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Gesignaleerd

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

Binnenlandse 
signalen

Toename van leptospirose 

Er zijn in 2012 meer patiënten met 
leptospirose gemeld dan voorgaande 
jaren. Tot en met 23 oktober zijn 40 
meldingen gedaan. In de periode 2008-
2011 waren er gemiddeld 30 meldingen per 
jaar. In 2012 hebben 15 patiënten leptospi-
rose vermoedelijk opgelopen in Nederland 
en 21 in het buitenland. Van 4 personen is 
het land van besmetting nog onbekend. 
Het aantal patiënten dat in Nederland is 
besmet is ook hoger dan in voorgaande 
jaren. Van deze groep zijn 2 patiënten 
mogelijk besmet door  dezelfde bron, 
namelijk tijdens een wedstrijd slootsprin-
gen. 
(Bron: RIVM)

Toename van respiratoire 
enterovirus 68-infecties

In de periode 2008-2010 was er wereldwijd 
een piek in het aantal enterovirus 68-infec-
ties. Het enterovirus 68 behoort tot de 
groep D-enterovirussen  en veroorzaakt 
milde tot ernstig verlopende respiratoire 
infecties bij kinderen en ouderen. In 
Nederland was er een piek in 2010, met 
uiteindelijk 24 patiënten. De piek werd 
zowel gezien in de gegevens van de 
huisartsenpeilstationsurveillance voor 
influenza-achtig ziektebeeld (IAZ) en 
andere acute respiratoire infecties (ARI) als 
in de gegevens van het Universitair 
Medisch Centrum Groningen (UMCG) over 
opgenomen patiënten met ernstige 
respiratoire klachten. In 2011 werden in 
Nederland geen enterovirus 68-infecties  
opgemerkt. In 2012 zijn in de periode week 
38-44 5 patiënten met enterovirus 68 
gevonden in de huisartsenpeilstationsur-

veillance voor IAZ en ARI. (Figuur 1)
Een aantal gevonden enterovirussen moet 
nog getypeerd worden. Vooral in deze 
periode van het jaar komen enterovirus 
68-infecties voor. In de enterovirussurveil-
lance is recent ook een enterovirus 68 
gevonden in een respiratoir monster. Bij 
respiratoire klachten is het geen algemeen 
gebruik om enterovirus in de differentiaal 
diagnose op te nemen. Bovendien wordt in 
rhinovirus PCR’s enterovirus 68 frequent 
als rhinovirus gedectecteerd. Vanwege het 
mogelijk ernstige beloop van een enterovi-
rus 68-infectie moeten zowel de behande-
laar als het laboratorium nu weer bedacht 
zijn op een enterovirusinfectie bij respira-
toire klachten.  
(Bronnen: RIVM, J.Clin.Virol, Virology)

Sarcocystose  na een reis 
door Maleisië

Op ProMed werd melding gemaakt van 2 
Nederlandse vrouwen (Den Haag en 
Leiden) met acute spiersarcocystose, een 

parasitaire infectie. Zij hadden een 
gezamenlijke rondreis in Maleisië gemaakt. 
Beide hadden aanhoudende klachten van 
koorts, spierpijn, hoofdpijn en malaise, in 
combinatie met eosinofilie. Bij één van de 
2 vrouwen werden spierbiopten afgeno-
men. Pathologisch onderzoek liet structu-
ren zien die microscopisch passen bij 
Sarcocystose. De patiënten hebben de 
infectie zeer waarschijnlijk opgelopen op 
het Maleisische eiland Tioman. In augustus 
werd op ProMed melding gemaakt van 5 
Franse patiënten die op Tioman waren 
geweest. Vorig jaar was er ook een uitbraak 
van Sarcocystose onder reizigers naar 
Tioman. Toen ging het om 35 reizigers uit 5 
verschillende landen. Voor zover bekend 
zijn er ongeveer 130 verschillende 
Sarcocystis-species. De mens kan zowel 
eindgastheer, als tussengastheer zijn voor 
deze intracellulaire protozoaire infectie-
ziekte, die vooral bij varkens en koeien 
wereldwijd frequent wordt gevonden en 
ook ziekte veroorzaakt. De mens kan 
intestinale sarcocystose oplopen na het 
eten van rauw vlees van rund of varken, 
maar dit gaat zelden gepaard met klachten. 
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CV-82 EV-68 onbekend

Figuur 1 patiënten met enterovirus 68  in de huisartsenpeilstationsurveillance voor IAZ en ARI in de weken 38-44
CV-B2 - coxsackievirus B2; EV-68 -enterovirus 68

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386653211002678
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0042682211005502
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Behalve mensen kunnen onder andere ook 
katten, honden en (mensapen eindgast-
heer zijn. Voor de rol van tussengastheer is 
opname van het sporocystenstadium 
noodzakelijk. Dit kan leiden tot spiersarco-
cystose met klachten die sterk lijken op 
trichinellose. Infecties worden praktisch 
nooit met een spierbiopsie bevestigd. In 
2011 en 2012 werden respectievelijk 35 en 
37 mensen gemeld bij Geosentinel, 
EuroTravNet en TropNet.  
(Bronnen: ProMed, LUMC)

Buitenlandse 
signalen

Polio wereldwijd

In 2012 werden tot 6 november 181 
gevallen met poliomyelitis gerapporteerd 
door de WHO. Vorig jaar waren het 505 
patiënten in dezelfde periode. Van deze 181 
patiënten werden er 176 gemeld in de 
laatste polio-endemische landen, Nigeria 
(101 gevallen), Pakistan (48 gevallen) en 
Afghanistan (27 gevallen). Het aantal 
gerapporteerde gevallen is nog nooit zo 
laag geweest. India is al bijna 2 jaar 
poliovrij; een enorme prestatie dankzij veel 
vaccinatiecampagnes met trivalent of 
bivalent oraal poliovaccin (6 maal per jaar 
onder bijna 200 miljoen kinderen onder de 
5 jaar). In Nigeria stijgt het  aantal 
poliopatiënten weer. De kans dat het 
poliovirus van daar naar omringende 
landen wordt overgebracht is groot en 
vraagt om grote alertheid omdat Nigeria 
nu het enige land in Afrika is waar het 
wildpoliovirus nog circuleert. In 2012 is 
alleen in Tsjaad vanuit Nigeria wildtype-
poliovirus overgebracht op 5 mensen. De 
laatste melding daar was in juni 2012.  
(Bon: WHO)

Uitbraken van hepatitis E in 
vluchtelingenkampen in 
Zuid-Soedan

De vluchtelingenorganisatie van de 
Verenigde Naties (UNHCR) meldt uitbraken 
van hepatitis E in vluchtelingenkampen in 
Zuid-Soedan. Het gaat om kampen in de 
gebieden Upper Nile en Unity, waar in 
totaal 175.000 vluchtelingen worden 
opgevangen door de UNHCR. In totaal zijn 
1050 patiënten gerapporteerd waarvan er 
26 overleden zijn. De UNHCR kampt met 
financiële tekorten om de vluchtelingen-
kampen van basale benodigdheden te 
voorzien, zoals schoon drinkwater, latrines 
en zeep.  
(Bron: UNHCR)

Nieuwe coronavirus aange-
toond bij meerdere patiënten 
in het Midden-Oosten

Retrospectief zijn er tussen april en begin 
december 2012 in totaal 9 patiënten 
gediagnosticeerd met het voorheen 
onbekend coronavirus HcoV-EMC/2012. 
Vijf van hen zijn overleden. Een paar 
patiënten behoren tot een familiecluster. 
Het is vooralsnog niet duidelijk of er in dit 
gezin sprake is geweest van mens-op-
mens- transmissie, of blootstelling aan 
dezelfde, onbekende bron. Enkele andere 
patiënten hebben vlak voor ziekte contact 
gehad met dieren. Het coronavirus valt 
fylogenetisch tussen coronavirussen die 
eerder bij vleermuizen zijn aangetroffen. 
Echter, het is nog onduidelijk hoe de 9 
patiënten besmet zijn geraakt.
(Bronnen: WHO, ECDC)

Een vos en een hond met 
rabiës in Griekenland

De Wereldorganisatie voor diergezondheid 
(OIE) meldt dat in oktober een rabiësposi-
tieve vos is aangetroffen in de regio West- 
Macedonië, in het noordwesten van 
Griekenland. De vos werd afgemaakt 
vanwege abnormaal gedrag. Ook is in 
hetzelfde gebied een agressieve herders-
hond gemeld die zowel een mens als 
honden en schapen had gebeten. Ook bij 
deze hond werd rabiësvirus aangetoond en 
degene die was gebeten heeft postexposi-
tieprofylaxe toegediend gekregen. In de 
noordelijk gelegen buurlanden Albanië en 
Macedonië wordt in toenemende mate 
rabiës gevonden onder wilde dieren. In 
deze landen wordt rabiës ook vaker 
vastgesteld onder gedomesticeerde dieren, 
zoals katten. Griekenland was vrij van 
rabiës. In 1987 werd in hetzelfde gebied  
voor het laatst rabiës bij een vos vastge-
steld. De surveillance is opgeschaald en 
zowel huis- als zwerfkatten en honden 
worden gevaccineerd. Ook zijn er plannen 
om volgend jaar oraal rabiësvaccin via 
voedsel aan vossen te geven. Tot op heden 
zijn geen humane gevallen van rabiës 
gerapporteerd in Griekenland. 
(Bronnen: OIE, ProMed) 
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Correspondentie: 
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http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring.aspx
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mailto:mailto: ewout.fanoy%40rivm.nl?subject=
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Uit het veld

Meer aandacht voor hygiëne bij 
kaasmaken met kinderen
F. van Knapen, A.E. Eggenkamp

Excursies met de hele klas naar stadsboerderijen, educatieboerderijen en agritoerismebedrij-
ven komen op elke lagere school geregeld voor. Soms komt de boer op school, dan gaat het 
meestal om een ‘handen-uit-de-mouwen’-project: een moestuintje, een cursus kaasmaken 
of zelf yoghurt maken. De school kan ook zogenaamde leskisten krijgen. We beschrijven hier 
onze ervaringen met  een leskist ‘zelf kaasmaken op school’, met daarin alle benodigdheden 
die daarvoor nodig zijn van wrongelsnijders, schuimspanen, thermometer en zoutmeter tot 
en met de kaaspers met gewichten. Er was echter bij deze leskist  geen professionele bege-
leiding. De leerkrachten en de hulpmoeders moesten het doen met het bijgevoegde stap-
penplan en geen van allen had ervaring met een dergelijk project. Eén van de moeders vroeg 
zich af of er geen risico’s waren voor de kinderen tijdens dit hele proces en zocht contact met 
de auteurs van dit artikel. Gezamenlijk werd afgesproken om de hygiëne-aspecten tijdens de 
bereiding op te schrijven, monsters te nemen voor bacteriologisch onderzoek en kritisch te 
kijken naar de bijgevoegde handleiding. 

Wat vooraf ging 
Het stappenplan kaasmaken, een begeleidingsprotocol in 7 
stappen werd van tevoren aan alle begeleidende moeders 
meegegeven. De leerkrachten hadden volgens het stappenplan 
vooraf alle gereedschappen en materialen grondig gereinigd met 
heet sodawater. Daarna werd alles gedesinfecteerd met een 
chlooroplossing. Uitgelegd werd dat vuil gereedschap desinfecte-
ren geen zin heeft en dat de chlooroplossing gemene vlekken op 
de kleren kan veroorzaken. Dit staat in schril contrast met het 
ontbreken van een advies om ook werkoppervlakten zoals de 
schooltafels te reinigen en dat voor het bereiden van levensmid-
delen op zijn minst handen moeten worden gewassen. Op de 
ochtend van het kaasmaken haalde een leerkracht de melk, het 
stremsel en de coating voor de kaasjes bij een kaasboerderij in de 
buurt, zoals aangegeven in het stappenplan.

In de school
Leerlingen werden verdeeld in groepjes van 5, elk groepje zou een 
eigen kaasje maken. De boer had de melk al opgewarmd zodat het 
verwarmingsproces in de school sneller zou verlopen. Bij aan-
komst van de melk was die 28°C, terwijl voor het kaasmaakproces 
verwarming moest plaatsvinden tot 31°C. In het stappenplan staat 
vermeld, dat de rauwe melk bijtijds uit de koeling moet worden 
gehaald, omdat het voorzichtig opwarmen van de melk nogal wat 
tijd vergt. In dit geval scheelde dat dus veel tijd. De schone 
materialen werden klaargezet in de klas en het bereidingsproces 

kon beginnen. Het stappenplan werd zo nauwkeurig mogelijk 
doorgewerkt. Er was alleen wat discussie over de wachttijden, 
kaas maken is vooral geduld hebben. Opmerkelijk was dat het 
reinigen van de schooltafels vlak voor het begin met een vaat-
doekje uit de keuken kon worden verhinderd door één van de 
moeders. Slechts één van de groepjes kinderen moest de handen 
wassen van de begeleidende moeder voor aanvang en dat telkens 
weer na een wachttijd/pauze. Toen de kuipjes in de kaaspers zaten 
mochten de kinderen proeven van de wei en de wrongel die over 
was. De nazorg voor de jonge kaasjes zoals het pekelen de 
volgende dag en het coaten waarbij ook door de kinderen zelf 
vervaardigde etiketjes op de kaasjes werden geplakt, werd door 
de leerkrachten gedaan. Het dagelijks draaien van de kaasjes 
gebeurde in de kelder van een van de hulpmoeders. Na 14 dagen 
werden de kaasjes terug verwacht voor de proeverij.

