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In memoriam Bert Hoendermis (10 december 1957 - 14 april 2012) 
arts M&G/infectieziektebestrijding 

Bert is in 1992 in dienst getreden van de GGD Noord-Kennemerland, als arts bij de afdeling Algemene 
gezondheidszorg. In de loop van de jaren heeft hij zich ontwikkeld tot arts infectieziektebestrijding. 
Bert was toegewijd en deskundig. Zijn optreden was beheerst, weloverwogen, onderbouwd. Hij 
streefde naar consensus en nooit naar confrontatie. Zijn netwerk was omvangrijk. In 2007, toen door 
fusie de nieuwe GGD Hollands Noorden tot stand kwam, was Bert de aangewezen persoon om 
eindverantwoordelijk arts te worden van onze nieuwe afdeling Infectieziektebestrijding: hij werd het 
gezicht van de afdeling.  
Van 2007 tot 2011 is Bert voorzitter geweest van het Provinciaal Overleg Infectieziektebestrijding van 
Noord-Holland en Flevoland en vanuit die functie was hij tevens lid van het Landelijk Overleg 
Infectieziektebestrijding. 
In juli 2011 openbaarde zich zijn ziekte. Al snel was duidelijk dat genezing niet meer mogelijk was. Hij is slechts 54 jaar oud 
geworden. 
Als collega en als vriend zullen wij hem zeer missen. Onze gedachten zijn bij zijn vrouw Wil en zijn kinderen Maarten en Dora. 

Harm Menger, GGD Hollands Noorden 
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Gesignaleerd

Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van 
infectieziekten in binnen- en buitenland tot en met 5 april 2012

Binnenland

Tuberculose in Europa en 
Nederland, cijfers 2010 

Vanwege de Wereld Tuberculose Dag op 24 
maart hebben de World Health Organization 
(WHO)-Europa, het European Centre for 
Disease Control and Prevention ( ECDC) en 
het KNCV Tuberculosefonds gegevens 
gepresenteerd over de stand van zaken 
rondom tuberculose in Europa en 
Nederland. De WHO meldt dat in 2010 er 
309.648 nieuwe tuberculosegevallen 
gemeld zijn in de gehele WHO-Europaregio 
(Europese Unie (EU), Rusland en een deel 
van Centraal-Azië), wat een afname is van 
2,6% ten opzichte van 2009. 
In de EU zijn in 2010 ongeveer 74.000 
gevallen gemeld, 7% minder dan in 2009. Er 
is een dalende trend gedurende de laatste 5 
jaar. De meeste gevallen worden gemeld in 
Oost-Europa. Binnen de EU is het aantal 
gevallen van Multi Drug Resistant 
Tuberculosis (MDR-TB) constant gebleven 
afgelopen 5 jaar, maar het aandeel 
Extensively Drug Resistant Tuberculosis 
(XDR-TB) steeg van 8,2 % in 2009 tot 13,2% 
in 2010, mogelijk door een toegenomen 
meldingsbereidheid. Het behandelsucces 
binnen de EU neemt af door de toename 
van resistente infecties. 
Het KNCV Tuberculosefonds meldt dat er in 
2010 in Nederland 1.073 tuberculosepatiën-
ten gerapporteerd zijn (zie figuur). In 2010 
bedroeg de incidentie van tuberculose 6,5 
patiënten per 100.000 inwoners. 
Achttien procent van alle tuberculose-
patiënten in 2010 had sputumpositieve 
longtuberculose, de meest besmettelijke 
vorm van tuberculose. De percentages 
autochtone Nederlanders, eerste generatie-
allochtonen en tweedegeneratieallochtonen 
bleven in 2010 in vergelijking met 2009 
nagenoeg hetzelfde (respectievelijk 19%, 
73% en 5%). De incidentie van resistentie 
tegen isoniazide is toegenomen van 5,9% in 

2009 naar 7,7% in 2010. De incidentie van 
MDR-TB is in 2010 ten opzichte van 2009 
weer afgenomen en er zijn in 2010 geen 
patiënten met XDR-TB geregistreerd. In 
Nederland is in de laatste jaren een lichte 
stijging waarneembaar in het resistentie-
niveau van Mycobacterium tuberculosis- 
kweken, hetgeen opnieuw aangeeft dat een 
adequate surveillance van het grootste 
belang blijft.
(Bronnen: WHO-Europa, ECDC en het KNCV 
tuberculosefonds)

Soapoli’s sporen meer 
gonorroe en chlamydia op

In 2011 is het aantal nieuwe soaconsulten 
bij de soacentra met 8% gestegen (ruim 
113.000 bezoeken) ten opzichte van 2010. 
Tijdens 14% van de consulten (ruim 16.000) 
werd één of meerdere soa gevonden. 
Hierin is een licht stijgende trend zichtbaar 
over de jaren. 
Het percentage consulten waarin chlamy-
dia wordt gevonden blijft hoog. Bij ruim 
11% van alle bezoekers werd in 2011 een 

chlamydia-infectie gediagnosticeerd. Bij 
jonge heteroseksuele bezoekers was dit 
zelfs 15%. Ook het aantal opgespoorde 
gonorroe-infecties is de afgelopen jaren 
gestegen. Deze soa komt vooral voor bij 
mannen die seks hebben met mannen 
(MSM) (8%), maar wordt nu ook steeds 
vaker bij heteroseksuelen gevonden. 
Daarnaast neemt de gevoeligheid van 
gonorroe tegen derdegeneratiecefalo-
sporines (huidige eerstekeustherapie) af. 
Nog steeds wordt bij hivpositieve bezoe-
kers erg vaak een soa gevonden (30% van 
de consulten in 2011), al is ook hier een licht 
dalende trend zichtbaar. Het vindpercen-
tage is hoger bij MSM (20%), bij personen 
met een niet-Nederlandse etniciteit (tot 
23%), en personen met een lage sociaal 
economische status (18%). Het actieve 
beleid bij hoogrisicogroepen onder het 
motto ‘test en behandel’ heeft ertoe geleid 
dat elk jaar meer soa worden opgespoord. 
De insteek van de aanvullende seksuali-
teitshulpverlening door de overheid is 
onder andere het verminderen van 
risicogedrag.
(bron: Thermometer seksuele gezondheid 
van het RIVM)

Figuur 1



De rosse woelmuis 
(Bronnen: Osiris, Koninklijke Nederlandse 
Natuurhistorische Vereniging (KNNV)
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Vleermuizen met European 
Bat Lyssavirus 

Dit jaar zijn er tot nu toe 3 vleermuizen 
positief getest op European Bat Lyssavirus 
(EBLV). EBLV is nauw verwant aan het 
klassieke rabiësvirus, en kan tot een 
vergelijkbaar ziektebeeld leiden. Twee van 
de van rabiës verdachte vleermuizen 
werden geëuthanaseerd en in opdracht 
van de Nederlandse Voedsel en Waren 
Autoriteit (NVWA) aan het Centraal 
Veterinair Instituut (CVI) te Lelystad 
aangeboden voor onderzoek. Eén dier 
kwam uit een vleermuizenopvangcentrum. 
Het andere dier was door een kat gevan-
gen. De kat is daarna gevaccineerd tegen 
rabiës. De derde vleermuis kwam uit een 
plantenkas waar hij een bejaarde mevrouw 
had gebeten die per ongeluk op hem was 
gaan staan. Na de beet bleef hij aan haar 
voet hangen. De huisarts informeerde de 
GGD die daarop het geval meldde aan de 
NVWA. De vleermuis bleek positief voor 
EBLV. De bejaarde vrouw kreeg onmiddel-
lijk postexpositieprofylaxe toegediend. 
Jaarlijks onderzoekt het CVI ongeveer 150 
vleermuizen (veelal aangeboden voor 
onderzoek vanwege afwijkend gedrag) op 
aanwezigheid van EBLV, waarvan er 
gemiddeld tussen de 5% en 10% antigeen-
positief bevonden worden. Het zijn vrijwel 
altijd de zogenoemde laatvliegers (Eptesicus 
serotinus). In Nederland zijn er geen 
humane gevallen van rabiës door EBLV 
beschreven. 
(Bron: NVWA)

Twee clusters van ringworm 
op basisscholen 

Een GGD ontving binnen één maand  
2 meldingen van clusters van ringworm 
(Tinea capitis/corporis) op basisscholen. 
Voor het ziektebeeld tinea capitis worden 
verschillende benamingen gebruikt zoals 
‘ringworm’ en ‘hoofdschimmel’. De naam 
‘ringworm’ verwijst naar de cirkelvorm van 
de aangedane plekken. Schimmelsoorten 
die bij de pathogenese van tinea capitis 
betrokken zijn behoren tot de genera 
Microsporum en Trichophyton. Half februari 
werd het eerste cluster gemeld in een 
kleutergroep van een school voor recent 
geïmmigreerde kinderen. Zeven van de 16 
kinderen en 2 leerkrachten hadden 
verdachte huidafwijkingen op hoofd of 

huid. In samenwerking met dermatologen 
is diagnostiek gedaan waarbij inderdaad 
een dermatomycose van huid en haar werd 
gezien. Er is geen verdere typering 
uitgevoerd. Na interventie door de GGD 
zijn alle kinderen behandeld en extra 
hygiënemaatregelen doorgevoerd op de 
school. Begin maart werd op een andere 
basisschool en een hieraan gerelateerde 
buitenschoolse opvang een nieuw cluster 
gemeld van 5 kinderen verspreid over 2 
kleutergroepen. Bij dit cluster werden op 
het moment van melding alle kinderen met 
verdachte huidafwijkingen voor ringworm 
al behandeld door de huisarts. Ook hier 
zijn extra hygiënemaatregelen geadvi-
seerd. Vooralsnog lijkt er geen directe 
relatie te bestaan tussen beide clusters. Bij 
beide clusters zijn geen dieren in beeld die 
een mogelijke bron kunnen vormen. 
(Bron: GGD)

Legionella pneumophila  
opgelopen op het werk

Bij brononderzoek vertelde een legionel-
losepatiënt dat hij werkte in een bedrijf 
voor metaalbewerking. Er is een match 
gemaakt tussen het klinisch isolaat van 
deze patiënt en een bron op zijn werk. Het 
ging om een afperspomp, waarbij zowel 
Legionella pneumophila-serogroep 1 als 
serogroep 3 in de waterbak werd aan-
getoond. De L. pneumophila-stamserogroep 
3 bleek na genotypering identiek aan het 
patiëntisolaat. In Nederland is niet eerder 
een match gemaakt met een dergelijke 
bron. Internationaal is wel eerder koel-
water van snijmachines in de metaal-
bewerking als bron van een Legionella-
infectie beschreven. Ook wordt L. 
pneumophila-serogroep 3 niet vaak 
gevonden als verwekker van een Legionella-
pneumonie bij een patiënt zonder 
onderliggend lijden.
(Bron: GGD Gelderland Midden)

Buitenland

Duitse waarschuwing voor 
een mogelijke toename van 
hantavirusinfecties

In Duitsland is een waarschuwing uitge-
gaan voor een verwachte toename van het 

aantal humane hantavirusinfecties in 2012. 
Deze verwachting is enerzijds gebaseerd 
op de hoge mastproductie (vruchtdracht) 
van beuken en eiken in het najaar van 2011. 
Anderzijds is in Duitsland niet de gebruike-
lijke afname van het aantal humane 
gevallen in de herfst en winter 
waargenomen. 
Eiken en beuken produceren niet elk jaar 
even veel zaad. Om de zoveel jaar zijn de 
weersomstandigheden gunstig en hebben 
de bomen veel reserves verzameld, en dan 
maken ze uitbundig zaad (mast) aan. Dit 
wordt een mastjaar genoemd. De mast 
vormt een belangrijke voedselbron voor 
onder andere knaagdieren wat een 
toename van hun populatie tot gevolg kan 
hebben. De verschillende typen hantavi-
russen circuleren in specifieke knaagdier-
gastheren die het virus gedurende enkele 
maanden uitscheiden via feces, urine en 
speeksel. Deskundigen van Alterra/
Wageningen UR, en de Zoogdiervereniging 
melden dat in Nederland de beuken in de 
herfst/winter van 2011-2012 een goed 
mastjaar hebben gehad. Dit is voor de 
inlandse eik en Amerikaanse eik minder 
duidelijk. De verwachting op basis hiervan 
is dat in 2012 rosse woelmuizen, dragers 
van het in Nederland voorkomende 
Puumalavirus, vooral in beukenbossen veel 
zullen voorkomen. In 
Puumalavirusendemische gebieden 
(Twente, Noord-Brabant, Zuid-Limburg) 
zou dit mogelijk kunnen resulteren in 
verhoogde humane incidentie. In 
Nederland zijn er recent 4 meldingen 
gemaakt van Puumalavirusinfecties bij 
mensen, hetgeen ongewoon is voor deze 
periode van het jaar. De eerste ziektedag 
voor één van de patiënten was in decem-
ber, voor de andere 3 in februari/maart. Er 
lijkt geen epidemiologische link tussen de 
4 te zijn. 
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Mazelenuitbraak in Oekraïne 

