonde op een veehouderij of kwam daar geregeld 
maar gaf aan geen contact met de dieren te hebben. 
Elf mensen hadden een familielid dat v-MRSA-positief was en 1 
v-MRSA-drager was in het buitenland geweest maar was daar niet 
in een ziekenhuis opgenomen.

Vragenlijst deel B-Contactonderzoek
In totaal waren er 268 contactonderzoeken waar 478 personen bij 
betrokken waren. (Tabel 3) Bijna 46% (n=124) resulteerde in een 
bron met een besmet contact terwijl van 31% (n=83) de bron niet 
aangegeven was. In de overige contactonderzoeken (23%, n=61)
werden naast de bron 2 of meer positieve contacten gevondenmet 
als maximum 16 positieve contacten. Bij 57% (n=35) daarvan werd 

Tabel 3 Karakteristieken v-MRSA versus overige MRSA

Karakteristiek 2011
 Algemeen

Totaal
(N=2687)

v-MRSA
(N=1054)

Overige MRSA
(N=1633)

Geslacht
Man 1409 643 766
Vrouw 1185 376 809
Niet ingevuld 93 35 58
Microbiologie
Gericht onderzoek 1898 862 1036
Toevalsbevinding 749 174 575
Niet ingevuld 40 18 22
Herkomst drager
Ziekenhuis 1724 777 947
Verpleeghuis 253 26 227
Thuis 590 221 369
Anders 59 15 44
Onbekend 61 15 46
Bron van besmetting 
Contactonderzoek 478 52 426
Categorie I: Bewezen  dragerschap
Was eerder MRSA-positief 150 49 101
Categorie II: Hoog risico op dragerschap
<2mnd >24 uur in ziekenhuis in buitenland 165 15 150
Overname uit andere instelling in Nederland met MRSA-problematiek 35 7 28
Gastdialysant 3 0 3
Met onverwachte MRSA op 1 kamer 29 6 23
Adoptiekind 54 5 49
Beroepsmatig contact met levende varkens en/of vleeskalveren 688 650 38
Onbeschermd contact met MRSA-drager 55 19 36
Categorie III: Matig verhoogd risico op dragerschap
Patiënt in buitenland gedialyseerd 0 0 0
>2mnd opgenomen in ziekenhuis in buitenland 19 4 15
Beschermd contact met MRSA-drager 8 2 6
Werkt regelmatig in buitenlands ziekenhuis 3 0 3
Anders (geen WIP-categorie):
Community onset (CA) 274 43 231
Aanstellingskeuring 10 0 10
Iets anders ingevuld 673 189 484
Niets ingevuld 43 13 30



Infectieziekten Bulletin

202 | Nummer 7 | Jaargang 23 | 2012

hetzelfde spa-type gevonden als bij de bron. Bij 43% (n=26) was 
het gevonden spa-type bij de bron anders dan van het contact c.q. 
de contacten. 
In totaal werden 52 personen met een v-MRSA gevonden bij 45 
contactonderzoeken. (Tabel 3) Bij 55% (n=25) van deze v-MRSA-
contactonderzoeken was er 1 bron met 1 besmet contact. Bij 15% 
(n=7) van de v-MRSA-contactonderzoeken was er 1 bron en 2 
positieve contacten en bij 30% (n=13) is de bron niet aangegeven. 
In 6 van de contactonderzoeken was sprake van een ander 
spa-type dan de indexpatiënt en was het  spa-type van de 
contact(en) niet veegerelateerd. 

Discussie
In 2011 is het aantal ingestuurde unieke isolaten vrijwel gelijk 
gebleven ten opzichte van 2010. In 2010 stabiliseerde het percen-
tage v-MRSA al, in 2011 bleef het percentage vrijwel gelijk, 39% ten 
opzichte van 38% in 2010. 
Verder is het percentage personen wat al bekend MRSA-positief 
was bij opname met 6% gelijk gebleven aan 2010 terwijl dit 
percentage in 2009 nog 3,5% was. Binnen de groep v-MRSA-dra-
gers steeg dit percentage van 2% in 2009 naar 4% in 2010 naar 5% 
in 2011. Het werkelijke percentage bekende dragers was waar-
schijnlijk hoger want maar 1 isolaat per drager wordt kosteloos 
getypeerd, tenzij het tweede isolaat langer dan 1 jaar na het eerste 
is afgenomen. 

Het percentage personen met MRSA dat uit een buitenlands 
ziekenhuis kwam, was in 2011 gelijk aan het percentage in 2010 
(6%). In 2008 en 2009 was dat percentage 8%. Als de veegerela-
teerde isolaten, vanwege het noemereffect, buiten beschouwing 
worden gelaten, bleef het percentage in 2011 (9%) ook nagenoeg 
gelijk aan het percentage in 2010 (8%). 

In 2010 is de laboratoria gevraagd om voor de typering niet een 
screeningsisolaat van de betreffende persoon in te sturen maar, 
indien voorhanden, het isolaat van een infectie. In 2011 was 20% 
van de isolaten een zogenaamd infectie-isolaat (verkregen uit 
bloed, pus, abces of wond), gelijk aan 2009 en 2010. De vraag om 
infectie-isolaten in te sturen heeft dus geen invloed gehad op het 
percentage ingestuurde isolaten. 

Het aantal isolaten afkomstig van personen uit verpleeghuizen is 
in 2011 met 1,5% significant gestegen ten opzichte van 2010.
Het aantal ingestuurde isolaten van personen die op moment van 
kweekafname in een ziekenhuis en thuis verbleven is met 2% 
gedaald ten opzicht van 2010. Op 13 vragenlijsten was aangegeven 
dat de MRSA-drager niet in 1 van de WIP-categorieën thuis 
hoorde, maar wel afkomstig was uit een verpleeghuis waarbinnen 
geen sprake was van een bekend MRSA-probleem. Greenland et 
al. meldden een MRSA- prevalentie van 0.33% in 2011 in de 
verpleeghuizen (6). In de nationale surveillance is de noemer, het 
totale aantal personen waarbij kweekonderzoek is gedaan, met 
betrekking tot verpleeghuizen niet voorhanden. Het is dus niet te 
zeggen of er een indicatie is dat de MRSA-problematiek in de 
verpleeghuizen toeneemt of dat er meer diagnostiek wordt 
verricht. 

In 2011 werden 271 contactonderzoeken gemeld, een stijging van 

3% ten opzichte van 2010. Bij 43% bleken de spa-typen van de 
index en de contacten niet met elkaar overeen te komen,wat wil 
zeggen dat de in de praktijk veronderstelde bron niet voor 
verspreiding heeft gezorgd. Deze onverwachte bevindingen zijn 
niet goed te verklaren.

Ruim eenderde (n=1000) van alle MRSA-dragers behoorde niet tot 
de bekende risicocategorieën van de WIP. Bij 67% daarvan is iets 
anders ingevuld. Daarvan was bij 73% de bron onbekend, vorig 
jaar was dat percentage 75%. 