Monstername en resultaten
Van de melk die aangeleverd werd en de opgewarmde melk 
werden monsters genomen in steriele bekers. Ook van de wrongel 
werd een monster genomen. Drie dagen voor de proeverij werd 
van elk kaasje op steriele wijze een puntje uitgesneden voor het 
bacteriologisch onderzoek. Met behulp van de alkalische  
fosfatasetest werd vastgesteld dat het om rauwe (onverhitte) 
melk ging. Het bacteriologisch onderzoek werd ingezet op: totaal 
kiemgetal, Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, E. 
coli 0-157, Salmonella, Campylobacter en Listeria monocytogenes. (Zie 
tabel 1 en 2)
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Discussie
Dat schoolkinderen ziek kunnen worden van het drinken van 
rauwe melk wordt met enige regelmaat ook in dit bulletin gemeld.
(1, 2, 3, 4) Doorgaans gaat het over Campylobacter-infecties, maar er 
kunnen veel meer ziekteverwekkers in rauwe melk worden 
gevonden. Het vinden van Salmonella Typhimurium ft 560 in harde 
boerenkaas in 2006 was opmerkelijk, want de meeste potentiële 
ziekteverwekkers verdwijnen uit gerijpte kaas (zelfs 
Mycobacteriën). Deze boerenkaas veroorzaakte veel infecties bij 
consumenten.(5)

Het vinden van coagulasepositieve staphylococcen is eigenlijk 
‘normaal’ in melk. Theoretisch kan dat van een (subklinische) 
mastitis, veroorzaakt door deze verwekker, komen (acceptabel is 
104-105 kve/g). Nabesmetting van de melk in een besmette 
omgeving/leidingen/apparatuur, de boer en de koe zelf is 
waarschijnlijker. Snel koelen is daarom een vereiste. Bij de 
kaasboer is snel verwerken en vooral aanzuren afdoende om groei 
te verhinderen. Het is goed om te realiseren dat de generatietijd 
van staphylococcen bij 30°C ongeveer 20 minuten is. De in deze 
casus besproken boerenmelk was niet alvast opgewarmd door de 
boer, zoals de moeders dachten, maar heeft na het melken tot aan 
de verwerking uren bij kamertemperatuur gestaan waarbij de 
melktemperatuur slechts enkele graden daalde (tot ± 28°C). Dit is 
de meest klassieke temperatuurfout die gemaakt kan worden bij 
de bereiding van levensmiddelen. Eigenlijk viel het aantal 
staphylococcen (tabel 1) nog wel mee in de melk en zelfs in de 
wrongel (103 kve/g). De vraag rees hoe het verloop zou zijn bij de 
wel zeer jonge kaas die over 14 dagen zou worden geproefd. Bij 
staphylococcen gaat het niet om de voedselinfectie maar om de 
intoxicatie door gevormde toxinen. Dat gebeurt pas bij hoge 

aantallen bacteriën (> 105). In de besproken kaasjes waren ze na 14 
dagen nog steeds aantoonbaar evenveel aanwezig, maar groei 
trad (waarschijnlijk) niet op. Hoewel het optreden van staphylo-
coccenintoxicatie door kaas in Nederland voor de auteurs niet 
bekend is komt dat elders in de wereld vaker voor, soms ook door 
nabesmetting.(6, 7, 8) Door vergelijking van spa-types kon 
Wattinger et. al.(9) aantonen dat voedsel vrijwel altijd wordt 
gecontamineerd door mensen die de levensmiddelen hanteren of 
toebereiden. Johler et. al.(10) vonden dat met spa-typering 
rundermastitis staphylococcen zelden of nooit gevonden worden 
bij voedselintoxicaties. Punt blijft dat het uitgangsmateriaal al 
bezoedeld kan zijn. Het totaalkiemgetal als hygiënemaat (in deze 
casus melk 103, wrongel 104) lag onder de daarvoor bestaande 
norm van 105 kve/ml.(11) Boven dat getal zou de melk al als 
bedorven worden beschouwd en niet meer in aanmerking kunnen 
komen voor verwerking (kaas en yoghurt productie gaan dan mis). 
Als vergelijking: mengmelk van gezonde koeien heeft vaak al een 
totaalkiemgetal van 104/ml.(12)

Voor Enterobacteriaceae geldt geen norm, en voor E. coli uitsluitend 
voor kaas bereid van rauwe melk (104-105 kve/m is acceptabel, 
beter lager).(13) In deze melk was dus weliswaar sprake van fecale 
verontreiniging maar niet verontrustend. Gelukkig konden géén 
bekende ziekteverwekkers worden aangetoond. Dat zulke 
pathogenen in rauwe tankmelk kunnen worden aangetroffen 
bleek uit Duits onderzoek. (Tabel 3) (14) In het stappenplan was 
veel aandacht voor het reinigen en desinfecteren van de gebruikte 
gereedschappen. Voor persoonlijke hygiëne en reiniging van de 
werkoppervlakten in de school was geen enkele aandacht. Nog 
vlak voor de aanvang wist één moeder te voorkomen dat met een, 
vaak microbiologisch ernstig vervuild, keukendoekje de tafels 
werden gereinigd. Op droge tafels valt het totaalkiemgetal 
doorgaans erg mee: In de kaasjes was opmerkelijk veel verschil 
tussen de hygiëneparameters. Het totaalkiemgetal nam in de tijd 
logischerwijze toe. Verschillen tussen de aantallen 
Enterobacteriaceae laten zien dat één van de groepjes leerlingen 
vóór elke handeling aan de kaasbereiding (ook na de pauzes) 
telkens hun handen moesten wassen. Dat gold niet voor de 
andere groepjes. In één van de kaasjes zat opmerkelijk veel E. coli 
tegen de grens van het acceptabele aan (104-105). Dit kaasje is 
verwijderd door de onderzoekers voordat de dag van het proeven 
aanbrak; alle overige uitslagen waren niet verontrustend. Het 
proeffestijn werd een feest en er is niemand ziek geworden.

Nabespreking
Het initiatief om kinderen zelf kaas te laten maken verdient lof. 
Nog mooier zou het zijn om hier basishygiëneonderwijs aan te 
koppelen. Handen wassen vóórdat je met je vingers aan voedsel 
komt. Alle basisregels voor keukenhygiëne en persoonlijke 

Tabel 1. Samenvatting resultaten bacteriologisch onderzoek van melk en 
wrongelmonsters 

melk wrongel
Totaal kiemgetal 5000 / ml 28000 / gram

Enterobacteriaceae  410 / ml  560 / gram

S. aureus  300 / ml  1100 / gram

B. cereus   40 / ml  < 10 / gram

Niet aangetoond: E. coli 0157, Salmonella, Campylobacter, Listeria

Tabel 2. Spreiding in resultaten van bacteriologisch onderzoek van kaasmonsters
Totaal kiemgetal 5,1 x 104  – 3 x 105 / gram

Enterobacteriaceae 30 – 6,5 x 104 / gram

E. coli < 10 – 1,3 x 104 / gram

S. aureus 1,1 x 103  – 4 x 103 / gram

B. cereus 100 –  200 / gram

Niet aangetoond: E. coli 0157, Salmonella, Campylobacter, Listeria

Tabel 3. Pathogenen in rauwe tankmelk in Duitsland

Pathogeen Aantal monsters Aantal besmet Percentage
Campylobacter 314 6 1,9%

Listeria monocytogenes 326 15 4,6%

Salmonella 328 0 0%

VTEC 296 4 1,4%

MRSA 297 14 4,7%
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hygiëne zouden aan bod kunnen komen. Ze staan niet voor niets 
in de warenwetregeling hygiëne van levensmiddelen.(15)
Een gemiste kans voor de uitgevende stichting maar ook voor de 
school. Het uitsluitend door leken laten produceren van kaas, 
zonder enig inzicht in hygiëne (behalve voor de spullen van de 
stichting zelf) brengt risico’s met zich mee. De microbiologische 
kwaliteit van het uitgangsmateriaal was onvoldoende en had 
theoretisch ernstige gevolgen kunnen hebben. 
Het onhygiënische bereidingsproces voegt alleen micro-organis-
men toe. Het proeven van de tussenstadia (wei, wrongel) moet 
ernstig worden ontraden als het uitgangspunt ongepasteuriseerde 
melk betreft. Helaas is er geen regelgeving die dit rechtstreeks 
verbiedt. Artikel 3 uit het Warenwet besluit Zuivel, waar dit 
geregeld was, is per 1-1-2006 vervallen.

Ook het toevoegen van kruiden aan de wrongel zonder informatie 
over vers, gedroogd, doorstraald of niet, hoeveelheden die 
gebruikt kunnen worden enz. is riskant. Potentiële besmetting van 
de kruiden zelf kan bron zijn van uitgroei in de kaasjes. Het gaat 
om relatief eenvoudig te vermijden risico’s. Het is verstandig om 
deskundigen op het terrein van voedselveiligheid te raadplegen 
als leskisten gebruikt worden door leken. Met de samenstellers 
van de leskist is contact opgenomen om dit artikel en suggesties 
voor verbeteringen door te nemen.
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Uit het veld

Een cluster van 
kraamvrouwenkoorts
A. Rietveld, K. Kamp, L. Groen, A-E. Nieman, P. Wever

Na een melding van 2 patiënten met kraamvrouwenkoorts die in hetzelfde ziekenhuis waren 
bevallen, werd een clusteronderzoek gestart. Een week later werd nog een derde patiënte 
met kraamvrouwenkoorts gemeld uit hetzelfde ziekenhuis, met een infectie  veroorzaakt 
door een groep A-streptokok. Aanvankelijk leek het te gaan om een cluster van 5 personen, 3 
patiënten en 2 medewerkers met dragerschap. Na typering bleek dat het een cluster was van 
3 personen, de laatste 2 patiënten en een medewerker van het ziekenhuis.  

Drie meldingen
Begin 2012 kreeg de GGD een melding van 2 kraamvrouwen, 
patiënten A en B, met een puerperale sepsis. 
Patiënte A werd 8 dagen postpartum opgenomen met koorts en 
de bloedkweek leverde een groep A-streptokok (GAS) op. De 
bevalling was poliklinisch en zonder noemenswaardige problemen 
verlopen.  Drie dagen na opname werd zij weer ontslagen. 
Patiënte B was 3 dagen na patiënte A bevallen. Zij was eveneens 
poliklinisch bevallen en had  een kleine ruptuur die gehecht moest 
worden. Patiënte B werd 2 dagen postpartum opgenomen met 
koorts en er werd een GAS gekweekt uit bloed en lochia. Bij haar 
was ook in het jaar ervoor uit fluor een GAS gekweekt. Ook 
patiënte B werd na 3 dagen  in goede conditie ontslagen. 
Patiënten A en B zijn nooit tegelijkertijd in het ziekenhuis geweest.
Een week later werd een derde kraamvrouw , patiënte C, gemeld 
met een positieve kweek op GAS. Zij was 5 dagen na patiënte A 
bevallen en was na een gecompliceerde bevalling 6 dagen 
opgenomen geweest.  Drie dagen na ontslag werd zij opnieuw 
opgenomen vanwege koorts. De GAS werd gekweekt uit een 
abces van de episiotomiewond; de bloedkweek was negatief. 
Alhoewel deze patiënte C niet aan de meldingscriteria voldeed 
omdat zij geen positieve bloedkweek had, is zij toch door de 
arts-microbioloog gemeld vanwege een mogelijke gezamenlijke 
bron met patiënten A en B.

Geen profylaxe geadviseerd
De vrouwen hadden een relatief mild ziektebeeld. Zij knapten vlot 
op na een behandeling met Augmentin. Profylaxe van contacten is 
volgens de LCI-richtlijn Groep A-Streptokokkeninfectie (1) alleen 
aangewezen  als er sprake is van een door GAS veroorzaakte 
fasciitis necroticans of STSS (Streptococcal toxic shock syndrome) 
Er is daarom in deze situatie geen profylaxe geadviseerd  aan de 
contacten.

Zoeken naar de bron
De LCI-richtlijn geeft tevens aan dat het bij een cluster van 
kraamvrouwenkoorts van belang is om een mogelijke gemeen-
schappelijke bron van deze infecties te detecteren. Daarnaast 
wilden we nagaan of het inderdaad om een cluster ging.
Na de melding van de eerste 2 patiënten adviseerde de GGD de 
arts-microbioloog, om de kweken op te sturen naar het RIVM voor 
typering en de medewerkers te testen die bij beide bevallingen  
betrokken waren geweest.  Het bleek dat slechts één verpleegkun-
dige bij beide bevallingen aanwezig was geweest. Zij testte negatief 
bij dragerschapsonderzoek van neus, keel en perineum.

Na de derde melding werd het personeel opnieuw onderzocht. De 
dienst Hygiëne van het ziekenhuis richtte de aandacht op het 
aanscherpen van persoonlijke hygiënische maatregelen aan, 
voerde een extra hygiëneaudit uit en nam omgevingsmonsters.
In totaal werden 8 personeelsleden getest. Twee (artsen) bleken 
positief.  Eén van hen (I) was betrokken geweest bij de heropna-
mes van de patiënten A en B en de ander (II) was bij de bevallingen 
van patiënten B en C.  De omgevingsmonsters testten negatief. 
De personeelsleden die positief testten kregen geen werkverbod, 
maar het advies om persoonlijke hygiënemaatregelen strikt toe te 
passen. De reden hiervoor is dat (tijdelijk) dragerschap van een 
Groep A streptokok vaker voorkomt in de bevolking en dus ook bij 
medewerkers in de gezondheidszorg - Goede hygiëne moet 
voldoende zijn om overdracht tijdens het werk te voorkomen. 
Daarnaast was het klinisch beeld relatief mild en waren er geen 
nieuwe infecties geweest. 

Drie verschillende typen GAS
De kweken van de 5 positief getestte betrokkenen, de 3 patiënten 
en 2 artsen,  werden voor T-typering en emm-typering opgestuurd 
naar het RIVM om mogelijke verwantschap te testen en dus 
eventuele overdracht aan te tonen. 
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Er werden 3 verschillende GAS-isolaten gevonden: patiënte A en 
medewerker I hadden beide T-type 28, maar met een ander 
emm-type. Er was tussen beiden dus geen overdracht geweest. 
Patiënten B, C en medewerker II hadden wel een zelfde GAS-type: 
T-type B3264, emm-type 89.0. Dit zou dus kunnen wijzen op een 
cluster. Er zijn hierbij 2 scenario’s mogelijk. Ofwel medewerker II 
besmette zowel patiënte B als C tijdens de bevalling. Ofwel, en dat 
lijkt het meest waarschijnlijk, patiënte B droeg de bacterie over 
aan medewerker II die vervolgens patiënte C besmette. Patiënte B 
was namelijk al eerder positief getest op een GAS en daarom 
waarschijnlijk draagster. Er zijn geen concrete aanwijzingen 
gevonden voor de manier waarop de besmetting heeft plaatsge-
vonden. Medewerker II is kortdurend positief getest voor GAS en 
testte in vervolgkweken negatief. Medewerker I heeft mede op 
eigen verzoek een eradicatiebehandeling met clindamycine 20 
mg/kg per dag in 3 doses gedurende 10 dagen gekregen en was 
daarna ook bij herhaling (3x) negatief. Deze medewerker I was niet 
betrokken bij overdracht van GAS, maar dit was toen nog niet 
bekend.