Het ECDC heeft een rapid risk assessment 
opgesteld vanwege de mazelenuitbraak in 
Oekraïne en het aanstaande Europees 
voetbalkampioenschap dat daar in juni 
gehouden zal worden. De mazelenuitbraak 
duurt nog voort en het aantal gevallen zal 
waarschijnlijk toenemen gedurende 
komende maanden. Sinds begin 2012 zijn 
er ruim 5000 gevallen gemeld, met name 
in het westen van het land. In Oekraïne is 
de vaccinatiegraad voor mazelen laag. In 
2010 was 56 % eenmaal gevaccineerd en 41 
% tweemaal gevaccineerd. In 2001 en 2006 
waren er grote epidemieën van mazelen in 
Oekraïne met 16.970 en 42.724 gemelde 
gevallen. Het ECDC noemt de toename van 
mazelen, in combinatie met een lage 
vaccinatiegraad zorgelijk, omdat Oekraïne 
in juni samen met Polen gastland is voor 
het Europese kampioenschap voetbal. Het 
RIVM adviseert aan voetbalsupporters die 
de Oekraïne bezoeken om zich zo nodig 
tegen mazelen en andere infectieziekten te 
laten vaccinerenen conform de richtlijnen 
van het Landelijk Coördinatiecentrum 
Reizgersadvisering (LCR), zie  
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/
Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2012/
Vaccinatieadvies_voor_bezoekers_EK_
voetbal_in_Oekraïne.
(Bron: ECDC, RIVM, LCR) 

Toename in syfilismeldingen 
in Californië, Verenigde 
Staten 

Sinds de zomer van 2011 is er een toename 
van het aantal syfilismeldingen in 
Californië. De besmettingen komen vooral 
voor bij mannen die seks hebben met 
mannen, maar ook bij heteroseksuele 
vrouwen. Uit interviews blijkt dat de 
verheffing mede te maken kan hebben met 
het gebruik van smartphones en sociale 
netwerken, wat het vinden van losse, 
eenmalige seksuele partners gemakkelijker 
maakt. Een andere factor zou kunnen zijn 
dat mensen de overdraagbaarheid van soa 
door onbeschermde orale seks onder-
schatten, en dat orale seks vaker voor-
komt. Ook vragen gealarmeerde artsen nu 
waarschijnlijk sneller een syfilistest aan. In 
Nederland is er sinds 2004 een afname van 
het aantal syfilis-infecties bij MSM die de 
soapoli bezoeken; er wordt meer getest 
maar minder gevonden. Bij heteroseksuele 

bezoekers van de soapoli wordt nauwelijks 
nog syfilis gevonden.
(Bron: ProMED)

Nodding disease in Oeganda

Sinds 2010 zijn er in Noord-Oeganda 3000 
kinderen gemeld met ‘nodding disease’. 
Tweehonderd kinderen zijn inmiddels aan 
de ziekte overleden. De ziekte komt alleen 
voor bij kinderen. De oorzaak is onbekend 
maar sommigen denken dat er een 
verband bestaat met het gelijktijdig op 
grote schaal voorkomen van de parasitaire 
worm Onchocerca volvulus in het gebied. 
Besmetting treedt op na een beet van een 
besmette mug (black fly) en kan vervolgens 
rivierblindheid veroorzaken. Echter, de 
relatie tussen de worm en nodding disease 
staat ter discussie, mede door de lange 
incubatietijd die niet zou passen bij een 
snel uitbreidende uitbraak. De aandoening 
nodding disease werd voor het eerst 
beschreven in 1962 en komt ook voor in 
Zuid-Soedan en Tanzania. De symptomen 
van de ziekte zijn insulten, groeiachter-
stand, mentale retardatie en knikken van 
het hoofd. Er is geen curatieve behandeling 
voor de ziekte. Het behandelen met onder 
andere anti-epileptica is gericht op 
symptoombestrijding. De Oegandese 
overheid gaat vooralsnog uit van een 
parasitaire oorzaak en besproeit daarom 
met helikopters het getroffen gebied om 
de vector (muggen) te bestrijden. 
(Bron: Promed) 

Meningokokkose-uitbraken 
in Afrika

In 2012 zijn er meerdere uitbraken van 
meningokokkose geweest in Benin, 
Burkina Faso, Tsjaad, Ivoorkust en Ghana. 
De meeste uitbraken worden veroorzaakt 
door Neisseria meningitidis serogroep W135. 
Deze uitbraken, in totaal met mogelijk 
6685 patiënten en 639 doden, zijn 
gesignaleerd via geïntensiveerde surveil-
lance die uitgevoerd wordt in 14 Afrikaanse 
landen die behoren tot de ‘meningitis-
gordel’. Met behulp van de geïntensiveerde 
surveillance, behandeling van patiënten en 
grote vaccinatiecampagnes wordt 
geprobeerd de ziekte in te dammen.
(Bron: WHO) 

Difterie in de WHO-Europa-
regio in de periode 
2000-2009

De meeste gevallen van difterie in de 
periode 2000-2009 binnen de WHO-
Europaregio deden zich voor in Oost-
Europa, Oekraïne en Rusland. Het totale 
aantal gemelde ziektegevallen is met meer 
dan 95% afgenomen (van 1,82/miljoen 
inwoners in 2000 tot 0,07/miljoen in 2009). 
De meeste sterfgevallen deden zich voor 
onder nog niet gevaccineerde kinderen of 
volwassenen boven de 40 jaar. Van de 
overleden volwassenen was het merendeel 
(74%) ongevaccineerd, maar de overige 
overleden patiënten waren mogelijk 
vatbaar door geleidelijke afname van de 
vaccinimmuniteit. Hoewel de meeste 
sterfgevallen zich in endemische landen 
voordoen, is de kans op sterfte bij difterie 
hoger in niet-endemische Westerse 
landen. Waarschijnlijk komt dat door 
onbekendheid met de ziekte en daardoor 
vertraging van de diagnose en behande-
ling. Sinds 2004 is er in Nederland 1 
importgeval van cutane difterie gemeld in 
2011. 
(Bron: Emerging Infectious Diseases)

Studie toont humane trans-
missie van nieuwe MSSA 
ST398-kloon in de VS 

Meticillineresistente Staphylococcus aureus 
(MRSA) type ST398 kan infecties veroorza-
ken bij personen die direct contact met vee 
hebben (MRSA). Nu behoort 40% van de 
MRSA uit Nederland tot dit type. Vee-
gerelateerde MRSA lijkt niet zo gemakkelijk 
van mens-op-mens overdraagbaar te zijn, 
maar een recente studie beschrijft de 
efficiënte verspreiding van een meticilline-
gevoelige (MSSA) ST398-stam onder 
inwoners van New York. In ziekenhuizen en 
gezinnen in Noord-Manhattan werd deze 
stam regelmatig aangetroffen (respectie-
velijk 3 tot 8% van de MSSA). Ook werden 
infecties waargenomen. Alle isolaten 
hadden spatype t571. De Manhattanstam 
bevat een profaag (phi3) en genen die het 
humane immuunsysteem onderdrukken 
(IEC-cluster). Door de profaag kan de stam 
zich beter hechten aan humaan keratine en 
zich efficiënter onder mensen verspreiden. 
De faag en het IEC-cluster ontbreken in de 
veegerelateerde ST398-MRSA. 

http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2012/Vaccinatieadvies_voor_bezoekers_EK_voetbal_in_Oekra�ne
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2012/Vaccinatieadvies_voor_bezoekers_EK_voetbal_in_Oekra�ne
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2012/Vaccinatieadvies_voor_bezoekers_EK_voetbal_in_Oekra�ne
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2012/Vaccinatieadvies_voor_bezoekers_EK_voetbal_in_Oekra�ne
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Bij een screening van ongeveer 1000 
personen in de omgeving van Rotterdam 
werden enkele jaren geleden 6 mensen 
met ST398-MSSA aangetroffen, waarvan 5 
met t571. Drie van deze MSSA-stammen 
kwamen uit een bloedkweek. MSSA-ST398 
met spatype t571 komt dus ook in 
Nederland voor en kan ernstige infecties 
veroorzaken.
(Bron: mBio;  
http://mbio.asm.org/content/3/2/
e00027-12.long, American Society for 
Microbiology)
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M.C. Trompenaars, N. Reedijk, M. Dirven, J. Donkervoort, S. Euser 

In 2010 werd in de regio Rotterdam-Rijnmond een patiënt in een ziekenhuis behandeld met intermit-
terende chemotherapie. De patiënt was voor behandeling naar Nederland gekomen en verbleef 
tijdens de chemotherapie in een hotel dat hem was toegewezen door zijn zorgverzekeraar. Op de 
derde dag van zijn verblijf in het hotel kreeg hij koorts en werd hij in het ziekenhuis – waar hij al onder 
behandeling was – opgenomen met een longontsteking. Met een urineantigeentest werd infectie met 
Legionella pneumophila serogroep 1 vastgesteld. Conform de Wet publieke gezondheid (WPG) werd dit 
door zowel het laboratorium als de behandelaar gemeld aan de GGD Rotterdam-Rijnmond. De af-
deling infectieziekten startte onmiddellijk het brononderzoek omdat de patiënt in de incubatieperiode 
in een publieke ruimte verbleef, namelijk een ziekenhuis en een hotel.

Uit het veld

Legionella-pneumonie bij  
een medisch toerist

Brononderzoek
Conform de werkwijze legionellose van de GGD Rotterdam-
Rijnmond werd direct na de melding door de arts infectieziekten 
contact opgenomen met de microbioloog en intensivist om 
sputum van de patiënt te verkrijgen voor genotypering van de 
Legionella-stam (1-3). Gezien de ernst van het ziektebeeld in 
combinatie met het onderliggend lijden werd bij de patiënt een 
broncho-alveolaire lavage (BAL) gedaan, een onderzoek waarmee 
cellen en niet-cellulaire bestanddelen uit de lagere luchtwegen 
kunnen worden verkregen en zo in het laboratorium gekweekt 
kunnen worden. De kweek bleek een week later positief voor L. 
pneumophila en werd door het laboratorium naar het 
Streeklaboratorium Haarlem opgestuurd om de stam daar te laten 
genotyperen, Het bleek om een L. pneumophila serogroep 1 stam te 
gaan. 

Conform de LCI-richtlijn Legionellose nam de sociaal verpleegkun-
dige contact op met de patiënt om te achterhalen waar hij tijdens 
de incubatieperiode geweest was. Ook conform de richtlijn werd 
de BronopsporingsEenheid Legionella-pneumonie (BEL) van het 
Streeklaboratorium Haarlem ingeschakeld om bemonsteringen uit 
te voeren bij de tappunten van het hotel en het ziekenhuis waar de 
patiënt gebruik van had gemaakt. Drie van de 4 monsters uit de 
hotelkamer en 3 van de 4 watermonsters uit de ziekenhuiskamer 
bevatten L. pneumophila. De concentratie van de monsters 
varieerde van 40 kve/L (kolonie vormende eenheden/liter) in de 
ziekenhuiskamer tot 30.000 kve/L in het koude water van de 
douche van één van de hotelkamers. In de monsters uit de 
ziekenhuiskamer werden L. pneumophila-stammen van serogroep 3 
en 7-14 gevonden, in de monsters uit de hotelkamer werden 
vooral L. pneumophila-stammen van serogroep 1 gevonden, maar 

ook van serogroep 7-14. 
De L. pneumophila serogroep 1-stammen, die in de monsters uit de 
hotelkamer gevonden werden, zijn door het Streeklaboratorium 
Haarlem gegenotypeerd en vergeleken met de stam, die uit het 
BAL-monster van de patiënt was geïsoleerd. Het bleek dat de 
stammen van de patiënt en de hotelkamermonsters een vergelijk-
baar genotype hadden: L. pneumophila serogroep 1 AFLP-type 001 
Lugano ST 1. Dit type betreft 4% van de Nederlandse patiënten-
isolaten en 11 % van alle bronisolaten vanaf augustus 2002 
verzameld door BEL. 