Tot besluit
De WIP heeft onlangs de MRSA-richtlijn herzien. Een van de 
wijzigingen in deze herziene richtlijn is dat huisgenoten, seksuele 
partners en verzorgenden die onbeschermd contact hebben met  
MRSA-positieve personen tot risicocategorie 2 worden gerekend. 
In de Nederlandse surveillance is te zien dat 12% van de MRSA-
dragers contact hadden met een MRSA-positieve huisgenoot of 
familielid. 
Een  tweede wijziging in de richtlijn is dat medewerkers die 
beschermd contact hebben gehad niet meer vallen onder 
risicocategorie 3, omdat het risico op transmissie zeer klein is voor 
deze medewerkers. In de surveillancedata is te zien dat bij 3% van 
de vragenlijsten ingevuld is dat een medewerker MRSA-positief is 
geworden na beschermd contact met een MRSA-drager. De 
surveillance data geven echter geen informatie hoeveel personen  
beschermd contact hebben gehad en hoeveel daarvan geen 
MRSA-drager zijn geworden.

Met ingang van februari 2012 wordt ook het MLVA-type (Multiple-
Locus variable number tandem repeat analysis) gerapporteerd aan 
de inzenders van isolaten/kweken. (7) De resultaten daarvan zijn 
ook te vinden op de website (http://www.rivm.mrsa.nl). De 
MLVA-typering kan naast de spa-typering gebruikt worden om 
transmissieroutes en bronnen te identificeren.  
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Onderzoek in het kort

Overdracht van bofvirus van 
gevaccineerde patiënten naar directe 
contacten
E. Fanoy, J. Cremer, J. Ferreira , S. Dittrich, A. van Lier, S. Hahné, H. Boot, R. van Binnendijk 

De bofuitbraak in 2007-2009 is aanleiding geweest voor nader onderzoek door het RIVM. De ziekte-
gevallen deden zich vooral voor onder ongevaccineerden, maar er werden ook gevaccineerde patiënten 
met bof gemeld. Het was onduidelijk in welke mate de gevaccineerde kinderen een rol speelden bij  
de verdere transmissie van het bofvirus. De onderzoeksvragen waren: in welke mate scheiden  
gevaccineerde bofpatiënten bofvirus uit in speeksel? Hebben gevaccineerde bofpatiënten  
(on)gevaccineerde broertjes of zusjes besmet? 

In de literatuur was daar zeer weinig over te vinden, de meeste 
bofkennis stamt uit het pre-BMR-vaccinatietijdperk en beschrijft 
daarom de bofdynamiek bij ongevaccineerde patiënten. Dit was 
dan ook de aanleiding om tijdens deze uitbraak een onderzoek op 
te starten. De uitkomsten van deze specifieke onderzoeksvragen 
zijn gepubliceerd (1) en hieronder volgt een samenvatting. 

Opzet en uitvoering 
De concentratie viraal RNA in speeksel werd gebruikt als een 
indicator voor besmettelijkheid van al dan niet gevaccineerde 
bofpatiënten. Vanaf het begin van de bofepidemie werden, door 
met name huisartsen, bloed, speeksel en urinemonsters ingezon-
den naar het RIVM  In dit materiaal werd de concentratie bofvirus-
RNA bepaald met RT-PCR. De proportie bofpositieve monsters van 
gevaccineerde en ongevaccineerde bofpatiënten, en de invloed 
van eerdere vaccinatie op de hoeveelheid virusuitscheiding 
werden statistisch geanalyseerd, waarbij gecorrigeerd werd voor 
leeftijd en het aantal dagen tussen de monsterafname en de 
eerste ziektedag. 
Om te weten of een gevaccineerde bofpatiënt al dan niet gevac-
cineerde gezinscontacten kan besmetten werd aan de gezinsleden 
van gevaccineerde bofpatiënten gevraagd of ze een vragenlijst 
wilden invullen. De vragen gingen over de  vaccinatiestatus en 
eventuele bofgerelateerde klachten in de voorafgaande periode 
van alle gezinsleden. Verder werden speekselmonsters afgenomen 
van de kinderen in het gezin en ingestuurd voor onderzoek naar 
bofspecifieke IgG-antistoffen. 

Resultaten
Van 341 patiënten met klinisch verdachte bofklachten werden in 
de periode augustus 2007 tot en met juni 2009, bloed-, speeksel- 
en urinemonsters voor diagnostiek ingezonden naar het RIVM. Bij 

50% (n=171) van deze patiënten werd de diagnose bof bevestigd 
(95% met behulp van PCR, 5% met IgM-serologie). De meeste van 
deze patiënten  waren ongevaccineerd (n=111, mediane leeftijd 15 
jaar). Ongeveer de helft van de gevaccineerde onderzoekspopula-
tie was eenmaal gevaccineerd tegen bof, mazelen en rodehond 
(BMR) (n=27, mediane leeftijd 5 jaar), terwijl de andere helft 
tweemaal gevaccineerd was (n=33, mediane leeftijd 13 jaar). De 
mediane duur na laatste vaccinatie binnen beide patiëntengroe-
pen was 4 jaar. Er is in deze uitbraak voornamelijk genotype 
D-bofvirus gedetecteerd.

De proportie van bof PCR-positief geteste monsters was het 
hoogst bij de ongevaccineerde patiënten met verdachte klachten. 
Vooral in de urinemonsters was dit verschil groot. (Tabel 1)

Er was een afname van de virale titer in speeksel over de tijd (zie 
figuur 1A, 1B). De figuur laat zien dat de virale titer bij de ongevac-
cineerde patiënten (1A) vooral gedurende de eerste paar dagen na 
de eerste ziektedag gemiddeld hoger is dan bij gevaccineerde 
patiënten (1B) wanneer dit wordt uitgezet tegen de tijd. Dit bleek 
ook uit lineaire regressieanalyse na correctie voor leeftijd en de 
duur sinds eerste ziektedag en de monsterafname. 
Aan het contactonderzoek deden 36 gezinnen van gevaccineerde 
bofpatiënten mee. Er werden geen nieuwe klinische bofgevallen 
vastgesteld onder de gezinsleden. Er was wel serologische 
aanwijzing in speeksel voor asymptomatische bofinfecties onder 
gevaccineerde broers/zussen (9 van de 66 gevaccineerde broers/

Tabel 1 PCR- bofviruspositieve monsters van patiënten met klinische bof.

Vaccinatiestatus

Proportie PCR bofvirus positief  
geteste monsters 

Speeksel Keelwat Urine 

Geen BMR (n=111) 0,75 (67/89) 0,68 (34/50) 0,61 (54/88)

BMR (n=60) 0,62 (33/53) 0,44 (14/32) 0,28 (15/53)

P-waarde 0.10 <0.05 <0.05



2012 | Jaargang 23 | Nummer 7 | 205

Infectieziekten Bulletin

zussen, zie tabel 2). 
Bij 2 van deze 9 broers/zussen kon geen andere mogelijke 
besmettingsbron (zoals bofcirculatie op school) worden gevonden 
dan de gevaccineerde indexpatiënt.