Hygiëne ook rondom een 
bevalling belangrijk

Het clusteronderzoek werd gestart naar aanleiding van de eerste 2 
patiënten. Deze bleken na typering uiteindelijk geen relatie te 
hebben. De overeenkomst in type GAS bij de patiënten B, C en 
medewerker II bevestigt nog weer eens de bevindingen van 
Semmelweis uit het midden van de 19de eeuw en laat zien dat 
hygiënemaatregelen bij een bevalling uitermate belangrijk zijn. 
Het ziekenhuis heeft naar aanleiding van deze casus maatregelen 
genomen ter verbetering van het opvolgen van kledingvoorschrif-
ten en naleven van protocollen over handhygiëne tijdens het 
verzorging van kraamvrouwen. Na de derde patiënte zijn er geen 
andere kraamvrouwen met infecties met GAS gesignaleerd in dit 
ziekenhuis.
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Artikel

Het Dutch Wildlife Health Centre– 
Kennis over wildziekten in 
Nederland
J.M. Rijks, J. van der Giessen, H.J. Roest, T. Kuiken, A. Gröne 

Veel dierziekten inclusief zoönosen hebben wilde dieren als reservoir. Kennis over ziekten 
onder wilde dieren is van belang voor zowel de dier- en volksgezondheid, en vormt een 
essentieel onderdeel van het One health-concept. Een expertisecentrum wildziekten, waar 
dergelijke kennis vermeerderd en gebundeld wordt, ontbrak in Nederland. Mede daarom is 
het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) opgericht.

Het DWHC signaleert over de gezondheid van in het wild levende 
dieren in Nederland door het uitvoeren van pathologisch 
onderzoek naar ziekte- en doodsoorzaken van wilde dieren. 
Daarnaast heeft het DWHC coördinerende, informatieverschaf-
fende en adviserende taken over ziekten bij in het wild levende 
dieren. Aan de ene kant gaat het om zoönosen en het belang voor 
de volksgezondheid. Daarom financiert het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een deel van het DWHC. 
Aan de andere kant gaat het om ziekten die overdraagbaar zijn op 
gedomesticeerde dieren, zodat ook het Ministerie van 
Economische Zaken ((EZ), voorheen Ministerie van Economische 
Zaken, Landbouw en Innovatie) aan de financiering bijdraagt. Het 
centrum is onderdeel van de faculteit Diergeneeskunde van de  
Universiteit Utrecht die ook medefinancier is. Het DWHC is het 
aanspreekpunt bij vragen over ziekten bij wilde dieren in 
Nederland. Het werkt voor de uitvoering van de taken nauw 
samen met mensen in het veld en andere kennisinstellingen zoals 
het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het 
Central Veterinary Institute in Lelystad (CVI) of Erasmus Medisch 
Centrum Rotterdam (Erasmus MC).

De activiteiten van het DWHC worden in dit artikel toegelicht aan 
de hand van verschillende opkomende zoönosen, die voor 
Nederland van prioritair belang zijn bevonden binnen het Emerging 
zoonoses project (EmZoo) en waarvan kennis in wilde dieren nodig 
is. Het DWHC heeft een belangrijke rol om deze kennis in samen-
werking met andere kennisinstellingen verder uit te bouwen.

One health en wilde dieren
Wilde dieren kunnen een bron van infectieziekten voor mensen en 
gehouden dieren zijn.(1) Meer dan 70% van de ziekteverwekkers 
van opkomende zoönosen—zogenaamde ‘emerging zoönotic 
diseases’—zijn direct of indirect afkomstig van wilde dieren.(2) 

Recente voorbeelden hiervan in Nederland zijn de H7N7-
vogelgriep uit wilde vogels (3) en de vossenlintworm uit vossen.(4, 
5)

Naast directe effecten op humane gezondheid, kunnen wildziek-
ten ook negatieve effecten hebben op de economie en de 
biodiversiteit.(6) Om de H7N7-vogelgriepvirusuitbraak in 
Nederland te stoppen zijn meer dan 30 miljoen stuks pluimvee 
geruimd en zijn € 270 miljoen aan directe kosten uitgegeven.(6) 
De bestrijdingskosten van bovine tuberculose in Engeland, waar 
dassen voor de bacterie een reservoir vormen, waren alleen al in 
2010/2011 meer dan € 100 miljoen.(7) Ten slotte kunnen ziekten bij 
wilde dieren natuurlijk ook gevolgen hebben voor wilde diersoor-
ten zelf.(8)

Complexe en moeilijk beheersbare ontwikkelingen zoals voort-
schrijdende globalisering, veranderingen in landbouw en in 
natuurgebieden, klimaatverandering en toename van exotische 
dieren gehouden door particulieren, liggen ten grondslag aan een 
toenemend effect van infectieziekten in wilde dieren op de 
volksgezondheid, de economie, en de biodiversiteit.(8)

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de 
Wereldvoedselorganisatie (FAO) en de 
Werelddiergezondheidorganisatie (OIE) pleiten dan ook voor een 
one-health benadering van gezondheidsrisico’s.(1) Ook in 
Nederland wordt het risico van insleep of verspreiding van 
zoönosen of besmettelijke dierziekten door wilde dieren erkend 
(9), evenals de noodzaak van langetermijninzicht in de gezondheid 
van wildpopulaties voor tijdige signalering van zoönosen.(10, 11) 
Tot voor kort was in Nederland geen centraal coördinerend 
instantie die zich bezighield met wildziekten en de verbinding 
tussen de gezondheid van mensen en (gedomesticeerde) dieren. 
Met het DWHC is hierin verandering gekomen.
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Een expertisecentrum 
wildziekten: het DWHC

Het DWHC is het centrale aanspreekpunt en expertisecentrum 
wildziekten in Nederland. De missie van het DWHC is het 
vermeerderen van de kennis over de gezondheid van in het wild 
levende dieren, en het bevorderen van een goed gebruik van die 
kennis bij het beleid aangaande de volksgezondheid en de 
gezondheid van gedomesticeerde en in het wild levende dieren. 

Voorbeelden van taken zijn:
•	 Pathologisch onderzoek verrichten op kadavers van wilde 

dieren, vooral bij buitengewone sterfte, om ziekte- en 
doodsoorzaken vast te stellen (het ‘incidentenonderzoek’). Dit 
is de belangrijkste pijler van het DWHC. Het generieke patholo-
gisch onderzoek vormt de basis voor het gericht uitzetten van 
verder onderzoek bij gelieerde instellingen met expertise in 
specifieke ziekteverwekkers. Zo functioneert het DWHC als het 
triagepunt en uitvoerder van algemene (passieve) wildziekte-
surveillance in Nederland. Jaarlijks worden circa 300 casussen 
onderzocht.

•	 Vroegtijdig signaleren van risico’s voor de humane gezondheid 
en voor diergezondheid, op basis van 1. relevante signalen over 
infectieziekten bij wild vanuit het incidentenonderzoek,  
2. waargenomen trends in wildziekte en –sterfte, en 3. informa-
tie over ziekten bij wild als gevolg van contact met derden uit 
binnen- en buitenland.

•	 Advies geven ten aanzien van programma’s om omvang en 
verloop van ziekten en infecties bij in het wild levende dieren te 
onderzoeken.

•	 In samenwerking met partners, onderzoeksprojecten die uit 
voorgaande taken voortvloeien, opzetten en uitvoeren.

•	 Informatie verstrekken en onderwijs of trainingen geven, over 
ziekte en gezondheid van wilde dieren en hoe er mee om te 
gaan.

•	 Rapporteren over de status van ziekten bij wilde dieren in 
Nederland aan het Ministerie van EZ ten behoeve van inter-
nationale afspraken.

Het DWHC voert haar missie uit in nauwe samenwerking met 
partners. Dit zijn enerzijds partners in het veld  en anderzijds 
kennisinstellingen in binnen- en buitenland. De partners in het 
veld vormen een netwerk van personen die ziekte en sterfte bij 
wild kunnen waarnemen, bijvoorbeeld boswachters, jagers, en 
vogelaars. De kennisinstellingen in Nederland zijn deels organisa-
ties die het veld ondersteunen en de kennis over wildedierenpo-
pulaties hebben. Voorbeelden zijn de Particuliere 
Gegevensbeherende Organisaties zoals Vogelonderzoek 
Nederland (SOVON) en de Zoogdiervereniging, jagersverenigingen 
zoals de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) en 
faunabeheereenheden. Daarnaast zijn het organisaties met een 
rol in het waarborgen van volks- of diergezondheid, zoals het 
RIVM, de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), en 
het CVI. Internationaal gezien heeft het DWHC een netwerk van 
vergelijkbare wildziekten kenniscentra in Europa en daarbuiten, 
waarmee informatie uitgewisseld wordt. 

Het centrum ging in 2002 van start, werd 3 jaar tijdelijk onder-
gebracht in het ErasmusMC, maakte in 2008 een doorstart, en is 
sindsdien onderdeel van de FD. Het huidig takenpakket en de 
organisatievorm van het DWHC zijn in de periode voorafgaand 
aan de doorstart ontwikkeld in samenspraak met belangheb-
bende partnerorganisaties. De ministeries van VWS en EZ en de 
faculteit Diergeneeskunde financieren nu de basistaken; voor 
projecten wordt extra financiering geworven. 

Activiteiten DWHC 
De activiteiten van het DWHC worden toegelicht aan de hand van 
verschillende opkomende zoönosen, die voor Nederland van 
prioritair belang zijn bevonden binnen het EmZoo (Tabel 1).(10, 11) 
Vroegtijdige signalering en kennis van de ziekte in wilde dieren zijn 
hierbij van groot belang. 

Influenza A-virus 

Een van de belangrijkste zoönoseverwekkers is het influenza 
A-virus, de oorzaak van vogelgriep oftewel aviaire influenza (AI). 
Wilde vogels, met name watervogels, vormen het natuurlijk 
reservoir van laagpathogene aviaire influenza A (LPAI)-virussen, 
maar in principe kunnen alle vogelsoorten geïnfecteerd worden 
met LPAI-virus. Wilde vogels worden—afhankelijk van de 
soort—in meer of mindere mate ziek van hoogpathogene aviaire 
influenza A (HPAI)-virusinfectie. Ook in het wild levende zoogdier-
soorten, zoals vossen en marters kunnen blootgesteld worden aan 
HPAI-virus en ernstig ziek worden of zelfs sterven.(12, 13) Het is 
moeilijk om een adequate surveillance voor HPAI-virus in wilde 
dieren uit te voeren, omdat zoveel soorten gevoelig zijn voor 
infectie en de verschijnselen niet typisch zijn.

Tabel 1. Top-18 pathogenen van de EmZoo-lijst
Prioriteit Pathogeen
1 Influenza A-virus (aviair) H5N1

2 Toxoplasma gondii

3 Japanese encephalitisvirus

4 Campylobacter spp.

5 Mycobacterium bovis

6 BSE prion

7 Coxiella burnetii

8 Anaplasma phagocytophila

9 Streptococcus suis

10 Leptospira interrogans

11 West-Nijlvirus

12 Crimean-Congo hemorrhagic fever virus

13 Dobrava-Belgradevirus 

14 Rabiësvirus (klassiek)

15 Yersinia pestis

16 Rift Valley fever virus

17 Capnocytophaga canimorsus

18 Francisella tularensis
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Het DWHC heeft een algemene surveillance voor ziekte en sterfte 
van in het wild levende zoogdieren en vogels uitgevoerd door 
personeel dat gespecialiseerd is in wildziekten (het eerder 
genoemde incidentenonderzoek). Hierdoor kan de opkomst van 
HPAI-virus in Nederlandse wilde fauna in een vroeg stadium 
worden aangetoond. Deze surveillance functioneert altijd op een 
basaal niveau, maar kan snel opgeschroefd worden tijdens 
uitbraken, zoals tijdens de influenza H7N7-uitbraak in 2003.(14)
Daarnaast functioneert het DWHC als een centraal aanspreekpunt 
voor de tientallen organisaties in Nederland die op een of andere 
manier betrokken zijn bij ziekte en sterfte onder wilde vogels. 
Hiertoe behoren het Erasmus MC, dat een langdurig monitoring-
programma heeft voor AI bij levende wilde vogels, en het CVI, dat 
in samenwerking met SOVON en NVWA een vergelijkbaar 
programma heeft, maar dan voor dode wilde vogels. Hierdoor zijn 
er kortere communicatielijnen tussen deze organisaties, en betere 
mogelijkheden om informatie uit te wisselen en samen te werken. 
Zo is bijvoorbeeld gezamenlijk de 'vogelsterftekaart' ontwikkeld 
voor vinders van dode vogels. Deze kaart wijst de vinder direct 
naar de juiste organisatie voor vogelgriep, botulisme, vergiftiging, 
of algemeen postmortaalonderzoek op de vogels (http://www.
dwhc.nl/info.html). 

Flavivirussen van het Japanese 
encephalitiscomplex 

De West-Nijlvirus (WNV)-uitbraak in de Verenigde Staten is het 
voorbeeld hoe een ziekte, waarmee niemand in het land rekening 
had gehouden, als eerste bij wilde vogels werd geïdentificeerd.(15) 
Dit virus en het uit dezelfde familie komende Japanese encephali-
tisvirus (JEV) en Usutuvirus zijn zoönotische flavivirussen die bij 
wilde vogels voorkomen en door muggen op de mens overge-
bracht kunnen worden. JEV is in Azië de belangrijkste virale 
oorzaak van hersenontsteking, met 30.000 – 50.000 gerappor-
teerde humane gevallen per jaar. JEV-RNA is onlangs in muggen in 
Italië aangetoond.(16) Usutuvirus lijkt bij de mens alleen bij 
immuungecompromitteerde mensen ziekte te veroorzaken.(17)
Het DWHC is alert op opkomende infecties met virussen uit deze 
groep. Het incidentenonderzoek onder wilde vogels is een goede 
manier om deze vroegtijdig te onderkennen. Vorig jaar werd 
Usutuvirus voor het eerst in Duitsland vastgesteld, toen massale 
sterfte bij merels werd waargenomen.(18) DWHC heeft toen 
contact opgenomen met collega’s in Duitsland voor details uit de 
eerste hand (http://www.dwhc.nl/Buitenlands/V_usutu.html). Tot 
op heden (half september 2012) heeft het DWHC geen aanwijzing 
voor verhoogde sterfte door Usutuvirus onder vogels in Nederland. 