Maatregelen
Hotels en ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht om minimaal 
tweemaal per jaar monsters te onderzoeken ter controle van de 
Legionella-beheersing in hun waterleidingssysteem. Hierop wordt 
toezicht gehouden door de Inspectie Leefomgeving en Transport 
(ILT) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De ILT kan 
maatregelen afdwingen als er op een locatie sprake is van te hoge 
concentraties Legionella-bacteriën en/of er een relatie is met 
legionellosepatiënten.
De eigenaar/beheerder van het hotel liet standaard tweemaal per 
jaar de waterleiding bemonsteren door een gecertificeerd bedrijf. 
Bij de laatste meting waren te hoge Legionella-concentraties in het 
koude water gevonden. De eigenaar/beheerder had dit niet 
gemeld bij ILT omdat hij dacht dat het bemonsteringsbedrijf deze 
melding zou doen. Wel spoelde hij op advies van het bemonste-
ringsbedrijf de koudwaterleiding goed door met koud water. Bij 
een verhoogde Legionella-concentratie in koud water heeft spoelen 
met koud water echter niet altijd het gewenste effect. Na het 
doorspoelen werd niet opnieuw gecontroleerd.
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De ILT werd door de GGD ingelicht over de besmette patiënt en 
over de ontoelaatbare hoeveelheden Legionella-bacteriën in het 
waterleidingsysteem van het hotel. Hierop werden door de ILT 
desinfectiemaatregelen afgedwongen en werd het hotel verplicht 
om voorlopig iedere maand controles uit te voeren. Na 6 maan-
den werden geen te hoge concentraties meer gevonden en vanaf 
dat moment werd de betrokken kamer weer in gebruik genomen. 
De andere kamers van het hotel zijn nooit gesloten geweest, maar 
kwetsbare patiënten werden elders ondergebracht. 
In het ziekenhuis werden na desinfectie van de waterleidingen op 
alle tappunten Legionella-filters geplaatst – deze filters laten geen 
Legionella-bacteriën door – totdat de kweekuitslagen negatief 
waren. 

Patiënt
Ondanks zijn zwakke lichamelijke conditie knapte de patiënt op en 
kon hij zijn verblijf buiten het ziekenhuis in een ander hotel 
voortzetten om aan te sterken. Ook dit hotel werd wederom door 
de zorgverzekeraar aangewezen. De zorgverzekeraar nam 
vervolgens contact op met de GGD om te vragen wanneer de 
patiënt weer terug kon naar het hotel. Na overleg met de ILT en 
het afwachten van het effect van de desinfectiemaatregelen en 
technische aanpassingen – aangetoond door negatieve testuitsla-
gen – gaf de GGD groen licht voor terugkeer naar het hotel.

Conclusie
Een patiënt met ernstig verminderde weerstand die in het kader 
van zijn medische behandeling op kosten van de zorgverzekeraar 
in een hotel verbleef, liep daar legionellose op. Op de vraag wie 
verantwoordelijk is voor Legionella-preventie bij een dergelijke 
hoogrisicopatiënt wordt elders in dit nummer ingegaan. 
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Uit het veld 

Legionella-preventie  
bij een hoogrisicopatiënt: wiens 
verantwoordelijkheid? 
M.F. Verweij, M.-C. Trompenaars, J. Donkervoort, J. den Boer, A. Krom, C.J. Kessler, J.E. van Steenbergen

Een 45-jarige patiënt uit het Caraïbisch gebied krijgt chemotherapie in een ziekenhuis in de 
Randstad – een behandeling die patiënten bijzonder kwetsbaar maakt voor infecties. Na enkele 
weken wordt de man met een Legionella-pneumonie (veteranenziekte) op de afdeling intensive 
care opgenomen. Nader onderzoek wijst uit dat de man is besmet in het hotel waar hij gedu-
rende de behandelingscyclus verblijft. In het hotel worden in sommige leidingen hoge concen-
traties Legionella gevonden: 30.000 kolonievormende eenheden per liter (kve/l). Het is een 
eenvoudig familiehotel, waar wel vaker patiënten uit het buitenland verblijven op kosten van 
de zorgverzekeraar. De patiënt herstelt uiteindelijk van de legionellose en de zorgverzekeraar 
wijst een ander hotel aan waar hij gedurende de rest van de chemotherapie kan verblijven. De 
man benadrukt dat hij veel liever naar zijn oude hotel teruggaat, waar het gezelliger is en 
lekkerder eten wordt geserveerd. In het hotel wordt, net als in alle andere hotels, twee keer per 
jaar een wettelijk verplicht Legionella-onderzoek gedaan door een gecertificeerd bedrijf. Het 
blijkt dat het hotel naar aanleiding van deze onderzoeken, in het verleden een aantal keer 
verzuimd heeft actie te ondernemen na het constateren van te hoge Legionella-concentraties.

Stap 1: De morele vraag
De casus roept op verschillende niveaus ethische vragen op. Ten 
aanzien van deze patiënt is het de vraag of hem niet toch de 
mogelijkheid moet worden geboden om naar hetzelfde hotel 
terug te gaan als hij dat graag wil, of dat hij juist moet worden 
tegengehouden. Er doet zich ook een meer algemene kwestie 
voor: de veiligheidseisen met betrekking tot Legionella zijn 
wettelijk gezien gelijk voor ziekenhuizen en hotels. Het veilig-
heidsbeleid daarentegen is in ziekenhuizen vaak strikter dan in 
hotels. Toch verblijven sommige patiënten, met instemming van 
behandelaar en zorgverzekeraar, tijdens hun behandeling in 
hotels. Is dat aanvaardbaar? Of is verdergaande infectiepreventie 
geboden als een kwetsbare patiënt gedurende de behandeling in 

een hotel verblijft? Dit is vooral ook een ethische vraag omdat de 
reikwijdte van de verantwoordelijkheid van de behandelaar en het 
ziekenhuis ter discussie staat: zouden zij stappen moeten 
ondernemen om het besmettingsrisico verder te beperken? We 
beperken ons tot deze beleidskwestie.

Stap 2: Inventarisatie van risico’s 
en handelingsopties

Legionella-bacteriën, Legionellacae, zijn te vinden in waterige milieus 
of in de bodem. In het distributienet van de waterleiding liggen de 
waarden vrijwel altijd beneden de detectiegrens (50 kve/l), maar 
bij een eindgebruiker kunnen veel hogere waarden gemeten 
worden. Legionella kan eenvoudig groeien in stilstaand en/of lauw 
water. 
Legionella-infecties ontstaan wanneer besmet water wordt 
ingeademd, bijvoorbeeld tijdens het douchen. Een Legionella-
infectie kan leiden tot een griepachtige ziekte maar ook tot een 
ernstige longontsteking. In dat geval is vaak behandeling op de 
afdeling intensive care nodig. De sterfte onder legionellosepatiën-
ten in Nederland wordt geschat op 5-10%. Patiënten met een 
verzwakt immuunsysteem hebben een verhoogde kans om te 
overlijden aan de ziekte. 

Dit is het laatste artikel in een serie ethische casusbesprekin-
gen. Het doel van deze serie is om te laten zien hoe ethische 
reflectie kan bijdragen aan verantwoorde keuzes in infectie-
ziektebestrijding. De methodiek van de casusbesprekingen is 
beschreven in een inleidend artikel.(1) 
De casusbesprekingen zijn gebundeld in een aparte uitgave die 
als pdf is te downloaden op www.rivm.nl/ethiekbesprekingen

http://www.rivm.nl/ethiekbesprekingen
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Hotels en ziekenhuizen moeten minimaal twee keer per jaar het 
water laten testen op Legionella. Zij zijn daar zelf verantwoordelijk 
voor: sinds juli 2011 moet de Inspectie Leefomgeving en Transport 
(ILT) gewaarschuwd worden als er meer dan 1000 kve/l wordt 
gevonden maar er moeten al preventiemaatregelen genomen 
worden vanaf 100 kve/l. (2) In ziekenhuizen met oncologie- of 
transplantatieafdelingen is men in de praktijk strenger: er wordt 
op veel meer punten gemeten, en ook worden meestal al bij nog 
lagere concentraties preventiemaatregelen genomen. Dus 
wanneer oncologie- of andere hoogrisicopatiënten gedurende de 
behandeling in een hotel verblijven, kan overwogen worden om 
ook hen extra bescherming te bieden. Verschillende opties zijn 
denkbaar:
1. Omdat hotels vaak een minder streng Legionella-regime 

hanteren, kan aan hoogrisicopatiënten die voor behandeling 
naar Nederland zijn gekomen aangeboden worden om gedu-
rende hun behandeling in het ziekenhuis te verblijven of (indien 
beschikbaar) een aan het ziekenhuis verbonden zorghotel. 

2. Het ziekenhuis of de zorgverzekeraar kan bij de wettelijke 
toezichthouder, de ILT informeren naar het Legionella-beheer. 
De ILT kan indien nodig een extra controle laten uitvoeren. 

3. De behandelaar kan de patiënt voorlichten over het risico van 
een Legionella-besmetting en mogelijkheden geven om dit 
risico te verkleinen door bijvoorbeeld niet te douchen en zich te 
wassen met flessenwater. 

4. De behandelaar kan het hotel of de patiënt een Legionella-filter 
ter beschikking stellen, of aanraden deze aan te schaffen. 

5. Het is ook denkbaar dat geen speciale maatregelen worden 
getroffen. 

Stap 3: Bezwaren tegen 
mogelijke interventies

De eerste optie, ziekenhuisopname gedurende de hele behande-
ling is een zeer kostbare zaak. Voor veel patiënten zal deze optie 
bovendien niet aantrekkelijk zijn omdat zij, net als de patiënt in 
deze casus, een prettige leefomgeving prefereren boven veilig-
heid. Een zorghotel dat aan het ziekenhuis is verbonden biedt 
alleen meerwaarde boven gewone hotels als het beleid ten 
aanzien van Legionella overeenkomstig het beleid van het zieken-
huis is. 
De tweede optie is niet voor het ziekenhuis, maar voor het hotel 
een mogelijk dure aangelegenheid. Wanneer de leidingen in het 
hotel vaker of op meer plaatsten getest worden, moeten mogelijk 
ook vaker (en extra) maatregelen worden genomen. Het lijkt niet 
redelijk om van het hotel te verwachten dat het opdraait voor 
kosten voor maatregelen die ver uitstijgen boven die van een 
gewoon hotel. Bovendien is het denkbaar dat veel hotels ‘positief’ 
zullen zijn als zij vaker worden getest. Hierdoor is het vooraf extra 
testen van hotels ook onpraktisch: voordat een patiënt zijn intrek 
neemt in het hotel, zullen extra testen moeten worden verricht, 
maar als het hotel niet aan de eisen voldoet, moet tijdig een ander 
hotel gevonden worden. Het alternatief is dat zorgverzekeraars en 
ziekenhuizen een overzicht maken van alle hotels waar tijdelijk 
kwetsbare patiënten worden gehuisvest, en de ILT vragen om hier 
extra toezicht te houden. Het is echter de vraag of de ILT bereid is 
om verschillende controleniveaus te hanteren voor hotels, temeer 
daar ook voor ziekenhuizen geen strenger controleniveau geldt. 

Tegen de optie om de patiënt te informeren over het risico van 
een Legionella-besmetting lijkt weinig in te brengen. Echter, het 
advies om niet te douchen en zich alleen te wassen met flessen-
water is bezwaarlijk omdat dit voor de patiënt zeer belastend kan 
zijn/is. Het is ook de vraag hoe lang men het volhoudt om 
flessenwater voor het wassen op te warmen. De extra kosten van 
flessenwater zijn te overzien. Dat laatste geldt echter ook voor de 
kosten van de vierde optie: een Legionella-filter (ruim beneden de 
100 euro).
Het bezwaar tegen de laatste optie – geen aanvullende maatrege-
len treffen – is vooral dat patiënten met een verzwakt immuun-
systeem een verhoogd risico lopen op ernstige ziekte en daardoor 
kunnen overlijden. Alhoewel dit ook geldt voor patiënten die thuis 
verblijven tijdens de behandeling, is de kans op het oplopen van 
legionellose thuis kleiner dan in een hotel, en zeker in vergelijking 
met oudere hotels met een gedateerd leidingstelsel. 