Tabel 2  Serologische aanwijzing (bofspecifieke IgG) voor bofinfectie bij broers en
zussen van gevaccineerde bofpatiënten

Gezinsleden Aantal 
onderzoch-
te personen 

Aantal personen 
met bof specifieke 
antistoffen (IgG)* 

Mediane duur 
sinds laatste 
vaccinatie in 
jaren 

Broer/zus 
(ongevaccineerd) 

2 0 -

Broer/zus 
(gevaccineerd) 

66 9 4,1

Discussie en conclusies 

Bij slechts een klein gedeelte van alle symptomatische bofpatiën-
ten is laboratriumdiagnostiek uitgevoerd. Dit komt mede omdat 
bof nog niet meldingsplichtig was tijdens deze uitbraak en er ook 
maar zeer beperkt monsters voor diagnostiek werd afgenomen bij 
de ongevaccineerden. Echter, vanwege het grote aantal besmette 
ongevaccineerde patiënten, werd al snel na de aanvang van de 
uitbraak vanuit het RIVM geadviseerd om met name bij gevacci-
neerde verdachte patiënten diagnostiek te doen, om alert te 
blijven op mogelijke transmissie naar de gevaccineerde populatie. 
De dataverzameling gedurende de uitbraak is daarom een 
overschatting van het percentage gevaccineerde bofpatiënten; we 
nemen aan dat het overgrote deel van alle bofpatiënten in deze 
uitbraak ongevaccineerd was. Dit betekent dus dat de bijdrage van 
gevaccineerde bofpatiënten aan de bofcirculatie binnen deze 
uitbraak beperkt lijkt vergeleken met de bijdrage van ongevacci-
neerde bofpatiënten. 
Gevaccineerde bofpatiënten hebben vaker een negatief urine-
monster en lagere virale titers in speeksel dan ongevaccineerde 
bofpatiënten. Vaccinatie lijkt daarom zowel de viraemie, als de 
besmettelijkheid tijdens een bofinfectie te verminderen, maar 
incidenteel kunnen gevaccineerde bofpatiënten toch een hoge 
virusexcretie bereiken.

Het is aannemelijk dat de 9 van de 66  broers/zussen met 
serologische aanwijzing voor recente bofbesmetting een onder-
schatting zijn, omdat de diagnostiek in een laat stadium is 
afgenomen en de gebruikte afkapwaarde hoog gesteld is. De kans 
dat zij door de indexpatiënt besmet zijn is het meest waarschijnlijk 
vanwege afwezigheid van andere bronnen. Dit is indirecte 
onderbouwing van de aanname dat gevaccineerde bofpatiënten 
daadwerkelijk besmettelijk kunnen zijn voor nauwe contacten. 
Deze studie ondersteunt de gedachte dat BMR-vaccinatie de 
besmettelijkheid tijdens een bofinfectie vermindert, maar dat in 
individuele gevallen gevaccineerde bofpatiënten wel degelijk 
besmettelijk kunnen zijn. Deze laatste constatering wordt recent 
ook ondersteund door de genotype G-bofuitbraak onder 
merendeels gevaccineerde studenten (2009-heden). 
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Figuur 1 Virale boftiter in speeksel van ongevaccineerde (1A) en gevaccineerde patiënten (een- en tweemaal BMR-gevaccineerden zijn gepoold), gemeten vanaf eerste 
ziektedag.  MMR = Engels (mumps-measles-rubella) voor BMR
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Onderzoek in het kort

Breed overzicht van onderzoek tijdens 
Q-koortssymposium 

K. Vermeer

In het Trippenhuis in Amsterdam vond donderdag 7 juni het internationale Q-koortssymposium 
plaats. De 200 bezoekers kregen veel resultaten te horen uit lopende wetenschappelijke studies en 
lessons learned uit de Nederlandse epidemie van 2007-2009 door nationale en internationale experts. 
Bij de bestrijding van zoönosen is samenwerking tussen alle betrokken sectoren van groot belang, 
werd aan het eind van de dag nog eens benadrukt. Deze samenwerking werd formeel bezegeld met  
de ondertekening van een convenant tussen de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), 
GGD Nederland, de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en het RIVM.

Het symposium was georganiseerd door het RIVM, in samenwer-
king met het Centraal Veterinair Instituut (CVI), de GD, het Jeroen 
Bosch ziekenhuis, het Canisius Wilhelmina ziekenhuis en ZonMw. 
Het programma was goed gevuld: al voor de koffiepauze hielden 
12 promovendi presentaties over epidemiologie, immunologie, 
kosten en patiëntgerelateerde aspecten van Q-koorts. De studies 
onderzoeken de vele vragen die spelen bij een uitbraak, zoals de 
verspreidingsgraad vanaf een infectiehaard, het lokaliseren van de 
bron bij een grootschalige uitbraak, de risico- en beschermende 
factoren voor infecties bij mens en dier, de dosis-respons relatie 
en manier van verspreiding van Coxiella burnetii, en de effecten op 
de gezondheid en kwaliteit van leven van patiënten. De studies 
hebben soms onverwachte resultaten. Zo blijken mensen in de 
omgeving van een geïnfecteerde boerderij meer getroffen te 
worden dan in eerste instantie zichtbaar is: op een Limburgse 
geitenboerderij die in maart 2009 besmet raakte, waren vrijwel 
alle medewerkers geïnfecteerd. Ook de helft van de bezoekers en 
andere contactpersonen bleek geïnfecteerd te zijn. De prevalentie 
van antistoffen tegen de bacterie in een aangrenzend dorp was 12 
procent. Vanaf de boerderij werd dus een hoge regionale versprei-
dingsgraad gevonden.
Een andere verrassende bevinding is dat in luchtmonsters meer 
Coxiella-DNA wordt gevonden bij meer regen. Daar is nog geen 
verklaring voor. Luchtmetingen werden uitgevoerd op 8 plaatsen 
in Brabant, op 100 tot 600 meter van geitenboerderijen. Het 
vervolgonderzoek zal worden uitgevoerd òp de boerderijen, op 
verschillende tijdstippen rond het lammerenseizoen en ook op 
varkens- en schapenboerderijen.

Onderzoek naar gezondheids- en 
kostenaspecten 
Immunologische bevindingen zijn aanknopingspunten voor het 
ontwikkelen van nieuwe diagnostische testen. Bij de immuunreac-

tie op Coxiella burnetii spelen onder meer interferon gamma (IFN-γ) 
en interleukine 2 (IL-2) een rol. Zo blijkt IFNγ sterk verhoogd te zijn 
bij chronische Q-koortspatiënten in vergelijking met personen met 
een doorgemaakte Q-koorts,  terwijl IL-2 juist heel laag is bij de 
chronische Q-koortspatiënten. In het UMC St. Radboud in 
Nijmegen en het CVI in Lelystad zijn in vitro modellen ontwikkeld 
om immuuncellen bloot te stellen aan de bacterie. Tevens zijn 
genen gevonden die een rol spelen bij de herkenning van Coxiella. 
Ook dat biedt diagnostische mogelijkheden.
GGD Hart voor Brabant heeft onderzoek gedaan naar gezond-
heids- en kostenaspecten van Q-koorts. Bijna de helft van de 
patiënten heeft langdurig last van ernstige vermoeidheid en 
ervaart daardoor een verminderde kwaliteit van leven. De piek in 
de kosten voor de humane sector moet nog komen maar wordt, 
voor de veterinaire en humane sector samen, over de jaren 2007 
tot en met 2009 al geschat op 600 miljoen euro. Zo’n 85 procent 
van de kosten wordt veroorzaakt door onder meer ziekteverzuim 
en gedaalde kwaliteit van leven van patiënten. Dit soort onder-
zoek, veelal uitgevoerd met vragenlijsten voor patiënten, is echter 
complex. Prof. Didier Raoult (Université de la Mediterranée, 
Marseille) waarschuwde dan ook om voorzichtig te zijn met 
conclusies: “Antwoorden in vragenlijsten zijn cultureel bepaald. Er 
worden verschillende percentages vermoeidheid gevonden, 
afhankelijk van het land waar het onderzoek plaatsvindt. 
Bovendien proberen mensen altijd hun klachten te verklaren met 
iets wat recent daarvoor is gebeurd. Bijvoorbeeld een uitbraak van 
een ziekte.”