Coxiella burnetii 

De bacterie C. burnetii is de verwekker van Q-koorts. Tijdens de 
Q-koortsepidemie 2007-2010, kwam vanuit het publiek de vraag 
of C. burnetii-infectie ook bij wilde dieren voorkomt. In antwoord 
op die vraag is er eerst een literatuurstudie gedaan door RIVM, 
CVI, KNJV en DWHC. Hieruit bleek dat C. burnetii circuleert onder 
allerlei soorten wild elders in Europa; in Nederland was hier geen 
onderzoek naar gedaan. Naar aanleiding van het onderzoek 
werden jagers geadviseerd om hygiënische voorzorgsmaatregelen 

te nemen wanneer ze de ingewanden uit afgeschoten reeën halen 
(reeën 'ontweiden'), in het bijzonder bij drachtige dieren.(19) 
Het DWHC heeft vervolgens in samenwerking met het CVI 
onderzoek opgestart om nader inzicht te krijgen in het voorkomen 
van C. burnetii-infectie bij reeën in Nederland. De ree is de meest 
voorkomende wilde herkauwer in Nederland (ruim 60 000 volgens 
voorjaarstellingen 2008). Archiefmateriaal  van 79 reeën uit 
DWHC’s biobank zijn bij het CVI onderzocht op voorkomen van C. 
burnetii-DNA met een PCR-test. In een of meer weefsels van 18 
reeën is C. burnetii-DNA aangetoond. Er was geen effect van 
geslacht, leeftijd of gezondheid. Deze bevindingen bevestigen het 
voorkomen van C. burnetii bij reeën in Nederland, en onderstrepen 
het belang van het nemen van algemene hygiënische voorzorgs-
maatregelen bij omgang met wild.(20) 
Op basis van verdere typering van materiaal van 2 reeën bleek dat 
de C.burnettii-stam in deze 2 dieren verschilt van de meest 
voorkomende C.burnettii-stam in geiten tijdens de 
Q-koortsuitraak van 2007-2010.(20,21,22) 

Francisella tularensis  

De bacterie F. tularensis is de verwekker van tularemie (‘konijnen-
koorts’, ‘hazenpest’). De subspecies die over het algemeen in 
Europa bij wilde dieren voorkomt, F. tularensis ssp. holartica, is 
minder virulent voor de mens dan de in Amerika voorkomende F. 
tularensis ssp. tularensis. F. tularensis heeft een breed gastheerspec-
trum. Ziekte wordt het vaakst waargenomen onder haasachtigen 
en knaagdieren. Besmetting van gastheren vindt plaats via beten 
van bloedzuigende insecten (teken, muggen, steekvliegen), via 
contact van de (beschadigde) huid of oogslijmvlies met besmette 
kadavers, via inademing van aerosolen met de bacterie, of door 
inname van besmet water of vlees. 
In 2011 werd in Nederland voor het eerst sinds 1953 een inheems 
geval van tularemie bij de mens vastgesteld (23). In 2011 was er 
geen aanwijsbare link naar wilde dieren, maar in 1953 was de bron 
waarschijnlijk een haas. 
Tularemie is recent vastgesteld onder hazen (Lepus europaeus) in 
omliggende landen. Zo was er begin 2011 een uitbraak van 
tularemie onder hazen in Frankrijk (24). In het aan Nederland 
aangrenzende Neder-Saksen zijn doodgevonden hazen patholo-
gisch onderzocht en monsters getest door middel van PCR voor 
tularemie. Hiervan testen 2.9% positief (25).
Echter, in Nederland is onbekend in hoeverre hazen besmet zijn. 
Daarom heeft het DWHC heeft in samenwerking met het CVI en 
het RIVM een onderzoek opgestart om prospectief alle ingezon-
den hazen te testen op tularemie. In 2011 testen er geen monsters 
positief in de PCR (n=35). Hiermee krijgen we inzicht in de stand 
van zaken in Nederland wat betreft de rol van hazen als bron van 
deze ziekte.

Conclusie
Het DWHC draagt bij aan de one-health-aanpak  van gezondheid 
in Nederland door haar kennis en expertise in wildziekten en haar 
uitgebreid netwerk op dit terrein. Bij een meerderheid van de door 
EmZoo geprioriteerde top-18 zoönosen spelen wilde dieren een 
belangrijke rol als reservoir en/of verklikker van de opkomst van 
de infectieziekte. 

http://www.dwhc.nl/Buitenlands/V_usutu.html
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Aan de hand van enkele van deze zoönosen is de inbreng van het 
DWHC aan de one-health-benadering in dit artikel geïllustreerd. 
De pijler van het DWHC is het incidentenonderzoek. Deze 
algemene surveillance is van primair belang voor het vroegtijdig 
onderkennen van nog niet in Nederland aangetoonde infectieziek-
ten. Via dit incidentenonderzoek wordt ook de vinger aan de pols 
gehouden bij endemisch voorkomende ziekteverwekkers. Bij 
andere zoönosen draagt het DWHC als wildziektekenniscentrum 
vooral bij aan inzicht en beleid via coördinerende, informatiever-
schaffende en adviserende activiteiten. Het DWHC neemt als 
agendalid ook deel aan het Signaleringsoverleg Zoönosen. In dit 
maandelijkse overleg, waarin experts deelnemen vanuit zowel het 
humane als veterinaire veld (RIVM , CVI, GD, en Fd), worden 
(potentiele) zoonotische signalen vanuit de dierhouderij , wilde 
dieren en bij de mens besproken. Doel van het overleg is om een 
snelle uitwisseling en beoordeling van mogelijk zoonotische 
signalen bij mens en dier te bespreken en te beoordelen, waarbij 
vervolgacties tijdig genomen kunnen worden.
 
Monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen bij dieren 
in de natuur is dus belangrijk! Heeft u vragen over ziekten die 
voorkomen bij wild, neemt u dan contact met ons op.
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Artikel

Patiëntenparticipatie: wat moeten 
burgers weten over MRSA en 
antibioticagebruik?
N. de Jong, J. Wentzel, J.E.W.C. van Gemert-Pijnen

Patiënten zijn een belangrijke factor in de transmissie van MRSA in grensoverschrijdende 
zorg. Hun medewerking is daarom nodig voor effectieve infectiepreventie. Effectieve  
patiëntenparticipatie is alleen mogelijk als zij goed geïnformeerd, bereid en in staat zijn om 
een actieve rol in de behandeling en preventie te vervullen. In dit onderzoek werd via een 
Delphi-studie aan experts gevraagd wat patiënten zouden moeten weten over MRSA. De 
expert-groepen bestonden uit 4 artsen-microbioloog, 5 ziekenhuishygiënisten, 6 artsen 
infectieziekten van GGD’en en 5 voormalig MRSA-patiënten. Er werd weinig consensus 
bereikt tussen de expertgroepen. Consensus binnen de expertgroepen was hoger. Ook waren 
er verschillen tussen de resultaten van de Delphi-studie en de inhoud van bestaande MRSA- 
en antibioticagebruikrichtlijnen van WIP, LCI en SWAB. Meer overeenkomsten werden ge-
vonden met de website www.mrsa-net.nl. Concluderend moet er meer overleg plaatsvinden 
tussen expertgroepen, moeten bestaande richtlijnen aangevuld worden en moet de infor-
matievoorziening richting patiënten beter gestroomlijnd worden.

Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) is een 
belangrijke veroorzaker van ziekenhuisinfecties.(1) De prevalentie 
van MRSA in Nederland is relatief laag in vergelijking met andere 
landen, mogelijk door het gehanteerde ‘Search and Destroy’ 
beleid en het terughoudend voorschijven van antibiotica.(2) 
Steeds meer patiënten maken echter gebruik van zorg in het 
buitenland, zij kunnen dan bacteriën als MRSA in buitenlandse 
ziekenhuizen oplopen en meenemen naar Nederlandse zorginstel-
lingen. Dit is een bedreiging voor de veiligheid van de binnenland-
se gezondheidszorg. Eerder onderzoek heeft aangetoond dat het 
betrekken van patiënten bij de zorg de kwaliteit helpt te verbete-
ren.(3) Het betrekken van stakeholders is cruciaal voor het 
invoeren van interventies gericht op het voorkomen van (de 
verspreiding van) MRSA.(4) 
Met het oog op van grensoverschrijdende infectiepreventie en –
controle zijn patiënten een belangrijke partij: zij moeten op de 
hoogte zijn van eventuele risico’s van zorgconsumptie in het 
buitenland en hun medewerking is cruciaal wanneer zij (al dan niet 
besmet) terugkeren naar Nederland. Het betrekken van patiënten 
bij het zorgproces wordt patiëntenparticipatie genoemd. Dit zijn 
‘de activiteiten die worden uitgevoerd door een individu, ten 
behoeve van anderen, voor het behouden en bevorderen van 
gezondheid, de preventie van ziekten, opsporen, behandelen en 
verzorgen van ziekten en het herstellen van gezondheid, of, als 
herstel niet mogelijk is, aanpassing aan de continuering van een 
handicap’.(5). Voor effectieve patiëntenparticipatie in de huidige 

context is het noodzakelijk dat patiënten kennis hebben over 
MRSA en antibioticagebruik. Dit onderzoek is erop gericht vast te 
stellen welke kennis nodig is.
Er is nog maar weinig onderzoek gedaan naar welke perceptie het 
algemeen publiek heeft over MRSA en antibioticagebruik, zeker 
specifiek voor het Nederlandse publiek. De literatuur die wel 
bestaat (gebruikt in dit onderzoek als basis voor de Delphi-studie) 
is nog onvoldoende duidelijk. In dit artikel presenteren wij de 
resultaten van de Delphi-studie die is uitgevoerd met als doel vast 
te stellen welke kennis over infectiepreventie en –controle 
patiënten zouden moeten hebben volgens experts in het veld. De 
experts zijn hierbij betrokken om vanuit verschillende (relevante) 
perspectieven te beoordelen welke kennis nodig is en om een zo 
breed mogelijk draagvlak te creëren voor de gevonden resultaten.

Methoden
Delphi-studie

De Delphi-studie is een methode om een groep individuen 
effectief met een complex probleem om te laten gaan en 
consensus te bereiken door de groepscommunicatie te structure-
ren.(6) Dit gebeurt via meerdere ronden van (online) vragenlijsten, 
waarin deelnemers hun mening geven over één of meerdere 
thema’s, en waarin zij feedback krijgen over de mate van overeen-

http://www.mrsa-net.nl
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stemming onder de deelnemers en de genoemde argumenten. 
Door deze indirecte discussie wordt voorkomen dat alleen de 
meest dominante persoonlijkheden in een groep hun mening 
geven (7) en kunnen deelnemers hun mening aanpassen zonder 
eventuele angst voor gezichtsverlies. Voor deze studie werden 22 
deelnemers uitgenodigd: 4 artsen-microbioloog, 5 ziekenhuishy-
giënisten, 6 artsen infectieziekten van GGD’en en 5 voormalig 
MRSA-patiënten. Uiteindelijk vielen 1 ziekenhuishygiënist en 1 
(voormalig) MRSA-patiënt om onbekende reden af.
Op basis van literatuuronderzoek zijn items geïdentificeerd met 
betrekking tot de perceptie en kennis van het algemeen publiek, 
patiënten en/of bezoekers van patiënten over MRSA en antibioti-
caresistentie. De literatuur bestond uit 7 artikelen over de 
perceptie van MRSA (8-14) en 5 artikelen over de perceptie van 
(verantwoord) antibioticagebruik (15-19).
De deelnemers kregen de geïdentificeerde items voorgelegd via 
online vragenlijsten. Hen werd gevraagd om per item op een 
5-punts Likert schaal, variërend van ‘zeer onbelangrijk’, ‘onbe-
langrijk’, ‘neutraal’, ‘belangrijk’ tot ‘zeer belangrijk’, aan te geven 
hoe belangrijk zij het vinden dat burgers over deze kennis 
beschikken. In totaal zijn in drie ronden de items voorgelegd, 
waarbij de resultaten na elke ronde werden geanalyseerd, 
samengevat en teruggekoppeld aan de deelnemers. Hierdoor 
kregen zij inzicht in de mate van overeenstemming en hun eigen 
positie ten opzichte van de groep. Daarnaast kregen de deelne-
mers in de tweede en derde ronde de items waarover nog geen 
consensus bestond opnieuw ter beoordeling voorgelegd. Ze 
konden hun mening eventueel aanpassen en aangeven waarom zij 

een bepaalde score toekenden. Verder konden deelnemers in 
ronde 1 nieuwe items voorstellen, die in de volgende rondes ter 
beoordeling zijn toegevoegd aan de itemlijst. 
Het is mogelijk dat deelnemers  specifieke items onbelangrijk 
scoren, maar de onderliggende thema’s wel belangrijk vinden. Om 
dit te onderzoeken is een ‘card sort’ uitgevoerd door de twee 
auteurs (NdJ en JW); onafhankelijk van elkaar werden de  individu-
ele items in overkoepelende categorieën verdeeld. Na vergelijking 
van de twee sorteringen werden de overgebleven categorieën 
opgenomen in de derde ronde van de Delphi en op dezelfde wijze 
beoordeeld en geanalyseerd als de items. Een grafische weergave 
van de gevolgde procedure is gegeven in Figuur 1. De Delphi-
studie is tussen november 2011 en januari 2012 uitgevoerd.

Na iedere ronde werd vastgesteld welke mate van consensus er 
binnen de groep als geheel en binnen elke expertgroep bestond. 
Consensus was bereikt over een item als het (on)belangrijk of zeer 
(on)belangrijk werd gescoord, door (op één na) alle deelnemers: een 
‘all but one’ criterum. Bij n=22 komt dit er op neer dat 95,5% van 
de deelnemers eenzelfde beoordeling moest geven om het als 
consensus te kunnen labelen. Als consensus was bereikt werd een 
item opgenomen in de uiteindelijke lijst van belangrijke kennisi-
tems, of verworpen als belangrijk kennisitem, en uit de 
vragenlijst(en) voor volgende ronden verwijderd.