Stap 4: Plichten, rechten en 
verantwoordelijkheden

De kwestie is wie de verantwoordelijkheid draagt voor het 
beperken van het Legionella-infectierisico bij patiënten met een 
verhoogd risico. Hotels moeten zich houden aan wettelijke 
normen met betrekking tot het Legionella-beschermingsniveau 
voor de gemiddelde cliëntele, maar dit niveau is niet afgestemd op 
hoogrisicopatiënten. De wettelijke norm voor Legionella-beheer is 
in hotels niet anders dan in ziekenhuizen. Alleen het beleid nadat 
er Legionella is aangetoond, is in een ziekenhuis anders: dan 
moeten ook niet-aerosolvormende tappunten als mogelijke 
besmettingsbron gezien worden. Tenzij een hotel zich nadrukkelijk 
zou afficheren als een verblijf voor patiënten die gedurende 
langere tijd behandeld moeten worden, is het niet redelijk om van 
een hotel te verwachten dat het ‘bescherming op maat’ biedt 
tegen Legionella-infecties.
De behandelend arts en het ziekenhuis, daarentegen, hebben wel 
een verantwoordelijkheid om ‘bescherming op maat’ mogelijk te 
maken. Het verhoogde risico op een Legionella-infectie tijdens een 
chemokuur is een direct gevolg van die kuur zelf. Een arts behoort 
de bijwerkingen van een behandeling zoveel mogelijk te beperken. 
Natuurlijk is blootstelling aan Legionella geen gevolg van de 
behandeling, maar de verhoogde gevoeligheid voor de infectie is 
dat wel. 
Vanwege de kwetsbare conditie van veel patiënten worden zeer 
hoge eisen gesteld aan infectiepreventie in ziekenhuizen. In het 
verleden was het meer gebruikelijk om patiënten – ook vanwege 
hun kwetsbaarheid – voor langere tijd op te nemen in het 
ziekenhuis. Met het oog op de kosten worden opnames tegen-
woordig zoveel mogelijk beperkt. Door patiënten, ook tijdens hun 
chemokuur, zoveel mogelijk buiten het ziekenhuis te laten 
verblijven wordt echter de facto een verhoogd infectierisico 
geaccepteerd, en dat is reden om de verantwoordelijkheid van het 
ziekenhuis – en in het verlengde daarvan wellicht ook de zorg-
verzekeraar – te benadrukken. Van de arts mag in ieder geval 
verwacht worden dat hij goede informatie geeft over infectie-
risico’s tijdens de behandeling. Het verstrekken van goede 
informatie betekent tevens dat de patiënt een overwogen keuze 
kan maken voor zijn verblijf tijdens de behandeling en daarmee 
dus ook een gedeelte van de verantwoordelijkheid op zich neemt. 



Infectieziekten Bulletin

108 | Nummer 4 | Jaargang 23

Infectierisico’s zijn nooit helemaal uit te sluiten, en voor alle 
partijen geldt dat de kosten van infectiepreventie in verhouding 
moeten staan tot het risico en de effectiviteit van de maatregelen. 
In dat licht is het zinvol en redelijk dat het ziekenhuis voor deze 
specifieke patiënten, die een verhoogd risico op legionellose lopen 
omdat ze in een hotel moeten verblijven, een Legionella-filter voor 
kraan en douche ter beschikking stelt. 

Stap 5: Conclusie en 
argumentatie

De behandelend arts behoort patiënten met een verzwakt 
immuunsysteem te informeren over infectierisico’s en dat geldt 
zeker wanneer de gevoeligheid voor infecties het gevolg is van de 
gegeven behandeling. Patiënten hebben een eigen verant-
woordelijkheid om infectierisico’s te vermijden, maar in sommige 
omstandigheden – zoals tijdens het verblijf in een hotel – is dat 
niet goed mogelijk. Aangezien (a) arts en ziekenhuis verant-
woordelijkheid dragen voor het beperken van bijwerkingen van 
een behandeling, (b) het risico eenvoudig en zonder hoge kosten 
kan worden beperkt met een filter voor op de kraan en douche en 
(c) het jaarlijks om een klein aantal patiënten gaat die in een hotel 
moeten verblijven tijdens hun behandeling, is het redelijk dat het 
ziekenhuis de filters beschikbaar stelt.

Stap 6: Resterende vragen 
De informatieplicht die artsen hebben ten aanzien van infectie-
risico’s tijdens en na de behandeling moeten zij naar alle patiënten 
nakomen. Echter, ziekenhuizen die vaker patiënten hebben die 
gedurende een (immuniteitonderdrukkende) behandeling in een 
hotel verblijven, zouden het beleid moeten aanscherpen. 
GGD-artsen kunnen de ziekenhuizen hierop wijzen. Verder kan 
onderzocht worden in hoeverre de ILT bereid en gerechtigd is om 
extra toezicht te houden op geselecteerde hotels. 
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Artikelen

Q-koorts bij kinderen gedurende de 
drie epidemische jaren weinig gemeld
E.N.E. Slok, E. de Vries, A. Rietveld, F. Dijkstra, D.W. Notermans, J.E. van Steenbergen

De afgelopen Q-koortsuitbraak in Nederland is één van de grootste ooit beschreven. Coxiella burnetii, 
de bacterie die deze zoÖnose veroorzaakt, wordt aerogeen verspreid. Aanwezigheid in de buurt van 
besmette melkgeitenbedrijven, in het bijzonder gedurende de lammerperiode, wordt beschouwd als 
de belangrijkste risicofactor. Voor omwonenden is er in theorie een gelijk risico op blootstelling, 
ongeacht de leeftijd. Niettemin is er relatief weinig Q-koorts bij kinderen gemeld. Het is onduidelijk of 
Q- koorts bij kinderen gemist is.
We analyseerden de bij het RIVM beschikbare data over het aantal gemelde gevallen in Nederland 
onder kinderen (0-19 jaar) gedurende de periode 2007-2009 en maakten een schatting van het ver-
moedelijke aantal infecties en mogelijke aantal ziektegevallen. Deze aantallen zijn vergeleken met de 
beschikbare literatuur over seroprevalentiestudies en casusbeschrijvingen van kinderen met Q-koorts.
In de studieperiode werden 128 kinderen gemeld bij de GGD (3,6% van het totaal aantal meldingen). 
De incidentie bij jongeren (< 20 jaar) over de periode 2007-2009 bedroeg 0,33 per 10.000, bij volwas-
senen (≥ 20 jaar) 2,69. Bij geen van de kinderen zijn complicaties gemeld. Twintig nationale en regio-
nale studies rapporteerden seroprevalenties bij kinderen variërend tussen 0 en 70%. In 19 artikelen 
werden 52 cases met serieuze gevolgen beschreven, inclusief 4 kinderen die stierven aan hun compli-
caties. Bij chronische Q-koorts werden vooral cardiale infecties beschreven.
Q-koorts bij kinderen presenteert zich met name als een zelflimiterende ziekte met koortsachtige 
symptomen, maar ook met bijzondere presentaties zoals encefalitis, osteomyelitis, hepatitis of endo-
carditis. Slechts 3,6% van de Nederlandse meldingen zijn jongeren < 20 jaar (23,11% van de populatie). 
Omdat blootstelling van volwassenen en kinderen gedurende deze uitbraak vergelijkbaar wordt 
verondersteld, mogen we stellen dat infecties bij kinderen minder worden opgemerkt. Dit komt 
enerzijds door het hogere percentage asymptomatisch beloop bij kinderen, maar anderzijds is er, ook 
bij ernstige uitingsvormen, mogelijk minder diagnostiek verricht naar C. burnetii en zijn er daardoor 
ziektegevallen gemist. We baseren deze conclusie op een (literatuur)schatting van het percentage 
kinderen dat zich na infectie daadwerkelijk klinisch manifesteert.

Sinds maart 2007 hebben (huis)artsen, hoofdzakelijk vanuit 
zuidelijk Nederland, meer dan 4000 patiënten met Q-koorts 
gemeld aan GGD’en. Slechts zeer zelden zijn dit kinderen onder de 
20 jaar. (1) In de wetenschappelijke literatuur is beschreven dat 
Q-koorts bij kinderen inderdaad meestal asymptomatisch of met 
milde klachten verloopt en slechts sporadisch tot complicaties 
leidt. (2-5) Het meest beschreven ‘klassieke’ symptoom bij 
kinderen met Q-koorts is onbegrepen koorts, waaraan de ziekte 

ook haar naam ontleent (Q voor het Engelse query). (6) Sporadisch 
worden andere ziektebeelden gezien zoals hepatitis, encefalitis, 
endocarditis of pneumonie. Voor huisarts en kinderarts is een 
passagère koorts zonder duidelijke focus, die vanzelf verdwijnt, 
niet altijd reden om laboratoriumdiagnostiek in te zetten. De 
NHG-standaard Kinderen met koorts (M29; mei 2008) beveelt in 
specifieke gevallen wel urineonderzoek aan, maar geen serologie, 
en bij twijfel over een pneumonie wel een X-thorax. Diagnostiek 
naar Q-koorts zal bij kinderen met (onbegrepen) koorts en andere 
ziektebeelden dus niet vaak worden ingezet. Hoeveel ziekte 
Q-koorts bij Nederlandse kinderen heeft veroorzaakt blijft dus 
onbekend.
De belangrijkste besmettingsbron van de afgelopen epidemie in 

Dit artikel is overgenomen uit het Tijdschrift voor 
Kindergeneeskunde: Tijdschr Kindergeneeskd 2012; 80 (1): 8-16
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Figuur 1: Incidentie Q-koorts bij kinderen (per 10.000 personen).

Figuur 2: Absolute aantallen Q-koortsmeldingen door behandelaars aan GGD’en  
in Nederland in de periode 2007 t/m 2009 naar geslacht bij kinderen in 4 
leeftijdsklassen.

Figuur 3: Meldingen Q-koorts in percentage per leeftijd.
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Nederland was aerogene verspreiding vanuit geÏnfecteerde melk-
geitenbedrijven. (7) Verblijf in de omgeving van deze bedrijven, 
vooral in de aflammerperiode, was de belangrijkste risicofactor. 
De blootstelling van omwonende volwassenen of kinderen zal 
theoretisch niet veel van elkaar verschillen. Luchtweginfecties, 
maag-darmproblemen en – minder vaak – exanthemateuze 
huidafwijkingen zijn in de wetenschappelijke literatuur beschre-
ven ziektebeelden bij kinderen. Daarnaast zijn er gepubliceerde 
complicaties van acute Q-koorts bij kinderen zoals myocarditis, 
endocarditis, encefalitis en chronische osteomyelitis.
In dit artikel geven we een overzicht van de meldingen van 
Q-koorts bij kinderen in Nederland in de periode 2007-2009. 
Tevens presenteren we de gegevens uit literatuuronderzoek om 
een antwoord te krijgen op de vraag hoe vaak Q-koorts bij 
kinderen voorkomt, met welke complicaties en hoe dit zich 
verhoudt tot volwassenen, om een beeld te krijgen van wat we 
aan infecties bij kinderen in Nederland bij de afgelopen epidemie 
observeren en gezien de literatuur mogen verwachten, in het 
bijzonder bij kinderen met een risicofactor voor gecompliceerd 
beloop van de infectie. 

Methoden

Meldingen

Artsen melden de diagnose of laboratoria melden positieve 
serologische bevindingen van recente Q-koorts aan de GGD. De 
GGD geeft de meldingen via het elektronische registratiesysteem 
van wettelijk meldingsplichtige infectieziekten (Osiris) dagelijks 
door aan het Centrum Infectieziektebestrijding van het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De 
meldingscriteria zijn koorts, pneumonie of hepatitis met een 
laboratoriumbevestiging (serologische titerstijging of PCR). Bij de 
melding worden onder andere ook leeftijd, geslacht en postcode-
cijfers van het woonadres gerapporteerd. Formeel gesproken 
kunnen klinische beelden zonder koorts (bijvoorbeeld encefalitis) 
niet gemeld worden. In de praktijk zouden dergelijke gevallen 
echter wel opgenomen worden als melding voor een bewezen 
Q-koorts.