Toenemende alertheid
Er was een aparte sessie over de diagnose en behandeling van 
Q-koorts. Een goede diagnose is uiteraard van groot belang voor 
patiënten, maar acute episodes van Q-koorts verlopen meestal 
asymptomatisch. De sterfte onder chronische Q-koortspatiënten 
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is met 15 tot 20 procent hoog. De boodschap was daarom om alert 
te blijven op chronische Q-koorts en wellicht hoogrisicogroepen te 
screenen in gebieden met veel Q-koorts. Uit onderzoek in 
Groningen bleek dat er geen reden is om zwangere vrouwen in 
hoogrisicogebieden te screenen.
Dr. Robert Massung  van het Amerikaanse National Centre for 
Emerging and Zoonotic Infectious Diseases (CDC) vergeleek de 
situatie in Europa met die in de Verenigde Staten (VS), waar 
komend najaar nieuwe richtlijnen worden gepubliceerd. Met een 
seroprevalentie van ongeveer 3 procent zijn er theoretisch zo’n 10 
miljoen personen die een infectie hebben doorgemaakt in de VS. 
Maar er zijn ieder jaar nog geen 200 meldingen. Oorzaken daarvan 
zijn volgens Massung onder meer gebrek aan awareness en de 
asymptomatisch verlopende infecties. Alertheid (awareness) neemt 
in de medische wereld wel toe, liet Massung weten. Voor het 
stellen van de diagnose blijft de Indirect Fluorescent Antibody Test 
(IFAT) de belanrijkste test. Polymerase Chain Reaction (PCR) is 
bruikbaar in de eerste 2 weken na het ontstaan van klachten, maar 
is niet helemaal betrouwbaar: een negatieve PCR sluit Q-koorts 
niet uit. Aanbevelingen voor behandeling zijn in de VS niet 
wezenlijk anders dan in Nederland. Een verschil is wel dat in de VS 
andere diagnostische criteria en casusdefinities worden gehan-
teerd, die onderscheid maken tussen acute en chronische 
Q-koorts. Daarentegen worden geen epidemiologische criteria 
gebruikt. Zo wordt iemand in Europa op basis van koortsverschijn-
selen en epidemiologische gegevens beoordeeld als ‘waarschijnlijk 
geval’, terwijl dat in de VS ‘geen geval’ is. 

Prof. Didier Raoult doet al 3 decennia onderzoek naar de ziekte. 
Raoult heeft nieuwe diagnostische criteria voorgesteld, gebaseerd 
op kweekuitslag, PCR of immunochemie en hartklepproblemen. 
Echter, uit onderzoek op basis van gegevens uit de Nederlandse 
databank van 97 chronisch zieke patiënten, blijkt dat dan een 
kwart minder patiënten wordt gevonden. 

Lastige kanten van vaccinatie
In het middagprogramma, dat ging over risicomanagement, werd 
duidelijk dat vaccinatie tegen Q-koorts vele lastige kanten heeft. 
Wanneer moet vaccinatie starten? Wanneer kan het stoppen? Hoe 
wordt bepaald of een kudde geiten infectievrij is? En zouden 
feitelijk niet alle geiten ter wereld gevaccineerd moeten worden? 
Het beantwoorden van deze vragen is niet makkelijk. Er zijn nog 
knelpunten rond serologie, klinische symptomen en pathogeen-
detectie, en ook het kostenaspect speelt mee. Bij vaccinatie van 
mensen kunnen bovendien serieuze bijwerkingen optreden, zoals 
gebleken is in Australië waar tussen 2001 en 2004 50.000 mensen 
zijn gevaccineerd. Het effect van vaccinatie was daar ook nog eens 
kleiner dan gehoopt. Er is meer onderzoek nodig naar bijwerkin-
gen, naar echte bescherming en naar de kosten versus de baten. 
Over verschillende vaccinatiestrategieën waren de meningen dan 
ook verdeeld, bleek uit enkele vragen waarop de aanwezigen 
interactief konden antwoorden. De meesten verkozen vaccinatie 
van dieren boven vaccinatie van mensen, omdat dat effectiever 
blijkt. Er waren wel veel voorstanders voor het aanbieden van 
vaccinatie aan hoogrisicogroepen bij een toekomstige epidemie.
Een andere manier om het risico op besmetting te verkleinen, is 
desinfectie van een boerderij. Daar is nu nog geen protocol voor. 
Als het al gebeurt, gebeurt het met water en zeep, maar dat lijkt 

weinig effectief. TNO, CVI en het RIVM doen samen onderzoek 
naar verschillende methoden en verschillende middelen. Droge 
ontsmetting (met heel fijne nevel) lijkt meer veelbelovend dan 
natte ontsmetting (sprayen).
Er is ook veel discussie geweest, vooral aan begin van de epide-
mie, over de rol van mest bij de verspreiding van Q-koorts. Het 
blijkt echter dat de bacterie niet lang overleeft in een mesthoop, 
mede gezien de hoge temperatuur van de hoop. “Ondanks het feit 
dat soms zelfs placenta’s in mest aanwezig zijn, denken we niet 
dat mest een rol speelt bij de verspreiding van Coxiella”, zei Piet 
Vellema van de GD.

Lessons learned
Ook voor bloedtransfusies en weefseltransplantaties heeft de 
Q-koortsepidemie gevolgen gehad. Van mei tot augustus 2009 
werden bloeddonaties uit hoogrisicogebieden getest op aanwe-
zigheid van de bacterie en sinds oktober 2010 wordt in Nederland 
postmortaal weefsel gescreend op antilichamen tegen Coxiella. Er 
is zover bekend slechts een zeer kleine kans op infectie: een 
publicatie uit 1977 meldt 1 geval van overdracht van de bacterie via 
bloedtransfusie. En ondanks een seroprevalentie van 3% onder 
weefseldonoren, is in weefsel geen Coxiella-DNA aantoonbaar. De 
meeste aanwezigen zagen geen aanleiding om alle donoren te 
gaan testen op Coxiella of chronische Q-koorts. Volgens ongeveer 
de helft zouden wel gericht donoren uit hoogrisicogroepen 
kunnen worden gescreend.
De lesson learned van de Q-koortsepidemie is vooral dat een 
aanpak nodig is met alle betrokken partijen, waaronder ook 
dierenartsen, adviseurs uit de industrie en patiëntengroepen. Na 
het verschijnen van het rapport van de Commissie Van Dijk is een 
nieuwe signalerings- en overlegstructuur ingesteld, die inmiddels 
is toegepast bij de uitbraak van het Schmallenbergvirus: het 
signaal is snel opgepakt, informatie werd gedeeld en was voor 
iedereen toegankelijk en er waren intensieve discussies met 
experts, binnen en buiten Nederland. “Bij een goede aanpak is het 
belangrijk dat je elkaar kent en vertrouwt”, besloot Laurent de 
Vries, directeur GGD Nederland. “Dat bevestigen we vandaag met 
de ondertekening van de gezamenlijke overeenkomst.”
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Onderzoek in het kort