Figuur 1  Delphi-procedure
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Vergelijking van Delphi-resultaten met 
bestaande nationale richtlijnen

Patiënten moeten allerlei informatie hebben om participatie 
mogelijk te maken. Wij vonden verschillende items waar zij 
volgens experts iets over moeten weten. Daarnaast vonden we 
dat voor patiënten geldt dat de zorgverlener (huisarts, medisch 
specialist, apotheker, verpleegkundige) de belangrijkste bron van 
informatie is. Deze expert handelt en adviseert op basis van 
(nationale) richtlijnen. Om de patiënt correcte en gevalideerde 
informatie te kunnen geven, is het belangrijk dat de thema’s die 
voor patiënten van belang zijn ook in die nationale richtlijnen zijn 
opgenomen. Daarom hebben wij de items die uit de Delphi-studie 
naar voren kwamen vergeleken met bestaande nationale 
richtlijnen op het gebied van MRSA en antibioticagebruik. In deze 
vergelijking werden de MRSA-richtlijnen van de Landelijke 
Coördinatie Infectieziekten (LCI) en Werkgroep Infectiepreventie 
(WIP), en de antibioticagebruik richtlijn van de Stichting 
Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) opgenomen. 
Omdat patiënten ook uit eigen beweging naar informatie op zoek 
kunnen gaan is een informatiebron toegevoegd die gericht is op 
het algemeen publiek en relatief veel gebruikt wordt: de website 
www.mrsa-net.nl. Analyses zijn gedaan op het niveau van de 
overkoepelende categorieën.

Resultaten
Mate van consensus

Het aantal deelnemers in iedere ronde varieerde enigszins (zie 
tabel 1), in de eerste ronde waren dit er 22, in de tweede ronde 19 
en in de laatste ronde 20. In iedere ronde werd een ander aantal 
items beoordeeld. De items waarover de consensus bestond dat 
deze belangrijk waren, werden na iedere ronde direct opgenomen 
in de uiteindelijke itemlijst. De mate van consensus tussen de 
expertgroepen was telkens veel lager dan de mate van consensus 
binnen iedere expertgroep (zie tabel 1). 

Input voor de eerste ronde waren 45 kennisitems uit de literatuur. 
Met betrekking tot deze items werd consensus bereikt tussen de 
groepen voor 4 items (8,9%). Daarnaast werden aanvullende 
items voorgesteld door de deelnemers. Hiervan gingen er  15 over 
MRSA: verschillen tussen communitygerelateerde-, veegerela-
teerde- en zorggerelateerde MRSA, MRSA en zwangerschap, 
verminderen van het risico op MRSA door het gebruik van orale (in 
plaats van intraveneuze) medicatie, schuldgevoelens, contacten 
van iemand met MRSA-kolonisatie en behandeling van MRSA. 
Daarnaast werden 5 items toegevoegd over  de eigen verantwoor-
delijkheid van patiënten bij het gebruik van antibiotica: door niet 
bij de arts om antibiotica te vragen, niet de antibiotica van een 
ander te gebruiken, door vragen te stellen over de noodzaak van 
voorgeschreven antibiotica en de antibiotica volgens voorschrift 

Tabel 1 Mate van consensus binnen en tussen subgroepen
Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3

Item n # Consensus 

items (%)

n # Consensus 

items (%)

n # Consensus 

items (%)
Artsen-microbiologen 4 31 (68,9%) 3 59 (96,7%) 4 48 (84,2%)

Ziekenhuishygiënisten 6 22 (48,9%) 5 27 (44,3%) 5 31 (54,4%)

Artsen infectieziekten van GGD 6 14 (31,3%) 6 21 (34,4%) 6 26 (45,6%)

(Voormalig) MRSA-patiënten 6 43 (95,5%) 5 56 (91,8%) 5 47 (82,5%)

Tussengroepen 22 4 (8,9%) 19 4 (6,6%) 20 7 (12,3%)

Tabel 2 Consensus items
Item Consensus ronde
Iemand kan met MRSA besmet zijn zonder er ziek van te worden. 1

Als een patiënt recent opgenomen is geweest in een buitenlands ziekenhuis, kan dit een reden zijn hem in een Nederlands 
ziekenhuis geïsoleerd te verplegen.

1

Patiënten die recent in een buitenlands ziekenhuis opgenomen zijn geweest moeten dit bij opname in een Nederlands 
ziekenhuis direct melden, zodat zij getest kunnen worden op MRSA-besmetting.

1

Door overmatig gebruik van antibiotica ontstaan steeds meer resistente bacteriën. 1

Patiënten die werkzaam zijn op een veehouderij moeten dit bij opname in een Nederlands ziekenhuis direct melden, zodat zij 
getest kunnen worden op MRSA-besmetting.

2

Patiënten die besmet zijn met MRSA moeten in een ziekenhuis geïsoleerd verpleegd worden. 2

Als te veel antibiotica worden gebruikt, is het minder waarschijnlijk dat ze ook in de toekomst goed werken. 2

Patiënten moeten er zelf op letten dat zij de antibiotica volgens voorschrift gebruiken, ook na het verlaten van het ziekenhuis. 2

Het is van belang dat men tijdens het geven van borstvoeding goed de handen wast en kolfapparatuur goed schoon houdt. 3

MRSA-dragerschap is niet altijd gevaarlijk voor contacten/huisgenoten, behalve wanneer zij verhoogd risico lopen  
(door huidziekten/slechte gezondheid).

3

Mensen moeten goed geïnformeerd worden wat men moet doen wanneer een gezinslid met community associated  
(samenleving gerelateerde) MRSA-geïnfecteerd is binnen een gezin.

3

Bacteriën kunnen resistent worden tegen antibiotica. 3

Patiënten zouden geen antibiotica die niet voor hen bedoeld zijn moeten gebruiken. 3

Patiënten die in een ziekenhuis opgenomen zijn kunnen op een nette manier kritische vragen stellen aan hun behandelend arts 
over de noodzaak van voorgeschreven antibiotica.

3

http://www.mrsa-net.nl
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te gebruiken. Alle nieuwe items werden toegevoegd aan de 
vragenlijst van ronde 2, waardoor in die ronde het totale aantal 
items op 61 uitkwam.
In de tweede ronde werd tussen de groepen consensus bereikt 
met betrekking tot 4 items (6,6%). In de derde ronde gold dit voor 
7 (12,3%) van de 57 items die in die ronde werden beoordeeld. Een 
overzicht van de consensus items is weergegeven in  tabel 2.

Argumentatie voor de gegeven scores

De door de deelnemers gegeven argumenten werden telkens 
gegroepeerd en samengevat tot één argument voor (zeer) 
onbelangrijk en één argument voor (zeer) belangrijk. Over het 
algemeen bleek dat deelnemers explicietere argumenten konden 
formuleren voor items die zij belangrijk vonden dan voor items die 
zij onbelangrijk vonden. In tabel 3 wordt een overzicht gegeven 
van de gegeven argumenten, deze zijn geordend op basis van de 
frequentie waarmee ze genoemd werden.

Overkoepelende categorieën

In de derde ronde werden overkoepelende categorieën van items 
toegevoegd aan de Delphi. Deze waren vastgesteld op basis van 
een card sort. In totaal werden 16 categorieën geformuleerd. In de 
derde ronde van de Delphi werd de deelnemers gevraagd ook 
deze te beoordelen. De deelnemers bereikten consensus tussen 
de groepen voor 4 categorieën (25,0%), die belangrijk werden 
gevonden voor burgers:

Algemene kennis over wat MRSA is.

Kennis over wat men moet doen als een contact/huisgenoot 
besmet is met MRSA.

Kennis over risico’s van antibioticagebruik (resistentie ontwikke-
ling).

Kennis over wat men zelf kan/moet doen om resistentie te 
voorkomen.

Ook bij de overkoepelende categorieën geldt dat er beduidend 
meer consensus werd bereikt binnen de expertgroepen dan 
tussen de groepen. Voor drie groepen was de consensus heel 
hoog: de artsen-microbiologen en de patiënten bereikten beide 
consensus over 15 categorieën (93,8%), de ziekenhuishygiënisten 
over 13 (81,3%). De artsen infectieziekten van GGD’en bereikten 
consensus over 6 categorieën (37,5%).

Vergelijking met nationale richtlijnen

Een opvallend verschil tussen de nationale richtlijnen en de 
resultaten van de Delphi-studie is dat de richtlijnen op geen enkel 
onderwerp ingaan dat betrekking heeft op de patiëntenparticipa-
tie, terwijl de Delphi-deelnemers dit wel belangrijk vinden. 
Ditzelfde geldt voor de werking en risico’s van antibiotica1 en 
maatregelen om antibioticaresistentie te voorkomen, op de 
sociaal-emotionele onderwerpen (zoals schuldgevoelens bij 
MRSA) en de gevolgen voor MRSA bij zwangerschap. Voormalig 
MRSA-patiënten gaven in de Delphi aan dit laatste wel belangrijk 
te vinden. 
Er zijn daarnaast ook categorieën die zijn opgenomen in de 
richtlijnen en belangrijk gevonden worden door alle expertgroe-
pen behalve de artsen infectieziekten van GGD’en, namelijk: de 
herkomst van MRSA, risicofactoren van MRSA, behandeling van 
MRSA, verspreiding van MRSA en maatregelen om de verspreiding 
van MRSA tegen te gaan. 

Zoals gezegd bleek uit eerder onderzoek al dat de vertaling van 
klinische en technische informatie in de richtlijnen naar begrijpe-
lijke informatie voor patiënten nodig is. Daarom is de website 
www.mrsa-net.nl ontwikkeld (20,21). Uit de huidige analyse bleek 
dat de meeste categorieën van de Delphi en de website overeen-
komen (hoewel ze soms net iets anders genoemd of gegroepeerd 
worden). Daarnaast waren 2 onderwerpen niet direct in de Delphi 
opgenomen maar wel op de website: ‘MRSA en mijn beroep’ en 
‘MRSA in Nederland en andere landen’. Deze kwamen ook voor in 
de meeste nationale richtlijnen. Een overzicht van de vergelijking 
is gegeven in tabel 4.

Tabel 3 Argumenten voor belangrijke en onbelangrijke items
De kennis in het item is belangrijk voor burgers, omdat: De kennis in het item is onbelangrijk voor burgers, omdat:
•	 Het	nodig	is	om	te	begrijpen	waarom	de	infectiepreventie	en	–controle		
 maatregelen noodzakelijk zijn.

•	 Het	de	verantwoordelijkheid	van	gezondheidsmedewerkers	is,	dus		
 burger hoeft dit niet te weten.

•	 Het	bewustzijn	vergroot	van	wat	men	zelf	kan	doen. •	 Het	van	toepassing	is	op	een	relatief	kleine	groep	mensen.

•	 Het	angst	vermindert. •	 Het	onnodige	angst	kan	voorkomen.

•	 Het	schuldgevoelens	vermindert. •	 Het	stigmatisering	van	MRSA-patiënten	kan	voorkomen.

•	 Het	sociale	druk	vergroot	via	het	creëren	van	bewustzijn. •	 Het	bagatelliseren	van	het	probleem	kan	voorkomen.

•	 Het	belangrijk	is	een	eenduidige	boodschap	uit	te	dragen	richting	de	

samenleving

•	 Het	algemene	publiek	niet	zou	weten	wat	ze	met	deze	informatie	zou		
 moeten doen.

•	 Patiënten	alleen	moeten	weten	wat	ze	moeten	doen	en	dat	ze		 	
 behandeld worden (niet per se waarom).

•	 Er	te	veel	uitzonderingen	op	de	regel	zijn,	wat	onnodige	verwarring		
 kan veroorzaken.

1  De werking en risico’s van antibiotica worden wel genoemd in de 

SWAB-richtlijn, maar dit gaat alleen over de (technische) klinische 

aspecten ervan, waar gewone burgers niets aan zouden hebben. Deze 

onderwerpen worden daarom als ‘niet opgenomen in de richtlijn’ 

meegenomen in de analyse.

http://www.mrsa-net.nl
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Discussie en conclusie
Op basis van dit onderzoek concluderen wij dat er een aantal 
onderwerpen zijn waarover burgers volgens de experts in ieder 
geval kennis moeten hebben. Dit betreft zowel kennis over MRSA 
als over antibioticagebruik. Daarnaast is gebleken dat tussen de 
verschillende expertgroepen minder consensus wordt  bereikt 
over welke onderwerpen dit zijn dan binnen de expertgroepen. Dit 
impliceert dat de verschillen toe te schrijven zijn aan verschillen in 
professie en persoonlijke ervaringen. Artsen infectieziekten van 
GGD’en bereikten het minst vaak consensus binnen de groep en 
met andere groepen. Dit resultaat duidt op een noodzaak voor 
meer overleg tussen de verschillende expertgroepen die met 
MRSA-problematiek te maken hebben, om gezamenlijk optimale 
zorg te leveren. 
Er zijn bovendien grote verschillen tussen wat de experts belang-
rijke informatie vinden voor het algemeen publiek en de informa-
tie die door nationale richtlijnen wordt gegeven. Vooral onderwer-
pen over patiëntparticipatie en socio-emotionele gevolgen van 
MRSA worden niet behandeld in de richtlijnen. Dit kan veroor-
zaakt worden door de verschillen in doelgroepen: de richtlijnen 
zijn opgesteld voor professionals en de Delphi is gericht op 
burgers. Dit verschil wordt grotendeels overbrugd door de website 
www.mrsa-net.nl, die veel meer overeenkomt met de Delphi-
resultaten. Toch zouden ook de nationale richtlijnen verder 
uitgebreid moeten worden met informatie die door de experts 
belangrijk wordt gevonden voor burgers. Uit het huidige onder-
zoek is namelijk gebleken dat de zorgverleners op dit moment de 
belangrijkste bron van informatie voor burgers zijn en die 
zorgverleners halen de informatie op hun beurt uit de richtlijnen. 
Deze zouden daarom  aangepast moeten worden om ook de 
onderwerpen die burgers/patiënten belangrijk vinden te behande-
len, zodat adequaat ingespeeld kan worden op de informatiebe-
hoeften van patiënten.
Ten slotte blijft noodzaak bestaan voor verdere ontwikkelingen 

binnen de communicatie en informatievoorziening naar het 
algemeen publiek. Bestaande informatiebronnen kunnen alleen 
gevonden worden door actief zoeken van de burger. Voor effectieve 
infectiepreventie is het juist noodzakelijk dat al informatie gegeven 
wordt vóórdat de behoefte daaraan ontstaat (door kolonisatie of 
infectie). Het is daarom van groot belang dat burgers proactief 
betrokken worden bij infectiepreventie en –controle.

Auteurs

N. de Jong, J. Wentzel, J.E.W.C. van Gemert-Pijnen, Vakgroep 
Psychologie, Gezondheid en Technologie, Universiteit Twente, 
Enschede

Correspondentie:
N. de Jong | N.deJong@utwente.nl

Literatuur

1. Eveillard, M., et al., Impact of the reinforcement of a methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus control programme: A 3-year evaluation by several 

indicators in a French University Hospital. European Journal of 

Epidemiology, 2006. 21(7): p. 551-558.