We hebben de leeftijdsspecifieke incidentie van meldingen bij 
kinderen in de 50 postcodegebieden met de hoogste incidentie 
Q-koorts berekend op basis van deze landelijke meldingsgegevens 
en de CBS-gegevens over de bevolkingsopbouw in 2007-2009.(8) 
Tevens hebben we van het CBS het aantal kinderen in dit gebied 
verkregen dat bekend is met een aangeboren hart- of hartklep-
afwijking. Van Sanquin is uit de donorscreening bekend welk 
percentage van de donoren (18 jaar en ouder) eind 2009 in 
dezelfde 50 postcodegebieden serologische tekenen had van een 
doorgemaakte infectie. Dit percentage hebben wij gebruikt om 
het aantal infecties bij kinderen te schatten. Aangezien de 50 
postcodegebieden met de hoogste incidentie van Q-koorts zich in 
Brabant bevinden, hebben we aanvullende gegevens verkregen 
over de meldingen bij de meest betrokken GGD, namelijk GGD 
Hart voor Brabant (HvB).

Literatuuronderzoek

Voor het literatuuronderzoek (mei 2010) werd gebruikgemaakt 
van PubMed/Medline en gezocht met combinaties van de 
trefwoorden Q fever en C. burnetii met de leeftijdsbeperkingen 
infant (birth-23 months), child, preschool (2-5), child (6-12),ado-
lescent (13-18))/all child (0-18) in de databases van PubMed en 
MeSH in alle jaren voor de Nederlandse, Engelse, Franse en Duitse 
taal. De voor het onderwerp relevante nationale en internationale 
artikelen werden in mei 2010 geselecteerd, tevens werden de 
referenties bekeken op aanvullende relevante artikelen.
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Resultaten

Meldingen

In de periode 1 januari 2007 t/m 3 november 2009 zijn 128 
kinderen (0 t/m 19 jaar) met Q-koorts gemeld (3,6% van het totale 
aantal meldingen; figuren 1-3). Alle kinderen waren woonachtig in 
de 50 postcodegebieden met de hoogste (totale) incidentie. De 
geografische verspreiding van kinderen over de postcodegebieden 
kwam overeen met die voor volwassenen. (9) De driejaarsinciden-
tie van meldingen van acute Q-koorts bij kinderen (0 t/m 19 jaar) 
bedraagt 0,33 per 10.000 (figuur 1). Bij volwassenen (≥ 20 jaar) was 
dit 2,69 per 10.000. Het aantal meldingen nam bij zowel kinderen 
als volwassenen gedurende deze periode ieder jaar toe en 
vertoonde een duidelijke seizoenspiek in de late lente en vroege 
zomer. In verhouding zijn iets meer jongens dan meisjes gemeld: 
56% vs. 44% (1,27 vs. 1,00).

De gemelde kinderen hadden meestal koorts, al dan niet met 
vermoeidheid en hoofdpijn; in 2007 en 2008 had 45,8% (11/24) 
een pneumonie. Bij geen van de gemelde kinderen zijn bijzondere 
complicaties gemeld. In de regio HvB zijn 76/128 kinderen gemeld. 
Bij 13 werd een pneumonie vastgesteld (26%; volwassenen 49%); 
bij 14 was een medisch specialist de behandelaar (10%; volwasse-
nen 24%); vier zijn in het ziekenhuis opgenomen (8%; volwasse-
nen 17%), ook bij hen zijn geen complicaties gemeld.

Literatuuronderzoek

Prevalentie in internationale artikelen
We hebben 301 artikelen gevonden waarin kinderen en Q-koorts 
werden beschreven, hiervan gaven 20 artikelen gegevens over 
nationale en regionale seroprevalentie. (Tabel 1) De gevonden 
seroprevalentiecijfers van antistoffen tegen C. burnetti bij kinderen 
variëren van 0 tot 70%. De cijfers zijn moeilijk te vergelijken 

HvB-kinderen 

(volwassenen)

Rest van Nederland Literatuur Nederland Literatuur wereld

koorts ± vermoeidheid, 
hoofdpijn

vrijwel allen vrijwel allen 50-100% 50-100%

pneumonie 30% (49%) 45,8% (11/24 incl.  
HvB ’07-’08)

anekdotisch vermeld19 40%17,20,21

hepatitis 0% 0% 10-85%19 85%20,21

overige complicaties 0% 0% anekdotische meldingen: 
endocarditis22

anekdotische meldingen: 
endocarditis,  
osteomyelitis23,24

HvB: regio Hart van Brabant

Tabel 2: Meldingen van Q-koorts bij kinderen naar klinisch beeld

Land + jaar Seroprevalentie (%)
0-4 jaar 5-9 jaar 10-14 jaar 15-19 jaar (> 19 jaar)

Internationale literatuur

Australië25 2,5% (< 15 jr.)

Cyprus ’0626 52,7% 10-85%19 11% (15-24 jr.)

Ghana ’0811 52,7%

Griekenland ’9527 18,6% (< 18 jr.) 40,2% (> 18 jr.)

Japan ’9617 39,7%

Niger ’9710 9,6% (0-5 jr.)

Noord-Ierland ’0828 7,1% (12-15 jr.) 18,5% (volw.)

Spanje ’9029 18,5% (< 15 jr.) 55,2% (15-64 jr.); 62,1% (> 65 jr.)

Spanje ’9830 48,6%

Spanje ’0631 0,0% (0-14 jr.)

Turkije ’0932 4,4% (< 18 jr.) 23,8% (> 18 jr.)

Zambia ’9912 6,4% (< 18 jr.)

Zwitserland ’8533 23,3% (< 20 jr.)

Zwitserland ’8734 10,9% stad; 17,0% 
platteland

Nederlandse literatuur

Nederland ’8519 16,7%

Nederland ’8735 37%:70% = (5-14 jr.) m:v

Nederland, PIENTER ’06-’0746 0,48% 0,71% 2,4%

Sanquin 200947 12,2%

jr.: jaar; volw.: volwassenen.

Tabel 1: Seroprevalentiestudies van Q-koorts naar leeftijd
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vanwege verschillen in de gebruikte testmethoden. Verschillen in 
blootstelling spelen ongetwijfeld een grote rol, maar mogelijk ook 
andere factoren zoals variaties in antigene opbouw van de 
verwekker en de menselijke immuunreactie hierop. (3) Over het 
algemeen laten de studies, net als in Nederland, een toename van 
de seroprevalentie met de leeftijd zien.
Studies over Q-koorts bij kinderen in Afrika waren schaars. 
Waarschijnlijk komt dit omdat Q-koorts klinisch moeilijk te 
onderscheiden is van malaria en andere koortsende ziekten. 
(10-13) De seroprevalentie is ook in Afrika het hoogst in landen 
waar veehouderij belangrijk is. (14)
In Japanse studies bleek bij kinderen een aanzienlijk hogere 
seroprevalentie. (15-17) Als mogelijke verklaringen noemen de 
auteurs dat Japanse artsen wellicht vaker serologisch onderzoek 
laten verrichten omdat zij zich mogelijk meer bewust zijn van de 
grote variëteit van klinische presentaties van Q-koorts bij kinderen 
en vaker microbiologische diagnostiek inzetten. (18)
Na een grote uitbraak in Zwitserland is sero-epidemiologisch 
onderzoek van de lokale bevolking verricht. Bij alle seropositieven 
is navraag gedaan over klachten en verschijnselen passend bij 
Q-koorts. Van de 577 seropositieve kinderen onder de 15 jaar had 
slechts 15% symptomen in vergelijking met 64% van de 2459 

seropositieve volwassenen.

Klinisch beeld
Wereldwijd worden in de literatuur in 19 artikelen 52 gevallen met 
een ernstig beloop van Q-koorts bij kinderen beschreven, waarbij 
in vier gevallen kinderen stierven aan de complicaties. De meeste 
infecties verlopen asymptomatisch (95-96,7%). Een minderheid 
heeft een ernstige, acute ziekte (pneumonie en hepatitis). Bij 
chronische Q-koorts overheersen de cardiale infecties en minder 
vaak neurologische complicaties of osteomyelitis. De meest 
beschreven klinische verschijnselen zijn: koorts met respiratoire en 
gastro-intestinale klachten en hepatitis, minder vaak neurologi-
sche complicaties of osteomyelitis en zelden endocarditis (tabel 2).

Diagnostiek (NVK-richtlijn)

Serologie
De gouden standaard voor serologische diagnose van een 
infectieziekte is een seroconversie (ofwel een viervoudige stijging 
in antistoftiter) of een stijging van negatief naar positief. De 
referentietest voor Q-koorts is de immunofluorescentie (IFA-
serologie). Seroconversie treedt meestal 2 tot 3 weken na het 
begin van de ziekteverschijnselen op. Acute infectie wordt 
gekenmerkt door verschijnen van fase II IgM- en IgG-antistoffen. 
Chronische infectie kenmerkt zich door hoge titers van vooral fase 
I IgG-antistoffen, maar meestal ook fase I IgM- en fase II IgG-
antistoffen. (Tabel 3)
Afkapwaarden zijn essentieel voor de interpretatie van de 
serologie en kunnen veranderen naar aanleiding van de prevalen-
tie van Q-koorts. In Noordoost-Brabant wordt door het regionale 
Q-koortslaboratorium een titerwaarde van minimaal 1:32 als 
positief aangemerkt.

Polymerase chain reaction
Naast serologie kan polymerase chain reaction (PCR) in serum 
worden gebruikt bij de diagnose van vroege acute infectie. 
Uiteindelijk wordt de PCR negatief wanneer de serologische 
respons zich verder ontwikkelt. Bij chronische Q-koorts kan de 
PCR langdurig positief blijven. (36) GeÏsoleerd fase II IgM is de 
eerste antistof die verschijnt bij acute Q-koorts.

Nederlandse seroprevalentiestudies

Er zijn 11 artikelen over de epidemiologie/seroprevalentie van 
Q-koorts vanuit Nederland gepubliceerd vÓÓr de epidemie van 
2007- 2009. (19,22,35,37-44) Zes artikelen betreffen deelaspecten 
van 2 grotere studies. (Tabel 1) (19,22,35,37,41,43,45)