Preventie en behandeling van 
longontsteking bij ouderen 

K. van Vliet, R. Perenboom

Longontsteking bij ouderen is een aandoening die door behandelaren en beleidsmakers onderschat 
wordt. Uit een verkennend onderzoek door de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurweten-
schappelijk onderzoek (TNO) naar de stand van zaken rond preventie en behandeling komt naar voren 
dat er meer aandacht moet komen voor preventieve maatregelen - bijvoorbeeld door een gezonde 
leefstijl te promoten - ter voorkoming van complicaties in ziekenhuizen. Ook moeten maatregelen 
genomen worden ter bevordering van snelle en accurate diagnostiek om tijdig tot adequate behande-
ling over te kunnen gaan. Daarnaast is, zeker bij co-morbiditeit, meer samenhang in de zorg gewenst 
om preventie en behandeling gecoördineerd  aan te pakken, gericht op het optimaal dagelijks functio-
neren van de patiënt.

Waarom aandacht voor 
longontsteking bij ouderen?

Nederland ‘vergrijst’ in hoog tempo. Het aantal ouderen (65 plus) 
groeit naar verwachting van 2,5 miljoen in 2010 (15% van de 
bevolking) naar 4,6 miljoen in 2040 (26% van de bevolking). 
Daarmee neemt in komende jaren ook het aantal mensen met een 
of meer chronische ziekten toe. Ook de prevalentie van infectie-
ziekten onder ouderen zal verder toenemen, mede doordat 
ouderen en vooral ouderen met een of meer chronische ziekten 
een verhoogd risico lopen op het krijgen van infectieziekten 
vanwege een met de leeftijd afnemende immuniteit. Vooral 
influenza en infecties van de onderste luchtwegen, waarvan 
longontsteking de meest voorkomende is, hebben een grote 
impact op de gezondheid en het welbevinden van ouderen. (1,2) 
Daarnaast is longontsteking een belangrijke doodsoorzaak bij 
ouderen. In de rangordening van ziekten en aandoeningen staat 
longontsteking met 5164 gevallen (bij 65-plussers) op de zevende  
plaats  als doodsoorzaak, op de vierde plaats als geschatte 
jaarincidentie en op de tiende plaats als oorzaak van verloren 
levensjaren. De zorgkosten bij longontsteking (en influenza) 
bedroegen in 2005 ongeveer 455 miljoen euro, waarvan de helft 
toe te rekenen is aan ziekenhuiszorg en medisch specialistische 
zorg (3). Hoewel de incidentie per 1000 personen de laatste jaren 
relatief constant blijft, zal alleen al door de demografische 
verandering het absolute aantal nieuwe gevallen tussen 2005 en 
2025 met 13 % stijgen. Longontsteking (gecombineerd met acute 
bronchi(oli)tis) staat op de zestiende plaats als ziektelast in termen 
van DALY’s. (4) Deze cijfers hebben betrekking op longontsteking 
ontstaan buiten het ziekenhuis. Gegevens over het ontstaan van 
longontsteking als complicatie na ziekenhuisopname zijn niet 

gevonden, wellicht door het ontbreken van een eenduidige 
registratie van complicaties. 
Er lijkt nog weinig bekendheid te bestaan onder betrokken partijen 
over de ernst en omvang van de problematiek van infectieziekten 
bij ouderen in het algemeen en longontsteking in het bijzonder, 
zeker wat betreft longontsteking als complicatie. De indruk 
bestaat dat veel beroepsbeoefenaren (huisartsen, medisch 
specialisten) de risico’s en gevolgen onderschatten. Weliswaar 
erkennen beroepsbeoefenaren dat de mortaliteit ten gevolge van 
infectieziekten onder ouderen vrij groot is, toch blijven zij vaak van 
mening dat infectieziekten als longontsteking over het algemeen 
goed te behandelen zijn met antibiotica. 

TNO heeft in 2011 een onderzoek verricht naar de stand van zaken 
rond preventie en behandeling van longontsteking bij ouderen en 
de mogelijkheden om deze te verbeteren. De deelnemers aan dit 
onderzoek waren 14  behandelaren, beleidsmakers en onder-
zoekers: een internist ouderengeneeskunde Leids Universitair 
medisch Centrum (LUMC), een arts-microbioloog Universitair 
Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht), een longarts (Erasmus 
MC), een huisarts/onderzoeker (UMC Utrecht), een inspecteur 
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), beleidsmedewerker CSO 
Koepel van ouderenorganisaties, de voorzitter van de Commissie 
Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en onderzoekers van het RIVM, 
de afdeling Verpleeghuisgeneeskunde van het medisch centrum 
Vrije Universiteit Amsterdam, de afdeling Filosofie van public 
health van de Universiteit Maastricht en van het innovatiegebied 
Levenslang gezond van TNO. Het onderzoek bestond enerzijds uit 
literatuuronderzoek en anderzijds uit een vragenlijst  voor de 
deelnemers, waar nodig aangevuld met (telefonische) interviews 
met de deelnemers. De interviews werden uitgewerkt en voor 
commentaar teruggekoppeld naar de geïnterviewden. De 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Organisatie_voor_toegepast-natuurwetenschappelijk_onderzoek
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Organisatie_voor_toegepast-natuurwetenschappelijk_onderzoek
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uitkomsten zijn vervolgens besproken in een expertmeeting van 
deelnemers aan het onderzoek en andere deskundigen. De 
uitkomst van deze meeting was dat voor de preventie van 
longontsteking niet alleen meer kennis nodig is over vaccinatie 
tegen influenza en pneumokokken, maar er is ook een omslag 
nodig naar functioneringsgerichte preventie, vroegtijdige 
diagnostiek en adequate behandeling en zorg. In het hiernavol-
gende gaan we  nader op deze aspecten in. 

Functioneringsgerichte 
preventie, behandeling en zorg

Tijdens opname in het ziekenhuis is het allereerst noodzakelijk om 
complicaties  te voorkomen, vooral bij specifieke groepen 
ouderen, bijvoorbeeld ouderen met dementie of cardiovasculaire 
problemen. Bij ziekenhuisopnames en bij bedlegerigheid thuis is 
er vaak sprake van een passief beleid ten aanzien van het op peil 
houden van de algehele conditie en functieherstel. Een actiever 
beleid is gewenst en bereikbaar door relatief eenvoudige maatre-
gelen zoals het verhogen van de mobiliteit (bewegen), inspiratoir 
trainen en het voorkomen van ondervoeding en uitdroging. 
Vanwege de  variatie in ziektebeeld is het van belang om bij elke 
patiënt te zoeken naar de optimale wijze om tot functieherstel te 
komen.