2. Wertheim, H.F.L., et al., Low prevalence of methicillin-resistant Staphylococcus 

aureus (MRSA) at hospital admission in the Netherlands: the value of search and 

destroy and restrictive antibiotic use. Journal of Hospital Infection, 2004. 

56(4): p. 321-325.

3. Grol, R., Improving the quality of medical care: building bridges among 

professional pride, payer profit, and patient satisfaction. JAMA, 2001. 286(20): 

p. 2578-2585.

4. Wentzel, M.J., et al., Implementation of MRSA infection prevention and control 

measures – What works in practice?, in Infection Control, C. Sudhakar, Editor. 

2012.

Tabel 4 Vergelijking van Delphi item-categorieën met MRSA-net en nationale richtlijnen
Delphi-itemcategorieën MRSA-netcategorieën WIP LCI SWAB
Algemene kennis over wat MRSA is. MRSA algemeen + + +

Herkomst van MRSA. Oplopen van MRSA
Dieren en varkenshouderij

+ + +

Risicofactoren voor MRSA. Oplopen van MRSA + + +

Behandeling van MRSA. Behandeling + + +

Verspreiding van MRSA. Oplopen van MRSA + + +

Maatregelen om verspreiding van MRSA te voorkomen. Testen
Hygiëne en schoonmaken

+ + +

Gevolgen van MRSA. MRSA algemeen + +

Schuldgevoelens bij MRSA.

MRSA en zwangerschap. Zwangerschap en baby

Wat kan/moet men zelf doen om verspreiding van MRSA tegen te gaan. In het ziekenhuis

Wat moet men doen als een contact/huisgenoot gekoloniseerd is met MRSA. Contact met anderen

De werking van antibiotica.

Risico van antibioticagebruik (resistentie).

Maatregelen om antibioticaresistentie te voorkomen.

Wat kan/moet men zelf doen om antibioticaresistentie te voorkomen.

Waar kan men betrouwbare informatie vinden over MRSA en antibiotica. Contact bij vragen over MRSA

MRSA en mijn beroep + + +

Nederland en andere landen + +

+ → Onderwerp wordt expliciet behandeld  in de richtlijn

http://www.mrsa-net.nl


Infectieziekten Bulletin

348 | Nummer 10 | Jaargang 23 | 2012

5. McEwen, J., C.J.M. Martini, and N. Wilkins, Participating in Health. 1983, 

London: Croom Helm.

6. Linstone, H.A. and M. Turoff, eds. The Delphi Method: techniques and 

applications. 1975, Addison-Wesley Publishing Company, Inc.: London. 

620.

7. Nikolaus, S., et al., Selection of items for a computer-adaptive test to measure 

fatigue in patients with rheumatoid arthritis: a Delphi approach. Qual Life Res, 

2011.

8. Bosma, A., Mental models of the general Dutch public concerning MRSA, in 

Psychology, Health & Technology. 2007, University of Twente: Enschede.

9. Gill, J., et al., Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: awareness and 

perceptions. Journal of Hospital Infection, 2006. 62(3): p. 333-337.

10. Gould, D.J., et al., Patients and the public: knowledge, sources of information 

and perceptions about healthcare-associated infection. . Journal of Hospital 

Infection, 2009. 72(1): p. 1-8.

11. Hamour, S.M., et al., Patient perceptions of MRSA. Annals of The Royal 

College of Surgeons of England, 2003. 85(2): p. 123-125.

12. Mattner, F., et al., Knowledge of nosocomial infections and multiresistant 

bacteria in the general population: results of a street interview. Journal of 

Hospital Infection, 2006. 62(4): p. 524-525.

13. McGuckin, M., R. Waterman, and A. Shubin, Consumer Attitudes About 

Health Care-Acquired Infections and Hand Hygiene. American Journal of 

Medical Quality, 2006. 21(5): p. 342-346.

14. McLaughlin, A.M., et al., A survey of MRSA awareness and knowledge among 

the general public and patients’ visitors. British Journal of Infection Control, 

2008. 9(5): p. 18-23.

15. Belongia, E.A., et al., Antibiotic Use and Upper Respiratory Infections: A Survey 

of Knowledge, Attitudes, and Experience in Wisconsin and Minnesota. 

Preventive Medicine, 2002. 34(3): p. 346-352.

16. Chan, Y.H., et al., Antibiotics nonadherence and knowledge in a community 

with the world’s leading prevalence of antibiotics resistance: implications for 

public health intervention. Am J Infect Control, 2012. 40(2): p. 113-7.

17. Ewering, S., Integrating stakeholders in the development of an Antibiotic 

Stewardship Program, in Psychology, Health & Technology. 2011, University of 

Twente: Enschede.

18. Finch, R.G., et al., Educational interventions to improve antibiotic use in the 

community: report from the International Forum on Antibiotic Resistance (IFAR) 

colloquium, 2002. The Lancet Infectious Diseases, 2004. 4(1): p. 44-53.

19. McNulty, C.A.M., et al., The public’s attitudes to and compliance with 

antibiotics. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2007. 60(suppl 1): p. 

i63-i68.

20. Verhoeven, F., et al., The development of a web-based information tool for 

cross-border prevention and control of methicillin resistant Staphylococcus 

aureus. International Journal of Infection Control, 2008. 4(1): p. 1-11.

21. Wentzel, M.J., J. Karreman, and J.E.W.C.v. Gemert-Pijnen, Towards an 

internet-based infectious disease management platform to increase patient 

safety, in Third International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social 

Medicine. 2011: Gosier, Guadeloupe, France. p. 47-50.



2012 | Jaargang 23 | Nummer 10 | 349

Infectieziekten Bulletin

Onderzoek in het kort

Neusdragerschap van Streptococcus 
Pneumoniae-serotypen en 
Staphylococcus Aureus in Streptococcus 
Pneumoniae-gevaccineerde en niet- 
gevaccineerde jonge kinderen 
N.H.T.M. Dukers-Muijrers, E. Stobberingh, P. Beisser, R.C.H. Boesten, P. Jacobs,. C.J.P.A. Hoebe 

Na de invoering van Streptococcus Pneumoniae (SPn) conjugaatvaccins (PCV), worden niet-vac-
cin SPn-typen steeds vaker geïsoleerd bij invasieve pneumonie. In dit onderzoek wordt een 
grote groep gevaccineerde en niet gevaccineerde jonge kinderen onderzocht op het neus-
dragerschap van verschillende SPn-typen, om zo inzicht te krijgen in de epidemiologie en in 
het nut van vaccinatie. Verder wordt het voorkomen van een andere bacterie onderzocht, 
Staphylococcus aureus (SA), een ziekteverwekker die vaker voorkomt naarmate SPn minder 
vaak voorkomt. Dit onderzoek bevat belangrijke nieuwe bevindingen, zoals de gevonden 
SPn-typespecifieke associaties met SA, waarnaar meer onderzoek moet worden gedaan. 
Tevens suggereren de onderzoeksresultaten dat de nieuwe SPn-vaccinatiestrategie, het 
10-valente SPn-vaccin niet effectiever is dan het 7-valente SPn-vaccin.

Streptococcus pneumoniae en 
vaccinatie bij kinderen
Van alle kindersterfte (<5 jaar) wereldwijd wordt ongeveer 11% 
veroorzaakt door Streptococcus Pneumoniae (SPn)-infectie met 
pneumonie, meningitis of sepsis. Verschillende landen, waaronder 
Nederland (sinds 2006) hebben standaard vaccinatie geïmple-
menteerd met het pneumococcenconjugaatvaccin. Tot april 2011 is 
het 7-valente vaccin gebruikt en recent is in het 
Rijksvaccinatieprogramma (RVP) overgestapt naar het 10-valente 
vaccin. Vaccinatie is effectief gebleken in het verlagen van de 
incidentie van invasieve pneumonie bij kinderen. Echter, de 
incidentie van invasieve pneumonie door niet-vaccin SPn-
serotypen is aanzienlijk gestegen. Vooral het type 19A, dat niet in 
het 7 en 10-valente vaccin zit, maar wel in het 13-valente vaccin, is 
een belangrijke stam omdat het dragerschap wereldwijd snel stijgt 
en het vaak multiresistent is. In Nederland is de prevalentie van dit 
type (nog) laag.

Wat heeft Staphylococcus aureus-
dragerschap daarmee te maken?

Verschillende epidemiologische studies toonden een lager 
dragerschap van SPn wanneer er neusdragerschap was van SA. 
Onder jonge kinderen, is SA de belangrijkste oorzaak van impetigo 
contagiosa (krentenbaard). SA kan oorontsteking veroorzaken en 
na een influenza- virusinfectie is SA de belangrijkste oorzaak van 
ernstige pneumonie. De meeste epidemiologische studies naar de 
associatie tussen SPn en SA zijn verricht in het pre-SPn-vaccinatie-
tijdperk en toonden een omgekeerde relatie aan met vaccin 
SPn-serotypen maar niet met niet-vaccin SPn-serotypen. Met de 
implementatie van SPn-vaccinatie zou het voorkomen van SA in 
de bevolking kunnen stijgen vanwege vervanging van vaccintypen 
door niet-vaccin serotypen. 
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Waarom een onderzoek naar 
bacterieel dragerschap?

Met de veranderende epidemiologie van SPn is het belangrijk om 
SPn-dragerschap te monitoren, vooral in relatie tot 
SA-dragerschap, voor meer inzicht in dragerschap van deze 
bacteriën en gerelateerde invasieve ziekten ten tijde van SPn-
vaccinatie. Het epidemiologische monitoren van bacterieel 
dragerschap is van belang voor de evaluatie van de infectieziekte-
last en effectiviteit van controlemaatregelen. Het onderzoek  
beschrijft de epidemiologie van neusdragerschap van SPn en SA, 
beiden oorzaak van  invasieve ziekten. Voor de eerstgenoemde is 
een vaccin beschikbaar, het multivalente pneumococcenconju-
gaatvaccin. Er is echter veel discussie, ook internationaal, over 
welke vaccinatiestrategieën gekozen moeten worden om een 
continue reductie in de incidentie van invasieve pneumonie te 
krijgen. Het onderzoek verkent dit onderwerp in een grote groep 
kinderen, door rekening te houden met de bekende relatie tussen 
de 2 bacteriën. Gelijktijdige meting van SPn en SA, met name in 
relatie tot vaccinatie, is niet vaak gerapporteerd. In een dwars-
doorsnedeonderzoek zijn 620 kinderen van 48 kinderdagverblij-
ven in Limburg onderzocht. Van hen waren vragenlijstgegevens en 
neusuitstrijken beschikbaar. Neusuitstrijken zijn getest op SA- en 
SPn-serotypen; 141 kinderen hadden 1 tot 4 PCV7-doses gehad, de 
overige kinderen waren niet gevaccineerd. Determinanten voor 
dragerschap zijn onderzocht, zoals het aantal PCV7-doses, leeftijd 
en aanwezigheid van SA of SPn, en met behulp van logistische 
regressie geanalyseerd. Voor nadere informatie over dit onder-
zoek verwijzen we naar het volledige artikel.

Vaccinatie en dragerschap van 
Streptococcus pneumoniae en 
Staphylococcus aureus
In totaal droeg 37% van de kinderen een SPn-type bij zich en 20% 
droeg SA bij zich. De percentages verschilden niet tussen kinderen 
gevaccineerd met 0, 1, 2, 3, of 4 PCV7 doses. Echter, bij meer doses 
nam het dragerschap van niet-PCV7-typen toe. Ook werd er meer 
codragerschap gevonden van SPn en SA bij meer doses.
Zoals bekend uit eerder onderzoek, bleek ook hier dat wanneer SA 
aanwezig was, er een kleinere kans was op dragerschap met van 
SPn. Echter, serotype 19A, een belangrijk type dat in ons omrin-
gende landen vaak multiresistent is kwam juist vaker voor in de 
aanwezigheid van SA.
Van alle SPn-isolaten was slechts 1% te wijten aan de 3 extra typen 
in PCV10 (vergeleken met PCV7) en 22% aan de 3 extra typen in 
PCV13 (vergeleken met PCV10).

Conclusie
Het blijkt dat vaccinatie met PCV7 niet voorkomt dat kinderen deel 
uitmaken van de transmissieketen van types gerelateerd aan  
invasieve pneumonie. Codragerschap van SPn en SA is over het 
algemeen laag, maar significant hoger in geval van serotype 19A. 
De additionele typen die voorkomen in PCV10 (naast PCV7) 
worden nauwelijks gevonden in de groep van jonge kinderen. Het 
lijkt daarom niet zinvol om PCV10 in te zetten als nieuwe vaccina-
tiestrategie. PCV13 daarentegen, kan mogelijk meer effect hebben 
omdat dit vaccin het type 19A bevat en de extra typen die in PCV13 
voorkomen vaker worden gevonden in de groep jonge kinderen. 
Daarmee wordt het nut van de huidige vaccinatiestrategie (PCV10) 
zoals ingevoerd in Nederland in april 2011, betwist. Dit onderzoek 
bevestigt het belang van het epidemiologische monitoren van 
bacterieel dragerschap.
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De effectiviteit van profylaxe en behandeling met oseltamivir is 
aangetoond in trials onder gezonde volwassenen en hun huis-
houdcontacten (2), maar vooralsnog niet bij kwetsbare risicogroe-
pen zoals ouderen in verpleeghuizen. Toch wordt in de richtlijnen 
voor verpleeghuisartsen van Verenso en de LCI  aanbevolen om bij 
een laboratoriumbevestigde influenza-uitbraak oseltamivir te 
geven aan blootgestelde bewoners. Als postexpositieprofylaxe 
(PEP), om verdere verspreiding te beperken. Deze aanbeveling 
wordt gedaan omdat bij verpleeghuisbewoners een grote 
gezondheidswinst behaald kan worden, aangezien de sterfte 
gerelateerd aan seizoensinfluenza voor het grootste deel onder 
ouderen plaats vindt. (3) Echter, dit profylactische beleid brengt 
ook aanzienlijke kosten en werkdruk met zich mee. Uit een 
evaluatie een jaar na het uitbrengen van deze richtlijnen bleek dat 
tweederde van de verpleeghuizen in meer of mindere mate 
antivirale middelen profylactisch had gebruikt. In meer dan 
eenderde van de verpleeghuizen gaf men echter aan bezwaren te 
hebben tegen deze aanbeveling in de richtlijnen, met name 
vanwege het ontbreken van een wetenschappelijke onderbouwing 
ervan (4).
 