IgG fase I IgG fase II IgM fase I IgM fase II Interpretatie

neg neg neg neg geen Q-koorts

pos pos neg neg doorgemaakte Q-koorts

pos pos pos pos acute Q-koorts

neg neg neg pos mogelijk acute Q-koorts

neg neg of pos pos pos acute Q-koorts

hoog pos pos neg of pos neg of pos chronische Q-koorts

neg: negatief; pos: positief

Tabel 3: Interpretatie serologie

Casus

Medio juli 2009 wordt een jongen van bijna 3 jaar naar de 
kinderarts (EdV) verwezen in verband met sinds vijf dagen 
bestaande hoge koorts zonder focus, waarbij hij aanvankelijk 
niet zo ziek was. Hij hoestte, maar dat was bij hem gebruikelijk; 
hij was bekend met bronchiale hyperreactiviteit met onder-
houd fluticason en zo nodig salbutamolinhalaties per 
Babyhaler®. Daarnaast maakte hij regelmatig een otitis door, 
maar dat speelde nu niet. Bij lichamelijk onderzoek zag de 
kinderarts een matig zieke, wel erg hangerige, jongen; 
temperatuur 38,0 °C, geen afwijkingen aan KNO-gebied of over 
de longen. Een thoraxfoto toonde peribronchiaal versterkte 
tekening. Het C-reactief proteÏne (CRP) was 10 mg/l, leukocyten 
11,9 x 10⁹/l, granulocyten 10,0 x 10⁹/l, verdere differentiatie niet 
afwijkend. Werkdiagnose was een virale infectie, maar de 
vanwege de blootstellingsregio ingezette serologie toonde een 
actieve Q-koorts met IgM fase 1 en fase 2 positief, en IgG fase 1 
en fase 2 positief (eenmalig monster, titers niet bepaald). 
Patiëntje herstelde goed op tweemaal daags 240 mg cotri-
moxazol oraal gedurende 10 dagen. Serologie één jaar later 
toonde geen aanwijzingen voor een recente infectie (IgG fase 1: 
< 1:32, negatief; IgG fase 2: 1:512, positief).
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Uit de eerste studie, een transversale seroprevalentiestudie op 
sera uit 1968, 1975, 1979 en 1983, blijkt de prevalentie van 
antistoffen in de leeftijdsgroepen 1-4 en 5-9 jaar vergelijkbaar met 
de prevalentie bij volwassenen (duidend op algemene blootstel-
ling van de gehele bevolking). (35) In deze studie werd voor het 
eerst gebruikgemaakt van de indirecte immunofluorescentiereac-
tie op IgM-antistoffen tegen C. burnetii. Deze techniek is een veel 
gevoeliger bepaling dan de tot die tijd uitsluitend gebruikte 
complementbindingsreactie. Er is enige onzekerheid over de 
gebruikte afkapwaarden in deze studie, waardoor de gevonden 
seroprevalenties mogelijk ongebruikelijk hoog zijn uitgevallen. Bij 
een tweede studie in 1984 naar de seroprevalentie van antistoffen 
bij bewoners van rundveehouderijen bleek dat 63% van de 
kinderen van 0 t/m 4 jaar IgG-antistoffen tegen C. burnetii had, 
zonder dat zich ooit een herkende ziekteperiode had voorgedaan.
(45) De seroprevalentie van antistoffen tegen Q-koorts bij een 
systematische steekproef onder de Nederlandse bevolking in 
2006/begin 2007 bedroeg 2,4% (bron: PIENTER 2, 46). In deze 
studie hadden 13 van de 1799 kinderen onder de 20 jaar tekenen 
van een eerder doorgemaakte infectie (0,75%).
Gegevens tijdens en na de epidemie van 2007-2009 laten hogere 
seroprevalenties zien. Voor volwassenen op veehouderijen in het 
vaccinatiegebied bedroeg de seroprevalentie in 2009 83,3%, 
buiten dit gebied 54,5% (Q-VIVE, lopend RIVM-onderzoek op 
veehouderijen). In 2009 bedroeg de seroprevalentie bij bloeddo-
noren afkomstig uit de 50 postcodegebieden met de hoogste 
Q-koortsincidentie 14% (Sanquin). (47)

Meldingen vÓÓr de epidemie 2007-2009

In een inventarisatie van Nederlandse Q-koortsmeldingen in de 
jaren tachtig (april 1982-augustus 1983) bleken 18/76 patiënten 
(24%) jonger dan 3 jaar te zijn; 10 (13%) tussen 3 en 19 jaar en de 
overige 48 (63%) ouder dan 20 jaar. (19) Dit zijn relatief veel meer 
kinderen dan in de afgelopen epidemie zijn gemeld. Ook in een 
volgende inventarisatie (1988-2001) bleek 24% in de leeftijdscate-
gorie van 0-4 jaar te vallen. (40) Slechts 0,14% van de meldingen 
gedurende de epidemische jaren 2007-2009 betrof de leeftijds-
groep 0-4 jaar.

Berekening aantal acute infecties
Voor een schatting van het aantal nieuwe infecties bij kinderen in 
de periode 2007 tot en met 2009 in de 50 postcodegebieden gaan 
we uit van eenzelfde blootstelling van kinderen als voor volwassen 
donoren (12,2%), min de in 2006 gevonden basisprevalentie 
kinderen (PIENTER 0,75%): 12,2-0,75% = 11,45%. In deze postcode-
gebieden (402.825 kinderen < 20 jaar; CBS) zullen zich 46.123 
infecties bij kinderen hebben voorgedaan. Op basis van beperkte 
gegevens uit andere studies zou dit in grofweg 4% (respectievelijk 
5% en 3,3%) van de 46.123 geÏnfecteerde kinderen, dus bij 1845 
kinderen, leiden tot klinische verschijnselen. Hiervan zouden er 
dus slechts 128 (6,9%) zijn gemeld. (2,48)

Berekening mogelijke chronische infecties
De Gezondheidsraad heeft een lijst gepubliceerd van aandoenin-
gen die een risico vormen voor het chronisch beloop van een 
Coxiella-infectie. Op basis van cijfers van de landelijke prevalentie 
van aangeboren risicofactoren zijn er in heel Nederland 30.817 
risicokinderen met hart- en vaatziekten (CBS). Volgens deze bron 

wonen er 3148 risicokinderen in de 50 hoogincidente postcodege-
bieden. Daarvan moeten volgens onze berekeningen op basis van 
algemene expositie 11,45% dat wil zeggen 360 geÏnfecteerd zijn, 
die dus een sterk verhoogd risico lopen op chronische Q-koorts. 
Tot nu toe is ons niet bekend of er ook daadwerkelijk kwetsbare 
kinderen met chronische Q-koorts zijn gemeld.

Discussie
In 2007-2009 heeft zich in Nederland een grote hoeveelheid elkaar 
overlappende outbreaks rond besmettelijke melkgeitenbedrijven 
voorgedaan, die alle samen tot de grootste Q-koortsepidemie 
samenvloeiden die ooit in de wetenschappelijke literatuur 
beschreven is. Aerogene overdracht naar omwonenden vanuit 
besmette melkgeitenstallen is de grootste bron in deze verzame-
ling van regionale uitbraken. Bij een dergelijke overdracht doen 
zich bij omwonende kinderen evenveel besmettingen voor als bij 
volwassenen. (33, 49) Bij uitbraken in Zwitersland (2) en het 
Verenigd Koninkrijk (49) bleek inderdaad ook een even hoge 
seroprevalentie bij kinderen als volwassenen zonder dat dit tot 
herkenbare ziekte bij de kinderen had geleid. De vraag is hoeveel 
Q-koorts wij in Nederland bij kinderen gemist hebben, en of wij 
ook ernstige vormen van Q-koorts gemist hebben. Q-koorts bij 
kinderen werd in Nederland de afgelopen 3 jaar slechts zelden 
gemeld: de incidentie bedroeg 0,33/10.000 (bij volwassenen 
2,69/10.000). Op basis van onze berekening zouden zich bij 
kinderen in de hoogincidente regio 1845 klinisch manifeste 
infecties moeten hebben voorgedaan; omdat er slechts 128 zijn 
gemeld, zou de diagnose dus 1717 keer gemist kunnen zijn. In 
eerdere jaren zijn wel hogere percentages infecties bij kinderen 
gemeld.
Een verklaring voor deze grote verschillen zou kunnen zijn dat in 
deze jaren een selectiebias is opgetreden doordat in de meldingen 
de kinderen uit de studies van Richardus e.a. zijn opgenomen 
(waarbij koorts bij kinderen beter en gevoeliger werd onderzocht 
op antistoffen tegen Coxiella). (19,35,43) De meeste meldingen in 
die tijd waren inderdaad afkomstig uit de regio Zuid-Holland, 
waar Richardus e.a. werkzaam waren en waardoor er daar meer 
aandacht was voor het opsporen van mild verlopende vormen van 
Q-koorts. (40)
Bij geen van gemelde patiëntjes deden zich ernstige complicaties 
voor, in tegenstelling tot de wereldliteratuur waar ernstige 
complicaties en sterfte aan deze complicaties zijn beschreven. Bij 
de in Nederland gemelde kinderen staan luchtweginfecties op de 
voorgrond, in tegenstelling tot een aantal meldingen in de 
literatuur. (19,21,50) Dit zou een signaal kunnen zijn dat we in 
Nederland mogelijk op een te beperkte indicatie, namelijk vooral 
of zelfs alleen bij kinderen met respiratoire problemen, microbio-
logisch onderzoek naar Q-koorts hebben ingezet. Een andere 
mogelijkheid is dat zich wel degelijk veel complicaties hebben 
voorgedaan, maar dat die niet zijn gemeld aan de GGD, bijvoor-
beeld omdat koorts niet op de voorgrond stond. Wij zien in onze 
bevindingen aanleiding om kinderartsen, zeker in het zuiden van 
het land, aan te sporen om bij ernstige ziekte nog steeds Q-koorts 
te overwegen en diagnostiek in te zetten, en alle gevallen van 
Q-koorts te melden bij de GGD. Op basis van onze (ruwe) 
berekeningen zullen 360 kinderen in het gebied met het hoogste 
risico op Q-koorts, die een risicofactor hebben zoals hartklepafwij-
kingen, een infectie hebben doorgemaakt en dus mogelijk 
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chronisch geÏnfecteerd blijven. In de risicogebieden, maar ook 
daarbuiten, moet bij deze kinderen met nadruk naar chronische 
infecties worden gezocht.

Conclusie
De meest voorkomende klinische presentatie van Q-koorts bij 
kinderen is vergelijkbaar met die bij volwassenen: een zelflimite-
rende, koortsende ziekte. Bij kinderen verloopt de infectie vaker 
asymptomatisch. Omdat diagnostiek naar Q-koorts op de 
kinderleeftijd niet veel wordt ingezet, is vermoedelijk sprake van 
flinke onderschatting. In Nederland, met name in Noord-Brabant, 
moet zeker aan Q-koorts gedacht worden bij kinderen met 
onverklaarde koorts, exanthemen, lage luchtweginfecties en 
griepachtige beelden. In Nederland is Q-koorts, anders dan de 
oorspronkelijke beschrijvingen, niet alleen een ziekte van 
volwassen mannen, boeren, dierenartsen en medewerkers in een 
abattoir. In Nederland is sprake van algemene blootstelling van de 
gehele bevolking, ook vrouwen en kinderen raken geÏnfecteerd. 
Risicokinderen kunnen zich net als volwassenen presenteren met 
uitzonderlijke en potentieel ernstige verschijnselen zoals encefali-
tis, osteomyelitis, hepatitis en endocarditis. Het verdient aanbeve-
ling de eventuele chronische Q-koorts bij deze kinderen in een 
vroeg stadium actief op te sporen.
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Onderzoek in het kort

Gebrek aan uniformiteit bij meldingen 
van Shigatoxineproducerende 
Escherichia coli en Shigella aan en door 
GGD’en 
I.O. Lede, M.M. Kraaij-Dirkzwager, J.H.T.C. van den Kerkhof, D.W. Notermans 

Sinds de invoering van moleculaire diagnostiek in 2007 naar 
Shigatoxineproducerende Escherichia coli (STEC) en later Shigella/
entero-invasieve E. coli (EIEC) door een toenemend aantal medisch 
microbiologische laboratoria (MML), zijn de meldingen aan en 
door GGD‘en in Nederland fors toegenomen.(1) Het aantal 
STEC-meldingen steeg jaarlijks van ongeveer 50 tot 70 meldingen 
vóór 2007 naar ongeveer 400 meldingen in 2010.(2) Moleculaire 
diagnostiek gericht op shigatoxinegenen is gevoeliger dan de 
kweek van deze bacteriën. Echter de microbiologische en klinische 
betekenis, en daarmee de te nemen bestrijdingsmaatregelen voor 
GGD’en, zijn onvoldoende duidelijk.(3) Voor Shigella speelt het 
probleem dat, in tegenstelling tot bij kweek, de feces PCR geen 
onderscheid kan maken tussen Shigella en EIEC, terwijl alleen 
Shigella meldingsplichtig is. 

Surveillance van STEC verstoord 
Doordat een toenemend aantal MML moleculaire diagnostiek in 
de vorm van polymerase chain reaction (PCR) op feces is gaan 
verrichten – ten tijde van dit schrijven ongeveer 1/3 van de MML 
– worden tegenwoordig de meeste GGD’en hiermee geconfron-
teerd. De toename van STEC-meldingen leidt tot meer werk voor 
GGD’en, terwijl GGD’en ervaren dat de klinische en openbare 
gezondheidszorg(OGZ-)relevantie van de meldingen sterk 
afneemt. In veel gevallen is het onduidelijk of een patiënt met een 
positieve PCR-uitslag een risico vormt om anderen te besmetten. 
Daardoor lijkt bron-en contactonderzoek vaak minder zinvol. Om 
de indicaties van de OGZ-interventies te verscherpen, en daarmee 
het rendement te verhogen, is medio 2011 een voorstel uitgegaan 
naar de GGD’en. Hierin is een algoritme opgenomen om een 
uniforme werkwijze bij meldingen door MML aan GGD’en te 

bewerkstelligen. In het algoritme wordt onderscheid gemaakt 
naar de mate van positiviteit van het PCR-signaal. De Ct-(cycle 
threshold) waarde geeft het aantal vermenigvuldigingscycli aan 
waarop de PCR positief is geworden. Hoe meer DNA in het 
oorspronkelijke materiaal aanwezig was des te lager de 
Ct-waarde. De Ct-waarde van 35 is gekozen als afkapwaarde. 
Ct-waarden > 35 corresponderen met een lage STEC load. Bij 
dergelijke waarden wordt in de notitie aan GGD’en geadviseerd 
alleen administratief te melden aan het RIVM in OSIRIS en bij 
Ct-waarden ≤ 35 contact op te nemen met de patiënt, zo nodig 
bron- en contactonderzoek te starten en indien wenselijk 
aanvullende maatregelen te nemen. Conform deze notitie konden 
GGD’en afspraken maken met hun regionale MML. Deze notitie is 
opgesteld door een werkgroep vanuit de consulenten microbiolo-
gie (COM) en regionaal arts consulenten infectieziektebestrijding 
(RAC) en op 14 juni 2011 in het Landelijk Overleg Infectieziekte-
bestrijding (LOI) goedgekeurd. 