Vroegtijdige en adequate 
diagnostiek en behandeling

Er is behoefte aan meer kennis over ziekteverwekkers, antibiotica-
resistentie en prognostische factoren evenals aan mogelijkheden 
om ziekteverwekkers te identificeren. Er kan winst geboekt 
worden door het behandelbeleid vroegtijdig te plannen en 
antibiotica (en wellicht ook antivirale middelen) onder andere in 
verband met de toenemende resistentie, meer specifiek toe te 
passen. In geval van antibioticaresistentie zijn er alternatieve 
interventies mogelijk zoals bijvoorbeeld het trainen van de 
ademhalingsspieren, waardoor de gevolgen van de longontste-
king minder ernstig zijn. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar 
de effecten van niet-medicamenteuze (preventieve) interventies 
bij longontsteking bij ouderen. Intensieve longspiertraining 
voorafgaand aan een operatieve ingreep blijkt in ieder geval te 
leiden tot een lagere incidentie van ziekenhuisgerelateerde 
longontsteking en tot een gemiddeld kortere ligduur van in ieder 
geval 1 dag op een ligduur van 6-7 dagen. (5)

Samenhangende adequate zorg
Een belangrijke aanbeveling is dat er (meer) continuïteit in de zorg 
voor ouderen moet komen door een betere afstemming van de 
huisartsenzorg, specialistische zorg en paramedische zorg. Dit kan 
worden bereikt door multidisciplinaire behandel- en zorgteams 
samen te stellen met een huisarts, praktijkondersteuner, specialis-
ten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen, thuiszorg. Hierbij zou 
dan een gezamenlijk functiegericht behandelplan opgesteld 
moeten worden waarbij de regie in handen ligt van één arts. De 

setting (ziekenhuis, verpleeghuis, thuis) bepaalt wie de regie heeft: 
ofwel de behandelend specialist, ofwel de verpleeghuis arts, ofwel 
de huisarts. Door het op deze manier organiseren van ouderen-
zorg zullen interventies die zijn gericht op preventie en vroegtij-
dige behandeling eerder worden ingezet waardoor ziekenhuisop-
names en complicaties van longontsteking of longontsteking als 
complicatie (en kosten) worden voorkomen. 
Deze aanbevelingen sluiten ook aan bij het eerder dit jaar 
verschenen rapport van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij 
tot Bevordering der Geneeskunst (KNMG) Sterke medische zorg 
voor kwetsbare ouderen. (6) In dit rapport wordt geconstateerd 
dat de geïnventariseerde knelpunten vooral betrekking hebben op 
de organisatie van de zorg, waardoor de kwaliteit van de zorgver-
lening voor kwetsbare ouderen niet optimaal is. Alhoewel 
longontsteking bij alle ouderen kan optreden en preventie en zorg 
voor alle ouderen is, vormen kwetsbare ouderen een groep met 
een verhoogd risico op longontsteking en complicaties.

Auteurs

K. van Vliet,  R. Perenboom, TNO, Leiden

Correspondentie
R. Perenboom | rom.perenboom@tno.nl

Literatuur

1. Bijkerk P, Lier EA van, Vliet, JA van, Kretzschmar MEE. Staat van 

Infectieziekten in Nederland 2008. Bilthoven: RIVM; 2009.

2. Bijkerk P, Lier EA van, Vliet JA van, Kretzschmar MEE. Effecten van 

vergrijzing op infectieziekten. Nederlands Tijdschr Geneeskd 2010; 154: 

A1613.

3. Poos MJJC, Smit JM, Groen J, Kommer GJ, Slobbe LCJ. Kosten van 

ziekten in Nederland 2005. Bilthoven: RIVM, 2008.

4. RIVM Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM; 2011

5. http://www.nationaalkompas.nl/gezondheid-en-ziekte/ziekten-en-

aandoeningen/ademhalingswegen/infecties-van-de-onderste-lucht-

wegen/omvang/

6. Hulzebos EH, Helders PJ, Favié NJ, De Bie RA, Brutel de la Riviere A, Van 

Meeteren NL. Preoperative intensive inspiratory muscle training to 

prevent postoperative pulmonary complications in high-risk patients 

undergoing CABG surgery: a randomized clinical trial. JAMA. 2006 Oct 

18;296(15):1851-7.

7. KNMG. Sterke medische zorg voor kwetsbare ouderen. Utrecht: KNMG; 

2011.

mailto:rom.perenboom@tno.nl
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Helders%20PJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Favi%C3%A9%20NJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22De%20Bie%20RA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Brutel%20de%20la%20Riviere%20A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Van%20Meeteren%20NL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Van%20Meeteren%20NL%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17047215


Infectieziekten Bulletin

210 | Nummer 7 | Jaargang 23 | 2012

Vraag uit de praktijk

Exanthemen: diagnostiek of niet?
Bij de GGD komt een melding binnen van exantheem op een basisschool. In groep 4 zijn 5 kinderen 
met klachten. De verdenking is dat het om de vijfde ziekte gaat. Er is één zwangere leerkracht (19 
weken), maar zij geeft geen les aan deze groep. Eén moeder van de zieke kinderen is 16 weken zwan-
ger en ongerust. De GGD vraagt zich af of het zinvol is diagnostiek in te zetten, en zo ja alleen bij de 
kinderen, juist bij de zwangeren of bij beiden?

Vijfde ziekte
Erythema infectiosum, in de volksmond vijfde ziekte, is een milde 
vlekjesziekte die veroorzaakt wordt door het Parvo B19-virus. 
Deze ziekte komt vooral voor bij kinderen. Wanneer vrouwen de 
ziekte krijgen in de eerste helft van de zwangerschap kan dit 
nadelige gevolgen hebben voor de foetus. Er is een klein risico op 
spontane abortus of intra-uteriene vruchtdood. Bij aangetoonde 
infectie dient de zwangere vrouw verwezen te worden naar een 
gynaecoloog.

Diagnostiek
Indien bevestiging of uitsluiten van vijfde ziekte nodig is, is de 
geëigende methode laboratoriumdiagnostiek, de kliniek van vijfde 
ziekte is te aspecifiek. Door het testen van de zieke kinderen wordt 
duidelijk of het hier daadwerkelijk om vijfde ziekte gaat. Het 
testen van de zwangere vrouwen heeft als doel hun serostatus na 
te gaan om te bepalen of zij reeds beschermd zijn. Hiermee wordt 
hun individuele risico ingeschat. Het testen van de kinderen 
daarentegen is niet in hun eigen belang, maar in het belang van 
derden (soms ook hun eigen moeder). De test is gebaseerd op een 
antistofbepaling en alleen mogelijk met een venapunctie of 
minder invasieve vingerprik. 

Antwoord
Om de verwekker van dit cluster te bevestigen en goede voorlich-
ting te kunnen geven aan zwangere vrouwen, is testen van (een 
deel van) de kinderen de beste optie. De zwangere moeder van 
het zieke kind loopt reëel risico en vandaar dat een bepaling van 
haar serostatus ook noodzakelijk is. Wat de zwangere leerkracht 
betreft  adviseert de richtlijn Zwangerschap, postpartumperiode 
en werk van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en 
Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) om bij aanstelling reeds de immuun-
status op de meest voorkomende exanthemen te bepalen, zodat 
in geval van contact met een kind met exantheem snel het risico 
kan worden ingeschat. Een zwangere leerkracht die niet 
beschermd is, mag niet werken in een klas waar vijfde ziekte is 
vastgesteld of wordt vermoed. Als een zwangere leerkracht  in 
contact is geweest met een kind met vijfde ziekte dient  haar 

serostatus bepaald te worden, behalve als bekend is dat zij 
beschermd is.
Eén van de kinderen is getest en bleek positief voor Parvo B19 op 
basis van een positieve IgM-serologie. De zwangere moeder had 
een positieve IgM en IgG titer, bovendien bleek het serum van de 
zwangerschapsscreening negatief en was recente seroconversie 
daarmee aangetoond. Ook de zwangere leerkracht is getest door 
de verloskundige, zij had een positieve IgM en IgG titer en ook bij 
haar was sprake van een recente seroconversie. Beide zwangere 
vrouwen zijn naar de gynaecoloog verwezen.