Naar aanleiding van deze uitkomst is in 2009 het PEpPiE-
onderzoek gestart door het RIVM samen met de Nederlandse 
Verenging voor Verpleeghuisartsen (Verenso) en financieel 
ondersteund door ZonMW. Doel van dit gerandomiseerde, 
dubbelblind, placebo gecontroleerde onderzoek is om te kijken of 
PEP met oseltamivir bij deze populatie leidt tot minder geïnfec-
teerde personen, en daardoor minder morbiditeit en mortaliteit. 
Het onderzoek wordt volgens de richtlijnen Good Clinical Practice 
uitgevoerd en gemonitord.  
Dertig verpleeghuizen door heel Nederland waren bereid om deel 
te nemen. 

Methode
Om de start van het onderzoek tijdens een drukke uitbraak te 
vergemakkelijken worden de bewoners van de verpleeghuizen en/
of hun (wettelijke) vertegenwoordigers voor het begin van het 
influenzaseizoen al benaderd door een onderzoeksmedewerker 
van het RIVM. Die geeft hen informatie over het onderzoek en 
vraagt hen of zij er aan mee willen doen. Als zij dat niet willen dan 
wordt voor hen het reguliere griepbeleid van het verpleeghuis 
ingezet (dat kan dus zowel PEP als geen PEP zijn). (3) Tijdens een 
uitbraak wordt overigens alsnog nagevraagd bij bewoners en/of 
vertegenwoordigers van wie nog geen reactie bekend is of ze 
bereid zijn mee te doen. Een verpleeghuisafdeling kan eenmaal 
per griepseizoen meedoen. Wel kunnen meer afdelingen uit 
hetzelfde verpleeghuis meedoen als er sprake is van indexpatiën-
ten op verschillende afdelingen.

Het feitelijke onderzoek begint zodra er een mogelijke uitbraak is 
op een afdeling. Op het moment dat een verpleeghuisbewoner 
mogelijk een influenzavirusinfectie heeft, wordt door het 
verpleeghuis laboratoriumdiagnostiek aangevraagd. Dit moet zo 
spoedig mogelijk gebeuren, omdat oseltamivir het meest effectief 
is als de behandeling gestart wordt binnen 48 uur na het begin 
van de klachten. Voor het onderzoek is het van belang om zo snel 
mogelijk te starten met de studiemedicatie om het effect van 
oseltamivir op verspreiding van de infectie zo goed mogelijk in 
kaart te brengen. Het is daarom nodig dat een verpleeghuis goede 
afspraken heeft met een medisch microbiologisch laboratorium 
over diagnostiek, zodat het ook buiten kantooruren mogelijk is 
om snel een diagnostische uitslag te hebben. 
Als de influenzavirusinfectie wordt bevestigd, neemt het verpleeg-
huis contact op met het RIVM. Er wordt dan diezelfde dag nog 

Onderzoek in het kort

PEpPIE-onderzoek naar effectiviteit 
van oseltamivir-postexpositieprofylaxe 
in verpleeghuizen
M.A.B. van der Sande, F. Kerpiclic, R. Enserink, W. van der Hoek, B.H.B. van Benthem, A. Meijer

Influenza-uitbraken in verpleeghuizen kunnen tot aanzienlijke belasting van bewoners en personeel 
leiden, met hoge morbiditeit en mortaliteit bij de bewoners. (1)  Hoewel meer dan 90% van de  
verpleeghuisbewoners in Nederland wordt gevaccineerd tegen influenza, is vaccinatie in deze groep 
maar beperkt effectief in het voorkomen van influenza en haar complicaties. Antivirale middelen  
zoals oseltamivir zouden kunnen bijdragen aan het bestrijden van influenzauitbraken. Om vast te  
stellen of het geven van oseltamivir (Tamiflu®) als postexpositieprofylaxe (PEP) effectief is in  
verpleeghuizen, is in 2009 het PEpPiE-onderzoek (Post-Expositie Profylaxe In Evaluatie) gestart.  
In dit artikel worden de achtergronden en stand van zaken van dit onderzoek toegelicht.
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studiemedicatie afgeleverd voor alle deelnemende bewoners van 
de afdeling. Dit kan dus oseltamivir zijn of placebomedicatie. Alle 
bewoners op één afdeling waarop influenza is vastgesteld, en die 
zelf of via hun vertegenwoordigers, toestemming hebben verleend, 
krijgen dezelfde medicatie. Ook komt een RIVM-onderzoeker zo 
snel mogelijk langs bij het verpleeghuis, om de verpleging te 
ondersteunen bij de benodigde dataverzameling over de bewoners 
die studiemedicatie ontvangen. Gedurende 10 dagen krijgen de 
niet zieke bewoners de studiemedicatie en wordt bijgehouden of 
zij al dan niet griepachtige klachten krijgen. Het al dan niet krijgen 
van griepachtige klachten is de uitkomstmaat van de studie. Als 
iemand griepachtige klachten krijgt, wordt er een neus- en 
keeluitstrijk voor diagnostiek afgenomen en opgestuurd naar het 
RIVM. De verpleeghuisarts beslist over het individuele therapeuti-
sche beleid bij zieke bewoners. Bij alle bewoners die profylaxe 
hebben gekregen wordt aan het eind van deze 10-daagse profylaxe 
(of aan het eind van oseltamivirtherapie als die is voorgeschreven) 
een neus- en keeluitstrijk afgenomen, waarmee in het RIVM kan 
worden vastgesteld of er al dan niet influenzavirus aanwezig is. 
Deze monsters zijn met name belangrijk om na te gaan of er 
eventuele resistentievorming tegen oseltamivir is opgetreden.(5) 
Van elke deelnemende afdeling wordt nagegaan wat de vaccina-
tiegraad is van personeel en bewoners. Voor alle deelnemers 
wordt gedurende een griepuitbraak door het verpleeghuisperso-
neel een dagboekje bijgehouden. Hierin worden de persoonlijke 
gegevens en de situatie waarin de bewoner tijdens een griepuit-
braak verkeert vastgelegd. Na de 10 dagen studiemedicatie 
bepaalt de verpleeghuisarts weer het eventuele verdere beleid 
met betrekking tot diagnostiek en interventies. Nadat de ver-
pleeghuisarts het einde van de uitbraak heeft vastgesteld, worden 
alle onderzoeksmaterialen verzameld en bewaard totdat een 
RIVM-medewerker ze komt ophalen. 

PEpPiE in 2011-2012
Pas in het seizoen 2011-2012 kon het feitelijk onderzoek van start 
gaan. Er waren daarvoor 2 influenzaseizoenen met het nieuwe 
pandemische virus geweest waarbij nauwelijks sprake was van 
griep bij ouderen. In 2011-2012 waren er diverse uitbraken 
waarvan er 11 in 7 verpleeghuizen in het onderzoek opgenomen 
zijn en gerandomiseerd. De meeste van deze uitbraken deden zich 
voor op psychogeriatrische afdelingen.
De ervaring tijdens dit eerste onderzoeksseizoen heeft geleerd dat 
ondanks de uitgebreide voorbereidingen - uitleg aan artsen en 
verpleegkundigen en informatiemateriaal - niet al het personeel 
genoeg op de hoogte was van de achtergrond van het onderzoek 
en de procedures. Ook gaven de verpleeghuizen aan dat een 
griepuitbraak een zeer drukke tijd is met niet alleen veel zieke 
bewoners maar ook ziek personeel. Tijdens het komende 
griepseizoen zal daarom nog meer aandacht besteed worden aan 
de ondersteuning van de verpleeghuizen door extra verpleegkun-
digen aan het onderzoeksteam toe te voegen. Overigens bleek het 
relatief makkelijk om tijdens een uitbraak bewoners te vragen of 
zij nog mee wilden doen. 

Aannemend dat het komende griepseizoen 2012-2013 weer een 
‘gemiddeld’ griepseizoen zal zijn, verwachten we circa 20 
uitbraken in verpleeghuizen te kunnen opnemen in het onderzoek. 
De 30 verpleeghuizen die het afgelopen seizoen meededen 

worden opnieuw benaderd maar er zullen ook andere verpleeg-
huizen worden benaderd om de deelnemersgroep uit te breiden. 
Verpleeghuizen die nog niet deelnemen maar dit wel overwegen, 
kunnen zich natuurlijk ook zelf melden (al dan niet via de GGD) om 
meer informatie te ontvangen. 

Verwachte resultaten
De belangrijkste vraag die we met dit onderzoek willen beant-
woorden is of het geven van oseltamivir aan niet zieke bewoners 
op een afdeling waar influenza is vastgesteld, effectief is om griep 
te voorkomen. Als dit zo is, dan zullen we ook de kosteneffectiveit 
van deze interventie gaan berekenen. Daartoe wordt van bewo-
ners die deelnemen aan het onderzoek een inschatting gemaakt 
van de invloed van griep op hun kwaliteit van leven. Daarnaast is 
er een risico dat door het geven van oseltamivir in lagere (profy-
lactische) dosering het influenzavirus makkelijker resistent kan 
worden, dus ook dat mogelijke bijeffect willen we in kaart 
brengen. Tot slot wordt voorbereidend onderzoek gedaan naar de 
barrières bij eventuele implementatie op grote schaal, en in dat 
kader is in samenwerking met het Julius Centrum (prof.dr. J. van 
Delden) onderzoek gestart naar de percepties rondom PEP van 
medewerkers van verpleeghuizen. 
We hopen in 2014 voldoende data te hebben om antwoord op 
bovenstaande vragen te kunnen geven.
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Aankondigingen

LCI-richtlijnen
Herzien

Brucellose
Aan de richtlijn Brucellose is een bijlage toegevoegd over de 
maatregelen die moeten worden genomen als medewerkers op 
een laboratorium zijn blootgesteld aan Brucella. Deze maatregelen 
zijn gebaseerd op internationaal beleid van de Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC).

Bartonella henselae 
De rol van vlooien in de transmissieweg is toegevoegd in de 
richtlijn. 

Hoofdluis
In de paragraaf Behandeling is een wijziging aangebracht. Een 
antihoofdluismiddel, bij voorkeur geregistreerd als geneesmiddel, 
op basis van dimeticon heeft de voorkeur boven de antihoofdluis-
middelen op basis van malathion of permetrine.

Klinische behandeling met antivirale therapie
Is aangepast voor seizoen 2012-2013.

Mazelen
In de bijlagen is de dosering van immuunglobuline aangepast aan 
de tekst van de richtlijn.

Rabiës
In de bijlage VI  is informatie toegevoegd over postexpositieprofy-
laxe na contact met apen. 

Tetanus 
In paragraaf 8.1.2. Postexpositieprofylaxe is de maximale 
toedieningstermijn van tetanusimmunoglobuline verlengd van 
twee naar drie weken omdat 90% van de patiënten een incubatie-
tijd van maximaal drie weken vertoont. In de literatuurlijst zijn 
twee artikelen toegevoegd.

Richtlijn klassieke vorm van de ziekte van 
Creutzfeldt-Jacob
Per 1 december 2012 verandert de procedure rondom een geval 
van klassieke vorm van de ziekte van Creutzfeldt-Jacob. Vanaf dan 
geeft het landelijke registratiecentrum namelijk binnen twee 
werkdagen de melding rechtstreeks door aan de arts infectieziekte-
bestrijding van de GGD (de GGD in de regio waar de patiënt 
woont). Deze meldingen zullen dus niet meer via de LCI lopen.

Voor alle richtlijnen zie http://www.rivm.nl/richtlijnen

LCI-draaiboeken
Herzien

Asplenie 
In de toelichting bij tabel 1. Overzichtstabel preventieve maatrege-
len voor hypo-/asplenie bij kinderen zijn de paragrafen registratie, 
beschikbaarheid en leeftijdsindicatie van enkele vaccins 
aangepast.
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/
DraaiboekenInfectieziekten/LCI_draaiboeken/Preventie_van_
infecties_bij_mensen_met_functionele_hypo_en_asplenie

Informatie Standaarden 
Infectieziekten (ISI)

Onderstaande concept-ISI staan open voor reacties tot 1 februari 
2013:
 - Campylobacter
 - Cytomegalovirus
 - E. coli
 - Hepatitis C

http:/rivmnl/Onderwerpen/Onderwerpen/I/Informatie_
Standaarden_Infectieziekten_ISI

Toolkits
Herzien

Antibioticagebruik
De vraag- en antwoordbrochure ‘Antibiotica. Gebruik ze goed, en 
alleen als het moet’ is geactualiseerd. In deze brochure zijn enkele 
multiresistente bacteriën toegevoegd. 
http://toolkits.loketgezondleven.nl/infectieziekten/?page_id=68

Griep en Verkoudheid
De vraag- en antwoordbrochure ‘Hoesten of niezen? Zakdoek 
kiezen’ is geactualiseerd. 
http://toolkits.loketgezondleven.nl/infectieziekten/?page_id=117

Veelgestelde vragen 
De Veelgestelde vragen over Griep en Verkoudheid zijn 
geactualiseerd. 
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_
vragen/Infectieziekten/Veelgestelde_vragen_Griep_ en_Verkoudheid
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De Staat van Infectieziekten begint met de belangrijkste gebeurtenis-
sen uit 2011 en de eerste helft van 2012. In het hoofdstuk worden 
uitbraken en verheffingen van infectieziekten in binnen- en 
buitenland besproken. Zo is er aandacht voor de uitbraak van bof 
onder studenten, toename van kinkhoest en de internationale 
uitbraak van Escherichia coli O104:H4. Resistentievorming blijft een 
zorgwekkende ontwikkeling: in de Staat van Infectieziekten wordt 
dit geïllustreerd door een OXA-48 carbapenemaseproducerende 
Klebsiella pneumoniae-uitbraak in het Maasstad Ziekenhuis. Ook 
wordt de Schmallenbergvirusepidemie beschreven, die eind 2011 
werd opgemerkt bij runderen en schapen. Tot slot worden de 
lokaal opgelopen malaria en westnijlvirusinfecties in verschillende 
delen van Europa besproken. 