Enquête 
Begin december 2011 is er een telefonische enquête gehouden 
onder de 28 GGD’en. Er is geïnventariseerd in welke mate de 
GGD’en te maken hebben met moleculaire diagnostiek van STEC 
en Shigella/EIEC en hoeveel meldingen aan de GGD’en zijn gedaan 
van 1 januari tot 1 november 2011. Tevens is geïnformeerd naar 
criteria die GGD’en hanteren om via OSIRIS door te melden aan 
het RIVM, vragenlijsten af te nemen en op te sturen naar het RIVM 
en welke criteria GGD’en hanteren om aanvullende maatregelen 
te nemen zoals bron-en contactopsporing. In de praktijk 
blijken zowel sommige MML als GGD’en verschillende criteria 
van meldingen te hanteren en blijft de surveillance van deze 
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Figuur 1: Overzicht van het aantal STEC en Shigella-meldingen aan GGD’en over de 
periode 1 januari tot 1 november 2011  
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De overige GGD’en hebben met moleculaire diagnostiek naar zowel STEC als Shigella 
te maken. 
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pathogenen vertroebeld. Van de 28 GGD’en hebben er 23 (mede) 
te maken met moleculaire diagnostiek naar STEC en 5 met alléén 
kweekonderzoek. Van de 23 die met moleculaire diagnostiek 
naar STEC te maken hebben, melden echter maar 6 conform het 
advies van medio 2011. De meldingscriteria van de andere GGD’en 
variëren van alleen kweekbevestigde uitslagen tot het melden van 
alle positieve moleculaire STEC-uitslagen. Twee GGD’en hanteren 
een eigen algoritme met een aangepaste casusdefinitie. Van de 28 
GGD’en hebben er 20 te maken met moleculaire diagnostiek naar 
Shigella/ EIEC met of zonder kweekbevestiging van Shigella spp. en 
8 met alléén kweek. Hoewel er voor Shigella geen aanpassingen in 
de meldingsprocedure zijn geadviseerd, melden 15 GGD’en alléén 
kweekbevestigde gevallen en 13 GGD’en óók positieve moleculaire 
Shigella/EIEC uitslagen waarbij geen kweek werd verricht of de 
uitslag van de kweek nog in afwachting was. Overigens doen 9 
GGD’en direct bij een positieve PCR bron-en contactopsporing. 

Meldingen aan GGD’en 
Het aantal meldingen aan de GGD’en door de MML wisselt sterk 
per regio (zie figuur 1). Ook verschilt het aantal meldingen tussen 
GGD’en die met moleculaire diagnostiek te maken hebben. Dit 
verschil is niet te verklaren door verschil in grootte van het 
verzorgingsgebied van de GGD’en, want gecorrigeerd voor het 
inwoneraantal blijft het beeld in figuur 1 vrijwel hetzelfde. Het 
verschil is mogelijk te verklaren doordat MML verschillende 
indicaties hanteren om fecesdiagnostiek te doen en doordat 
sommige MML alleen kweekbevestigde gevallen melden aan 
GGD’en, terwijl andere alle PCR-positieve uitslagen melden. 

Aanvullende bevindingen 
Een aantal MML weigert informatie over de Ct-waarde van hun 
PCR naar STEC te delen met de GGD’en. Hierdoor is het voor 
sommige GGD’en onmogelijk om het advies van de werkgroep op 
te volgen. MML stellen dat de Ct-waarden landelijk niet gestan-
daardiseerd zijn door verschillen in PCR-protocollen. De LCI-
richtlijn Shigellose vermeldt dat Shigella in het laboratorium 
aangetoond moet zijn, maar niet hoe dat moet gebeuren.(4) Dit in 
tegenstelling tot de LCI-richtlijn STEC-infectie waarin zowel 
kweek- als moleculaire technieken genoemd worden als diagnos-
tische methode.(5) 

Conclusie 
In reactie op de sterke toename van het aantal gediagnosticeerde 
gevallen is het melden aan de GGD’en, maar ook de aangifte van 
de GGD’en in Osiris, bijzonder variabel geworden, waardoor de 
GGD’en geen uniforme werkwijze hebben en de landelijke 
surveillance sterk aan waarde inboet. 

Hoe nu verder? 
In een nieuwe STEC-werkgroep, bestaande uit artsen-microbiolo-
gen van het RIVM en MML, een medisch moleculair bioloog, 
epidemiologen van het RIVM en regionaal arts consulenten, is 
besproken hoe de meldingen aan GGD’en meer uniform en 
rationeel kunnen worden om zo de STEC-surveillance en risico-
inschatting voor infectiepreventie te verbeteren. Er is voorgesteld 
om naast de standaard (moleculaire) screening op STEC aanvul-
lend onderzoek naar virulentiefactoren te doen. Ook moet 
duidelijker worden welke STEC met hemolytisch uremisch 
syndroom (HUS) geassocieerd zijn (HUSEC) en welke niet, zodat 
diagnostiek, meldingen en surveillance zich vooral daarop kunnen 
richten. Verder zal gekeken worden of de klinische meldcriteria 
aangescherpt kunnen worden tot ernstigere en recentere gevallen. 
Het voornemen is om de meldingscriteria pas te wijzigen als er 
een helder en goed gemotiveerd advies voor zowel laboratoria als 
GGD’en beschikbaar is. Dit voorkomt dat GGD’en en MML 
meerdere wijzigingen op korte termijn moeten doorvoeren, wat 
wederom tot verwarring kan leiden. Tevens is uitgesproken om 
een onderzoeksplan op te stellen om de moleculaire technieken 
klinisch te valideren. Op moleculair diagnostisch gebied is de 
problematiek van Shigella niet vergelijkbaar met STEC en wordt 
derhalve niet door de STEC-werkgroep meegenomen. Het 
probleem zal in een later stadium door een nog samen te stellen 
werkgroep worden opgepakt. Er wordt gestreefd om het STEC-
plan in februari 2012 voor verdere discussie klaar te hebben en op 
de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor 
Medische Microbiologie (NVMM) breder te bediscussiëren. 

Voor meer informatie en bij vragen of suggesties kunt u mailen 
naar daan.notermans@rivm.nl.

mailto:mailto:%20daan.notermans%40rivm.nl?subject=
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Onderzoek in het kort

Communicatie over infectieziekten en 
de rol van nieuwe media
D.J.M.A. Beaujean

Internet en andere digitale communicatiemiddelen worden steeds belangrijkere bronnen van infor-
matie voor het publiek. Dat heeft invloed op de manier waarop professionals communiceren, zowel 
onderling als naar het publiek. Uit de enquête die het RIVM heeft gehouden onder GGD-artsen en –
verpleegkundigen blijkt dat communicatie tussen professionals vooral via e-mail en telefoon gebeurt. 
De meeste respondenten vinden het wel belangrijk dat de communicatiemogelijkheden worden 
uitgebreid. 

Het RIVM communiceert op dit moment in veel gevallen nog via 
‘traditionele’ communicatiemiddelen, zoals folders, brochures, 
posters en via een aantal digitale communicatiemiddelen, zoals de 
website, nieuwsbrieven en dergelijke. Om de interactie met 
publiek en professionals te bevorderen moet het RIVM meer 
inzetten op nieuwe communicatievormen. In hoeverre de 
interactie nodig is, hangt af van het onderwerp en de doelgroep. 
Een campagne over de HPV-vaccinatie voor 12-jarige meisjes vergt 
een interactievere benadering dan het geven van een smog- 
waarschuwing. Per campagne of onderwerp kan bekeken worden 
in hoeverre de interactie gezocht moet worden. 

Opzet onderzoek
Aan alle GGD’en is schriftelijk gevraagd of zij een enquête wilden 
invullen over communicatie. In de enquete is gevraagd naar de 
communicatie tussen het RIVM en de GGD en tussen GGD’en 
onderling. Daarnaast is gevraagd naar de mening over en 
ervaringen met nieuwe media.

In totaal hebben 127 GGD-professionals (90 vrouwen en 37 
mannen) de enquête ingevuld. Van alle GGD’en is tenminste één 
reactie ontvangen. Van de respondenten was 52% verpleegkun-
dige, 43% arts en 5% doktersassistent. (Zie tabel 1 en 2 voor meer 
informatie over leeftijd en herkomst respondenten)
In de bespreking van de resultaten wordt alleen een uitsplitsing 
voor artsen en verpleegkundigen gegeven als er grote verschillen 
waren tussen de antwoorden van deze groepen.

Resultaten 

Communicatie GGD-GGD 

Van de artsen en verpleegkundigen communiceert 48% dagelijks 
of wekelijks met collega’s van andere GGD’en. De artsen hebben 
frequenter contact met collega’s van andere GGD’en dan ver-
pleegkundigen; 65% van de artsen heeft dagelijks of wekelijks 
contact tegenover 35% van de verpleegkundigen. Communicatie 
met de collega’s van andere GGD’en verloopt in de meeste 
gevallen via e-mail (50%) of telefoon (39%). Artsen hebben een 
duidelijke voorkeur voor e-mail (65%) en verpleegkundigen 
prefereren telefonisch contact (55%).

Een kwart van alle respondenten (27%) vindt zichzelf voldoende 
op de hoogte van wat er op het gebied van infectieziekten speelt 
bij andere GGD’en, 45% vindt zichzelf hiervan niet voldoende op 
de hoogte. Bijna alle respondenten (91%) staan open voor 
veranderingen in het huidige communicatieproces met collega’s 
van andere GGD’en. 

Communicatie GGD-RIVM

Van de artsen en verpleegkundigen heeft 57% maandelijks contact 
met het RIVM, 14% heeft wekelijks contact. Er zijn meer artsen die 
wekelijks contact (22%) hebben met het RIVM, dan verpleegkun-
digen (9%). Het contact met het RIVM verloopt voornamelijk 
telefonisch (77%) en via e-mail (17%). De meerderheid (62%) zou 
graag meer mogelijkheden (bijvoorbeeld via een online commu-
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nity) willen hebben om met collega’s van andere GGD’en en het 
RIVM te kunnen overleggen of discussiëren. 

Inf@ct
De meeste artsen en verpleegkundigen (90%) zijn tevreden over 
de digitale berichtenservice Inf@ct. Van de respondenten heeft 
70% behoefte aan een dergelijke service voor nieuws vanuit het 
RIVM. Het RIVM beantwoordt dagelijks vragen van GGD-
medewerkers. Bijna driekwart van de artsen en verpleegkundigen 
(72%) is van mening dat deze vragen en antwoorden voor alle 
GGD’en beschikbaar zouden moeten zijn. 
De meerderheid van de respondenten (86%) staat open voor 
veranderingen in het huidige communicatieproces met het RIVM.

Verslaglegging LOI en LOVI
Slechts 8% van de respondenten vindt de verslaglegging van het 
Landelijk Overleg Infectieziektebestrijding (LOI) en het Landelijke 
Overleg Verpleegkundigen Infectieziektebestrijding (LOVI) 
aantrekkelijk; de overige 91% is hier neutraal of negatief over. De 
helft van de artsen en verpleegkundigen (49%) vindt de verslag-
legging volledig en men is verdeeld over de overzichtelijkheid van 
de verslaglegging: 35% vindt de verslaglegging niet overzichtelijk, 
27% vindt van wel, 38% is neutraal.