Mogelijkheden voor diagnostiek
GGD’en kunnen gebruik maken van het diagnostiekbudget 
Openbare Gezondheidszorg (OGZ) van het RIVM/CIb om bij een 
dergelijke uitbraak onderzoek te doen naar de verwekker 
(exanthemen algoritme, in concept). Het is ook mogelijk mee te 
doen aan het exanthemenonderzoek van het RIVM. Dit onderzoek 
heeft als doel de invasieve bloedafnames meer te gaan vervangen 
door niet-invasieve testmethoden, zoals speekselonderzoek 
(informatie Rob.van.Binnendijk@rivm.nl).
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Aankondigingen

Richtlijnen

Herzien

Q-koorts
De bijlage Beleid bij een Q-koortspositief bedrijf is geheel herzien 
naar aanleiding van de veranderde epidemiologie in Nederland en 
is in lijn met de meest actuele veterinaire maatregelen. 

Tetanus
In paragraaf 8.1.2. Postexpositieprofylaxe is de maximale 
toedieningstermijn van tetanusimmunoglobuline verlengd van  
2 naar 3 weken omdat bij 90% van de patiënten een incubatietijd 
van maximaal 3 weken is aangetoond. In de literatuurlijst zijn  
2 artikelen toegevoegd.

Groep A-streptokokkeninfecties 
-  In meerdere paragrafen zijn tekstuele verhelderingen aange-

bracht om te benadrukken dat profylaxe alleen zinvol wordt 
geacht bij streptococcal toxic shock syndrome (STSS) en fasciitis 
necroticans.

-  Bijlage 2 beschrijft de Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) criteria (onderschreven door Nederlandse 
deskundigen) om de diagnose STSS te stellen. 

-  Paragraaf 9.4 en bijlage 3 geven aan welke antibiotica de 
voorkeur hebben in specifieke situaties

Calicivirusinfectie
Paragraaf 3. Diagnostiek is herzien door de Nederlandse 
Vereniging voor Medische Microbiologie (NVMM).

Erythema infectiosum
Paragraaf 3. Diagnostiek is herzien door de NVMM.

Tularemie
Paragraaf 3. Diagnostiek is herzien door de NVMM.

Hiv
Paragraaf 3. Diagnostiek is herzien door de NVMM.

Hoofdluis
In de richtlijn is de informatie over LouseBuster  aangepast.

Japanse encefalitis
In de richtlijn is informatie toegevoegd over de toediening van het 
vaccin lxiaro bij kinderen <18.

Leptospirose
Per 1 september 2012 biedt het Leptospirose Referentie Centrum 
van het  Koninklijk Instituut voor de Tropen een PCR aan voor de 
leptospirosediagnostiek. Uitleg is hierover opgenomen in de 
paragraaf diagnostiek.

Test je kennis van de LCI-richtlijnen

Doe nu de quiz over: Hepatitis C 
Een eerdere quiz gemist? Kijk op http://cibquiz.nl/
Voor alle richtlijnen ga naar http://www.rivm.nl/Onderwerpen/
Ziekten_Aandoeningen

Draaiboeken
Geen wijzigingen 

ISI/VSI
Geen wijzigingen 

EXTRA: 
Chlamydia abortus 
deskundigenberaad
Op 10 juli jl. was een deskundigenberaad over Chlamydia abortus, 
een verwekker die bij kleine herkauwers en bij de mens abortus 
kan veroorzaken. Chlamydia abortus is tot nu toe ongeveer 30 keer 
bij mensen gevonden.  Aanleiding voor het deskundigenberaad 
was een signaal van de Gezondheidsdienst voor Dieren. Tijdens 
een eenmalig seroprevalentieonderzoek werd vastgesteld dat 
Chlamydia abortus wijdverspreid voorkomt bij Nederlandse 
melkgeiten- en melkschapenbedrijven. De deelnemers aan het 
beraad waren unaniem van mening dat, alhoewel Chlamydia 
abortus op dit moment een verwaarloosbaar klein risico vormt 
voor de algemene bevolking het wel een risico vormt voor 
zwangere vrouwen die direct contact hebben met besmettelijke 
dieren. De risicogroepen zullen worden geïnformeerd over 
hygiënemaatregelen om besmetting te voorkomen. Ook zal de 
complexe diagnostiek van Chlamydia abortus met de betrokken 
beroepsgroepen onder de loep worden genomen en waar 
mogelijk verbeterd. Voor het volledige verslag en nieuwsbericht 
zie http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/
Nieuwsberichten/2012Chlamydia_abortus_verwaarloosbaar_ 
risico_voor_volksgezondheid]

http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Calicivirusinfectie
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Erythema_infectiosum
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Tularemie#diagnostiek
https://secure.rivm.nl/inloggen/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Hoofdluis
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Japanse_encefalitis
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Leptospirose
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/I/Infectieziekte_informatie_voor_professionals/Test_je_kennis
http://cibquiz.nl/
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Ziekten_Aandoeningen
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Ziekten_Aandoeningen
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2012/Chlamydia_abortus_verwaarloosbaar_risico_voor_volksgezondheid
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2012/Chlamydia_abortus_verwaarloosbaar_risico_voor_volksgezondheid
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2012/Chlamydia_abortus_verwaarloosbaar_risico_voor_volksgezondheid
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Impactfactor voor Eurosurveillance 
bekend gemaakt
P. Bijkerk

Recent heeft Eurosurveillance, het Europese peer reviewed wetenschappelijk tijdschrift over epide-
miologie, surveillance, preventie en bestrijding van infectieziekten, een eerste impactfactor ontvan-
gen. De impactfactor is een maat om het belang van een wetenschappelijk tijdschrift aan te geven. 
Hoe vaker de artikelen uit een bepaald wetenschappelijk tijdschrift in andere tijdschriften worden 
geciteerd, des te hoger de impactfactor. 

De impactfactor voor Eurosurveillance over 2011 bedraagt 6,15 en 
daarmee noteert het tijdschrift een goede score, net onder het 
Amerikaanse tijdschrift Emerging Infectious Diseases (6,17), maar 
hoger dan bladen als Clinical Microbiology (4,5) en Epidemiology 
and Infection (2,8). Met het verkrijgen van de impactfactor is een 
nieuwe mijlpaal bereikt in de geschiedenis van het tijdschrift. De 
hoge score is boven verwachting en biedt een goede basis voor de 
verdere (wetenschappelijke) ontwikkeling van Eurosurveillance. 

Sinds het begin is Eurosurveillance een ‘open access’ tijdschrift.  
De artikelen worden geïndexeerd door PubMed / MEDLINE, 
Scopus en Embase. In de afgelopen 3 jaar (2009-2011, peildatum 
31 oktober 2011) werden meer dan 600 artikelen gepubliceerd uit 
29 landen in de EU en uit meer dan 30 landen daarbuiten.  
Op 31 oktober 2011 waren er 13.203 abonnees. Hiervan zijn er 
ongeveer 500 uit Nederland. Nederland levert vanaf de start  
van Eurosurveillance een belangrijke bijdrage aan de inhoud van 
het tijdschrift, niet alleen in de vorm van artikelen, maar ook in  
de vorm van reviews en redactionele adviezen. 