Bioinformatica en infectieziekten
In de bioinformatica komen biologie, wiskunde en computerwe-
tenschappen samen met als doel de informatie in biologische 
moleculen te ontcijferen. Door het gebruik van geavanceerde 
diagnostische technieken in het laboratorium en de beschikking 
over steeds krachtiger computers is de bioinformatica een zich 
sterk ontwikkelend wetenschapsveld. 
Gegevens over de structuur van DNA, RNA en eiwitten in ziekte-
verwekkers komen steeds vaker in grote hoeveelheden beschik-
baar. Door software en analysemethoden te ontwikkelen maakt 
de bioinformatica het mogelijk om deze complexe gegevens te 
sorteren, inzichtelijk te maken en te duiden. Zo vergroten 
bioinformatische methoden ons inzicht in de (moleculaire) 
epidemiologie, in de mogelijkheden van ziekteverwekkers om te 
muteren, in hun interacties met gastheren en in hun evolutionaire 
strategieën. Deze kennis biedt de infectieziektebestrijding een 
nieuw perspectief. Daarom spelen bioinformatische analyses 
tegenwoordig een belangrijke rol bij het vinden nieuwe doelwitten 
voor diagnostiek en vaccins, bij standaardisatie van typeringsme-
thoden en bij het achterhalen van de transmissieketen of de bron 
van infectieziekten. Omdat bioinformatica een veelzijdig weten-
schapsveld is, is het van belang om keuzes te maken bij de 
ontwikkeling van expertise, diagnostiek en onderzoek voor het 
bestrijden van infectieziekten.

Mogelijkheden van 
syndroomsurveillance 

Syndroomsurveillance heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld 
tot een brede surveillancemethode. Waar traditionele infectieziek-
tesurveillance is gebaseerd op specifieke ziekten gecombineerd 
met laboratoriumdiagnostiek, maakt sydroomsurveillance onder 
anderen gebruik van ziekte-indicatoren als klachten en gedrag. 
Syndroomsurveillance kan worden ingezet voor bijvoorbeeld 
vroegsignalering bij uitbraken van infectieziekten, het vervolgen 
van de impact van een infectieziekte of het monitoren van 

Aankondigingen

Staat van Infectieziekten in Nederland 2011 verschenen 
P. Bijkerk, S.M. van der Plas, L. van Asten, E.B. Fanoy, M.E.E. Kretzschmar

Onlangs is voor de zevende maal de Staat van Infectieziekten verschenen. Het rapport geeft een 
overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen op het gebied van (de epidemiologie) van 
infectieziekten in 2011. Daarnaast worden elk jaar thema’s uitgediept die relevant zijn voor 
infectieziekteonderzoek en -bestrijding. In deze editie zijn ontwikkelingen op het gebied van 
bioinformatica en syndroomsurveillance in kaart gebracht.
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ziektetrends. In het hoofdstuk ‘Mogelijkheden van syndroomsur-
veillance’ worden, na een algemene introductie over syndroom-
surveillance, voorbeelden van syndroomsurveillance in Europa 
gegeven, de voordelen en beperkingen van syndroomsurveillance 
geschetst en een overzicht gegeven van Nederlandse 
syndroomsurveillanceactiviteiten. 

Het rapport is te downloaden via: http://www.rivm.nl/Bibliotheek/
WetenschappelijkRapporten/2012/november/
Staat_van_Infectieziekten_in_Nederland_2011 
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Het bestuur van de Dr. A.J. Swaakprijs heeft dr. Helma Ruijs tot
prijswinnaar 2012 uitgeroepen. Zij ontvangt de prijs voor haar 
proefschrift‘Acceptance of Vaccination among Orthodox 
Protestants in the Netherlands’.
De prijs is uitgereikt op 23 november tijdens de wetenschappelijke
vergadering van de Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland (AJN) 
in Ede.

De prijs beoogt de kwaliteit van de jeugdgezondheidszorg in 
Nederland eenstimulans te geven en wordt om de twee jaar 
uitgereikt op voordracht vaneen commissie van deskundigen. In 
aanmerking komen personen, instellingenof groepen, die zich op 
een bijzondere manier hebben ingezet om de jeugdgezondheids-
zorg in Nederland op een hoger plan te brengen.

Helma Ruijs is onderzoeker bij de Academische Werkplaats AMPHI 
en promoveerde 14 september 2012 bij prof.dr. Koos van der 
Velden, prof.dr. Marlies Hulscher en dr. Jeannine Hautvast. Naast 
haar onderzoekspositie bij het UMC St Radboud, is Helma Ruijs als 
arts infectieziektebestrijding werkzaam bij de GGD Rivierenland in 
Tiel en bij de Landelijke Coördinatie Infectieziekten van het RIVM. 
Zij is hoofdredacteur van het Infectieziektenbulletin. Zij ontvangt 
de prijs omdat haar proefschrift belangrijk inzicht geeft in de 
overwegingen van bevindelijk gereformeerde ouders om hun 
kinderen al dan niet te laten vaccineren. Daarnaast hechtte
de jury veel waarde aan het feit dat zij direct na haar onderzoek 
met een vervolgsubsidie de implementatie van haar resultaten 
oppakt. Hiervoor ontwikkelt Helma in samenwerking met de 
Nederlandse Patiënten Vereniging een brochure voor (aankomen-
de) ouders uit de reformatorische gezindte

waarin de verschillende religieuze argumenten om al dan niet te 
vaccineren belicht worden. Tevens ontwikkelt  zij een brochure 
met  handvaten voor artsen en verpleegkundigen werkzaam bij 
consultatiebureaus, zodat zij begrijpen welke dilemma’s spelen 
voor reformatorische ouders, en op welke wijze zij het beste deze 
ouders kunnen ondersteunen in hun beslissing.

Dr. A.J. Swaakprijs 2012 voor Helma Ruijs

Bron:  Leonard van den Broek, (AJN)

www.rivm.nl/Bibliotheek/WetenschappelijkRapporten/2012/november/ Staat_van_Infectieziekten_in_Nederland_2011
www.rivm.nl/Bibliotheek/WetenschappelijkRapporten/2012/november/ Staat_van_Infectieziekten_in_Nederland_2011
www.rivm.nl/Bibliotheek/WetenschappelijkRapporten/2012/november/ Staat_van_Infectieziekten_in_Nederland_2011
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Aankondigingen

Vooraankondiging 23e Transmissiedag: 

Surveillance van infectieziekten 

Na de opening door de directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM zal worden 
ingegaan op verschillende onderwerpen binnen het dagthema Surveillance van infectieziekten. Er zal 
aandacht zijn voor de wettelijke meldingsplicht, kiemsurveillance, verschillende methoden van sur-
veillance, verschillende surveillancesystemen zoals syndroomsurveillance, surveillance in het humaan-
veterinaire domein en ethische dilemma’s bij surveillance. Waar mogelijk worden de onderwerpen 
belicht aan de hand van GGD-casuïstiek. Tot slot wordt een actualiteit gepresenteerd. Binnen het 
programma is tevens ruimte gereserveerd voor posterpresentaties over infectieziekteonderzoek 
binnen de openbare gezondheidszorg.

19 maart 2013

Regardz Meeting Center Eenhoorn, Amersfoort

GGD-artsen en -verpleegkundigen, artsen-microbiologen, hygiënisten en andere professionals 
in de infectieziektebestrijding.

Het definitieve programma en aanmeldingsformulier zullen binnenkort op 
www.rivm.nl/agenda worden geplaatst.

€ 80,00

Gonnie.de.rooij@rivm.nl.

Datum 

Locatie 

Doelgroep 

Programma 

Deelnamekosten 

Meer informatie

http://www.rivm.nl/agenda
mailto:Gonnie.de.rooij@rivm.nl
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Vraag uit de praktijk

Twee laboratoria betrokken bij 
diagnostiek van meldingsplichtige 
infectieziekte, wie meldt? 
T. Oomen

Een laboratorium stuurt een laboratoriummonster door naar een ander laboratorium voor 
bepaling. Er blijkt sprake te zijn van een meldingsplichtige infectieziekte. Welk laboratorium 
doet dan melding? 

De vraag is of dit het aanvragend laboratorium is of juist het 
laboratorium dat de bepaling uitvoerde. En wat zijn de regels als 
er een laboratorium uit het buitenland betrokken is, bijvoorbeeld 
Duitsland?

Wet publieke gezondheid
De Wet publieke gezondheid regelt de organisatie van de 
openbare gezondheidszorg, de bestrijding van infectieziektecrises 
en de isolatie van personen of vervoermiddelen die internationaal 
gezondheidsgevaren kunnen opleveren. Ook regelt de wet de 
jeugd- en ouderengezondheidszorg. De Wet publieke gezondheid 
vervangt sinds 2008 de Infectieziektenwet, de Wet Collectieve 
Preventie Volksgezondheid en de Quarantainewet. 

Memorie van toelichting
In de memorie van deze wet toelichting is opgenomen dat het 
laboratorium waar oorspronkelijk de diagnostiek is aangevraagd 
de melding moet doen; ook wanneer een buitenlands laborato-
rium is ingeschakeld. 

Auteur

T. Oomen

Correspondentie: 
T.Oomen | ton.oomen@rivm.nl

Literatuur

http:/www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/ 
W/Wet_publieke_gezondheid

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/W/Wet_publieke_gezondheid
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/W/Wet_publieke_gezondheid
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Registratie infectieziekten
Meldingen Wet publieke gezondheid

Totaal 
week 

33 - 36

Totaal 
week 

37 - 40

Totaal 
week 

41 - 44

Totaal 
t/m week  
44 (2012)

Totaal 
t/m week 
44 (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 0 1 0
Humane infectie met dierlijke influenza 0 0 0 0 0
Pest 0 0 0 0 0
Rabiës 0 0 0 0 0
Tuberculose 56 58 58 730 879

Groep B2 
Buiktyfus 4 4 1 18 14
Cholera 0 0 0 3 3
Hepatitis A 18 23 12 92 117
Hepatitis B Acuut 8 12 13 134 168
Hepatitis B Chronisch 84 90 86 1106 1507
Hepatitis C Acuut 5 5 3 58 63
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie 11 4 16 160 193
Kinkhoest 1320 1155 724 13418 4953
Mazelen 1 0 0 10 52
Paratyfus A 2 5 1 23 12
Paratyfus B 5 3 4 17 26
Paratyfus C 1 1 0 3 1
Rubella 0 0 0 1 3
STEC/enterohemorragische E.coli-infectie * 110 109 73 786 550
Shigellose 117 96 72 595 533
Voedselinfectie 6 3 10 40 46

Groep C 
Antrax 0 0 0 0 0
Bof 11 14 9 400 555
Botulisme 0 0 0 2 0
Brucellose 0 1 0 1 1
Gele Koorts 0 0 0 0 0
Hantavirusinfectie 1 1 0 20 7
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie 1 4 1 20 15
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen) 2 0 5 35 46
Legionellose 25 42 27 258 319
Leptospirose 3 17 7 40 29
Listeriose 10 2 10 58 74
MRSA-infectie (clusters buiten ziekenhuis) 0 1 1 3 10
Malaria 33 23 20 175 222
Meningokokkenziekte 4 12 6 90 93
Psittacose 3 2 3 38 77
Q-koorts 5 3 1 66 84
Tetanus 0 0 0 1 6
Trichinose 0 0 0 0 1
West-Nijlvirusinfectie 0 0 0 0 1
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek 2 2 0 25 32
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.
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Totaal 
week 

33 - 36

Totaal 
week 

37 - 40

Totaal 
week 

41 - 44

Totaal 
t/m week 
44 (2012)

Totaal 
t/m week 
44 (2011)

Enterovirus 152 113 102 1024 884
Adenovirus 86 80 81 882 939
Parechovirus 33 25 25 340 268
Rotavirus 15 13 25 1164 1425
Norovirus 111 137 202 2080 2094
Influenza A-virus 3 0 1 773 860
Nieuwe Influenza A-virus 0 0 0 0 483
Influenza B-virus 1 2 1 52 455
Influenza C-virus 0 0 0 0 0
Para-influenza 13 12 19 358 510
RS-virus 6 11 31 1335 1910
Rhinovirus 88 152 172 1423 1611
Mycoplasma Pneumoniae 54 42 39 676 655
hMPV 1 1 2 286 302
Coronavirus 3 5 10 215 253
Chlamydophila psittaci 1 2 1 19 35
Chlamydophila pneumoniae 3 1 5 48 35
Chlamydia trachomatis 1872 1696 1531 17890 16116
Chlamydia 0 1 0 4 3
HIV 1 71 66 57 752 965
HIV 2 0 0 1 1 4
HTLV 0 1 0 4 2
Hepatitis A-virus 7 3 6 33 54
Hepatitis B-virus 67 54 61 905 1193
Hepatitis C-virus 45 19 27 451 584
Hepatitis D-virus 3 1 0 7 11
Hepatitis E-virus 3 4 5 45 35
Bofvirus 7 0 4 91 169
Mazelenvirus 1 0 0 9 8
Rubellavirus 0 0 2 13 15
Parvovirus 16 9 7 191 202
Coxiella burnetii 5 2 3 74 116
Rickettsiae 1 2 3 14 15
Denguevirus 30 15 15 189 111
Hantavirus 1 0 0 10 3
West-Nijlvirus 0 0 0 0 0
Astrovirus 4 1 4 50 12
Sapovirus 0 1 6 25 2
Bocavirus 1 8 4 117 89

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) gen. (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. 

Literatuur
1. Harmsen D, Claus H, et al. Typing of methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus in a university hospital setting by using novel 

software for spa repeat determination and database management.  

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

Tabel 2 De meest frequent gevonden spa-types week 1 t/m 44

2011 2012
Veegerelateerd (ST398) t011 679 658

t108 189 165

t034 94 89

Niet-veegerelateerd t002 225 181

t008 172 158

t1081 113 98

Tabel 1 Overzicht MRSA-isolaten week 1 t/m 44

2011 2012
Totaal aantal MRSA-isolaten 2633 2705

Aantal buitenland gerelateerde isolaten* 122 108

Aantal veegerelateerde isolaten (ST 398) 1054 1010

Aantal niet-veegerelateerde isolaten 1579 1695

Aantal screeningsisolaten 1714 1749

Isolaten uit mogelijk infectieus materaal 895 900

Isolaten uit ander materiaal 24 56

* Op basis van ingevulde vragenlijsten

Nationale surveillance van meticillineresistente  Staphylococcus aureus 
(MRSA)

Micro-organismen Gen Aantallen t/m week 44 2012

Klebsiella pneumonia KPC 12
IMP 3
VIM 1
NDM 7
OXA-48 22

Klebsiellla oxytoca OXA-48 1
Enterobacter spp VIM 1

IMP 1
NDM 1
OXA-48 5

Escherichia coli NDM 4
OXA-48 5

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)

Literatuur

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