Meer over de geschiedenis van Eurosurveillance: 
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Uitgaven/
Infectieziekten_Bulletin/Jaargang_23/Juni_2012/Inhoud_
juni_2012/15_jaar_Eurosurveillance
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Registratie infectieziekten
Meldingen Wet publieke gezondheid

Totaal 
week 

21 - 24

Totaal 
week 

25 - 28

Totaal 
week 
29-32

Totaal 
t/m week  
32 (2012)

Totaal 
t/m week 
32 (2011)

Groep A 
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 1 1 0
Humane infectie met dierlijk influenzavirus 0 0 0 0 0
Pest 0 0 0 0 0
Rabiës 0 0 0 0 0
Tuberculose 75 71 76 566 669

Groep B2 
Buiktyfus 2 1 3 9 12
Cholera 1 0 2 3 2
Hepatitis A 4 6 6 39 52
Hepatitis B Acuut 12 15 6 98 137
Hepatitis B Chronisch 86 88 72 790 1160
Hepatitis C Acuut 3 6 4 45 45
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie 15 8 9 129 175
Kinkhoest 1557 1805 1327 10103 2994
Mazelen 3 2 3 10 52
Paratyfus A 0 3 6 16 5
Paratyfus B 0 0 3 5 16
Paratyfus C 0 0 1 1 0
Rubella 0 0 0 1 3
STEC/enterohemorragische E.coli-infectie* 85 89 93 494 307
Shigellose 52 36 62 312 287
Voedselinfectie 1 3 1 21 34

Groep C 
Antrax 0 0 0 0 0
Bof 24 32 40 367 502
Botulisme 0 0 2 2 0
Brucellose 0 0 0 0 1
Gele Koorts 0 0 0 0 0
Hantavirusinfectie 4 5 5 18 5
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie 5 0 1 15 12
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen) 3 4 2 28 42
Legionellose 14 39 33 165 213
Leptospirose 0 3 3 13 10
Listeriose 13 3 6 36 51
MRSA-infectie (clusters buiten ziekenhuis) 0 0 0 1 10
Malaria 14 10 21 99 162
Meningokokkenziekte 12 5 3 66 73
Psittacose 8 3 7 31 68
Q-koorts 11 14 12 58 71
Tetanus 0 0 0 1 6
Trichinose 0 0 0 0 0
West-Nijlvirusinfectie 0 0 0 0 0
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek 1 3 0 21 26
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 
de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het RIVM en ingedeeld naar meldingsdatum. 
*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: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 31 80.



Infectieziekten Bulletin

214 | Nummer 7 | Jaargang 23 | 2012

Totaal 
week 

21 - 24

Totaal 
week 

25 - 28

Totaal 
week 

29 - 32

Totaal 
t/m week 
32 (2012)

Totaal 
t/m week 
32 (2011)

Enterovirus 92 144 171 655 622
Adenovirus 60 58 52 630 764
Parechovirus 33 74 54 256 162
Rotavirus 45 33 21 1111 1376
Norovirus 113 118 81 1628 1810
Influenza A-virus 8 4 2 766 853
Nieuwe Influenza A-virus 0 0 0 0 483
Influenza B-virus 2 1 0 48 454
Influenza C-virus 0 0 0 0 0
Para-influenza 53 59 23 314 431
RS-virus 15 14 6 1286 1866
Rhinovirus 103 114 72 1003 1219
Mycoplasma Pneumoniae 38 43 32 540 418
hMPV 5 3 3 281 284
Coronavirus 4 8 4 197 244
Chlamydophila psittaci 2 3 3 15 32
Chlamydophila pneumoniae 3 5 1 39 28
Chlamydia trachomatis 1541 1733 1581 12733 11367
Chlamydia 1 0 0 3 3
HIV 1 62 67 68 557 722
HIV 2 0 0 0 0 4
HTLV 0 1 1 3 1
Hepatitis A-virus 2 0 8 17 28
Hepatitis B-virus 103 89 47 717 884
Hepatitis C-Virus 40 58 42 360 439
Hepatitis D-Virus 1 0 0 3 11
Hepatitis E-Virus 2 8 7 33 31
Bofvirus 6 7 10 80 151
Mazelenvirus 0 1 1 8 8
Rubellavirus 0 1 1 11 10
Parvovirus 26 29 17 157 168
Coxiella burnetii 6 12 9 64 90
Rickettsiae 0 4 0 8 10
Denguevirus 14 11 13 129 93
Hantavirus 3 1 1 9 3
West-Nijlvirus 0 0 0 0 0
Astrovirus 5 4 0 41 5
Sapovirus 1 0 0 18 0
Bocavirus 10 9 1 104 65

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 enterovirussen: H. van der Avoort, 
Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel. 030 - 274 20 59. Contactpersoon overige virussen: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, 
tel. 030 - 274 31 80.

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 
zijn alleen de aangetoonde carbapenemase genen opgenomen. In 
het overzicht zijn grote uitbraken niet opgenomen. 

Nationale surveillance van carbapenemaseproducerende 
Enterobacteriaceae (CPE)

Registratie infectieziekten

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

In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van de nationale 
surveillance van meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA). 
Infecties veroorzaakt door MRSA zijn moeilijk te behandelen door 
de ongevoeligheid van deze bacterie voor alle beta-lactamanti-
biotica (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 1 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 proteïne A (spa) gen². (1) 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 24 in 2012 en de 
aantallen daarvan in 2011. 
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Tabel 2 De meest frequent gevonden spa-types week 1 t/m 24

2011 2012
Veegerelateerd (ST398) t011 492 494

t108 136 126

t034 68 64

Niet-veegerelateerd t002 132 122

t008 155 112

T1081 86 75

Tabel 1 Overzicht MRSA-isolaten week 1 t/m 24

2011 2012
Totaal aantal MRSA-isolaten 1838 1966

Aantal buitenland gerelateerde isolaten* 
69 67

Aantal veegerelateerde isolaten (ST 398) 767 757

Aantal niet-veegerelateerde isolaten 1071 1209

Aantal screeningsisolaten 1177 1313

Isolaten uit mogelijk infectieus materaal 651 609

Isolaten uit ander materiaal 10 44

* Op basis van ingevulde vragenlijsten

Nationale surveillance van meticillineresistente  Staphylococcus aureus 
(MRSA)

Micro-organismen Gen Aantallen t/m week 32 2012

Klebsiella pneumonia IMP 4

VIM 2

NDM 5

OXA-48 4

Enterobacter spp VIM 1

NDM 1

OXA-48 2

Escherichia coli NDM 3

OXA-48 3

Indeling van de gevonden carbapenemasen

Drie Amblerklassen (1)
A: serinecarbapenemases  KPC  (Klebsiella pneumoniae- 

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

metallo-β-lactamase)
   NDM  (New Dehli metallo-β- 

lactamase)
D: OXA-carbapenemases  OXA-48  (oxacillinehydrolyserende 

ß-lactamase)
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