Communicatie via nieuwe media

Van de respondenten zegt 39% op de hoogte te zijn van de laatste 
ontwikkelingen/trends op het gebied van communicatie en social 
media; de artsen zijn dat met 47% iets vaker dan verpleegkundi-
gen (36%). Dertig procent zegt helemaal niet op de hoogte te zijn 
hiervan. 

De overgrote meerderheid (85%) van de artsen en verpleegkundi-
gen is van mening dat ze door innovatie op communicatiegebied 
het beste inspelen op de ontwikkelingen in de maatschappij. Zes 
procent van de respondenten vindt het helemaal niet nodig om te 
blijven innoveren op het gebied van communicatie.

Hyves, Facebook, Twitter en LinkedIn zijn de meest bekende social 
media; gemiddeld 65% van de respondenten kent deze media. 
Achttien respondenten (14%) twitteren, 10 artsen, 6 verpleegkun-
digen en 2 doktersassistenten.
Veertig procent van de artsen en 24% van de verpleegkundigen 
gebruikt LinkedIn. 28% Van de respondenten gebruiken Facebook 
en eenderde van de verpleegkundigen en 20% van de artsen 
gebruiken Hyves.
De helft van de artsen en 27% van de verpleegkundigen heeft een 
mobiele telefoon met internet. De meerderheid van de artsen en 
verpleegkundigen van GGD’en weet niet dat er een aantal GGD’en 

actief is op Twitter. 61% Wil graag weten wat voor informatie de 
GGD’en twitteren en wat hun ervaring hiermee is. Ongeveer een 
kwart van de respondenten (22%) heeft hier geen interesse in of 
staat hier neutraal tegenover (17%).
De meerderheid van de respondenten (61%) leest een sms-bericht 
doorgaans sneller (na ontvangst) dan een e-mailbericht. Een kwart 
leest een sms-bericht juist later dan een e-mailbericht. 71% Van de 
artsen en verpleegkundigen vindt dat het gebruik van social media 
de communicatie van professionals op het gebied van infectie-
ziektebestrijding kan aanvullen.

Hoe verder?
Op basis van dit onderzoek zullen onderstaande punten door het 
RIVM verder uitgewerkt worden: 

Verbeteren van de communicatie tussen de GGD’en 
onderling 
Slechts een kwart van alle respondenten vindt zichzelf voldoende 
op de hoogte van wat er op het gebied van infectieziekten speelt 
bij andere GGD’en. Bovendien staan bijna alle respondenten (91%) 
open voor veranderingen in het huidige communicatieproces met 
collega’s van andere GGD’en.
Verbeteren van de mogelijkheden om te overleggen of discussië-
ren met collega’s van andere GGD’en en het RIVM.
De meerderheid (62%) zou graag meer mogelijkheden (bijvoor-
beeld via een online community) willen hebben om met collega’s 
van andere GGD’en en het RIVM te kunnen overleggen of 
discussiëren. 

Verbeteren van de verslaglegging van het LOI en het LOVI 
Slechts 8% van de respondenten vindt de verslaglegging 
aantrekkelijk.

GGD’en informeren over twitterende GGD’en
De meerderheid van de artsen en verpleegkundigen van GGD’en is 
niet op de hoogte van het feit dat er een aantal GGD’en actief is op 
Twitter en 61% wil graag weten wat voor informatie de GGD’en 
twitteren en wat hun ervaring hiermee is.

Social media inzetten in infectieziektebestrijding
71% Van de artsen en verpleegkundigen vindt dat het gebruik van 

Leeftijd in jaren Aantal respondenten (N = 127)

20-30 17 (13%)

31-40 34 (27%)

41-50 35 (28%)

51-60 36 (28%)

61 en ouder   5 (4%)

Tabel 1. Leeftijd respondenten

Aantal respondenten (N = 127)

Groningen 5  (4%)

Drenthe 3  (2%)

Friesland 5  (4%)

Overijssel 7  (6%)

Gelderland 19 (15%)

Noord-Brabant 12  (9%)

Limburg 9  (7%)

Zeeland 2  (2%)

Zuid-Holland 28 (22%)

Noord-Holland 20 (16%)

Utrecht 16 (13%)

Flevoland 1  (1%)

Tabel 2. Provincie
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social media de communicatie van professionals op het gebied 
van infectieziektebestrijding kan aanvullen.

In 2011 is de LCI gestart met het project Infectieziektebestrijding en 
nieuwe media. In het kader van dit project zullen allerlei experi-
menten worden gedaan met nieuwe media. Het eerste experi-
ment zal betrekking hebben op de ziekte van Lyme. Via het LOI 
zullen de GGD’en op de hoogte worden houden van de experi-
menten. GGD’en die interesse hebben in deelname aan dit 
experiment, kunnen zich melden bij lex.van.velsen@rivm.nl of 
desiree.beaujean@rivm.nl. 
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Dankwoord

We bedanken alle GGD’en voor hun deelname aan de 
enquête. 
Karin van Beers (afdeling Communicatie RIVM) en Caroline Sibon 
(stagiare) bedanken we voor het samenstellen van de enquête.

Wist u dat ..?

•	 12 miljoen Nederlanders online zijn?
•	 er volgens VergelijkSimonly.nl 19,2 miljoen mobiele 

telefoons in Nederland zijn en elk huishouden 2,6 mobiele 
telefoons telt?

•	 96% Google gebruikt om te zoeken op internet ?
•	 meer dan 9 miljoen Nederlanders Hyves gebruiken,  

3 miljoen dagelijks?
•	 1,4 miljoen Nederlanders LinkedIn gebruiken?

mailto:lex.van.velzen@rivm.nl
mailto:desiree.beaujean@rivm.nl
mailto:mailto:%20desiree.beaujean%40rivm.nl?subject=
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Wetgeving
Chloor is een biocide (een stof die organismen doodt), en in 
Nederland is het gebruik ervan als desinfectans geregeld in de Wet 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De toelating op de 
Nederlandse markt wordt geregeld door het College Toelating 
Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) in Wageningen. 
In Nederland mag chloor 250 ppm (parts per million) gebruikt 
worden in de gezondheidszorg voor het desinfecteren van 
oppervlakten die besmet zijn met bacteriën (exclusief bacterie-
sporen en mycobacteriën) en gisten. Voor het desinfecteren van 
oppervlakten met virale besmettingen wordt 1000 ppm geadvi-
seerd. Deze hoeveelheid valt onder het gedoogbeleid. Dat wil 
zeggen dat officieel volgens de wet 1000 ppm chloor niet gebruikt 
mag worden, maar vanwege het nut voor de gezondheidszorg 
wordt er niet door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op 
gehandhaafd. 

Norovirus
Het norovirus is een RNA-virus zonder enveloppe dat zeer resistent 
is tegen voor het virus ongunstige invloeden, waaronder het 
gebruik van desinfectantia. Uit onderzoek blijkt dat het norovirus 
in de omgeving van een zieke patiënt wijd verspreid voorkomt. (1) 
In de richtlijn van de Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC) wordt voor het desinfecteren van oppervlakten een chloor-
concentratie van 1000 - 5000 ppm aanbevolen. (2) Uit RIVM-
onderzoek (mondelinge communicatie E. Duizer) blijkt dat wanneer 
een oppervlakte besmet met norovirus eerst wordt gereinigd met 
water en zeep en vervolgens gedesinfecteerd met chloor 1000 
ppm, het norovirus wordt geëlimineerd. 

Concentraties van 1000 ppm chloor mogen alleen – gedurende 
korte tijd – gebruikt worden bij einddesinfectie van een ruimte. 
Patiënten mogen niet aanwezig zijn en de ruimte moet goed te 
ventileren zijn.

Clostridium difficile 
In geval van besmetting met Clostridium difficile wordt chloor 250 
ppm of 1000 ppm niet aanbevolen. De sporen van het micro-orga-
nisme worden niet door chloor in deze concentraties geïnactiveerd. 
Daarvoor is een chloorconcentratie van 5000 ppm nodig, waarmee 
volgens de Arbowet niet gewerkt mag worden. (6) 
Uit een Engels onderzoek blijkt dat het resultaat van desinfecteren 
met 1000 ppm chloor of reinigen met een reinigingsmiddel 
hetzelfde is bij een Clostridium difficile-besmetting (4). Uit een 
Amerikaans onderzoek bleek dat er wel verschil was maar in dit 
onderzoek werd een chloorconcentratie van 5000 ppm gebruikt. (5) 
In de literatuur echter wordt het gebruik van chloor 1000 ppm bij 
Clostridium difficile als desinfectiemiddel na reiniging wel aanbevolen 
(6). De vraag is echter of tweemaal reinigen niet hetzelfde effect 
heeft. Uit onderzoek blijkt dat patiëntenkamers onvoldoende 
worden gereinigd want slechts 50% van de te reinigen oppervlak-
ten is schoon. (7) Het heeft geen zin om na een slecht uitgevoerde 
reiniging te desinfecteren met 1000 ppm chloor omdat dit in deze 
concentratie geen effect heeft. 
De WIP is dan ook van mening dat bij Clostridium difficile-besmettin-
gen zinvoller is om vooral te zorgen voor optimale reiniging van de 
omgeving. Het effect van desinfectie met chloor 1000 ppm daarna 
is onvoldoende bewezen.

Vraag uit de praktijk

Wanneer gebruik ik welke concentratie 
chloor? 
T. Daha

Het gebruik van chloor kent een lange geschiedenis. Momenteel is chloor naast alcohol 70% het 
meest gebruikte desinfectiemiddel in de gezondheidszorg voor oppervlaktedesinfectie. Desondanks 
bestaan er bij de professionals die het beleid opstellen voor reiniging en desinfectie binnen de  
gezondheidszorginstellingen, nog steeds veel vragen over het gebruik in de praktijk en de wetgeving. 
Het is vooral onduidelijk welke concentratie wanneer moet worden gebruik.
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Tuberculose en 5000 ppm chloor 
Het gebruik van 5000 ppm chloor in de gezondheidszorg gaat in 
tegen de adviezen van de WIP (zie de richtlijnen Reiniging, 
desinfectie en sterilisatie en Aerogene isolatie) en de Inspectie 
Gezondheidszorg (zie het rapport Neem de tijd voor inwerktijd). 
Verder zijn de oppervlakten in de kamer van een tuberculose-
patiënt geen bron van besmetting, want besmetting verloopt via 
aerogene overdracht. Voor het reinigen van kamers van tuberculo-
sepatiënten worden alleen de algemene reinigingsregels gehan-
teerd. Na vertrek van de patiënt wordt een eindreiniging uitge-
voerd. Desinfectie is niet nodig. 

Het gebruik van 5000 ppm chloor voor het ontsmetten van met 
tuberculose besmette openbare ruimten is wel toegelaten.Deze 
concentraties brengen echter grote gezondheidsrisico’s met zich 
mee en het is niet verantwoord om ze in gezondheidszorginstel-
lingen te gebruiken. Om ernstige schade aan de slijmvliezen van 
de luchtwegen te voorkomen moet men tijdens het gebruik van 
chloor in deze concentratie een gasmasker opzetten; het gebruik 
van ademhalingsbeschermingsmaskers FFP-1, 2 of 3 geeft 
onvoldoende bescherming. 
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Aankondigingen

LCI-richlijnen

Nieuw

Preventie van infecties bij mensen met (functionele) 
hypo- en asplenie
Deze richtlijn is opgesteld in nauwe samenwerking met academi-
sche en andere grote ziekenhuizen en is goedgekeurd door alle 
beroepsgroepen, die met deze patiëntengroep te maken hebben 
of die op een andere manier bij dit onderwerp betrokken zijn. Met 
de uitgave van deze landelijke richtlijn is er een uniform beleid in 
Nederland met betrekking tot een adequate bescherming van alle 
kinderen en volwassenen met een hypo- of asplenie.
http://rivm.nl/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/Draaiboeken/
Infectieziekten/LCI_draaiboeken/Preventie_van_infecties_bij_
mensen_met_functionele_hypo_en_asplenie 

Herzien

Influenza
De richtlijn voor griep is geheel herzien door Adam Meijer van het 
Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Sinds het 
uitbrengen van de voorgaande richtlijn is er veel nieuwe kennis 
gegenereerd, met name op het gebied van de verspreiding van 
griep en van de profylaxe en behandeling van griep met antivirale 
middelen als aanvulling op vaccinatie als primair profylacticum. 
Onderzoek tijdens en na de pandemie van 2009 heeft hierin een 
belangrijke bijdrage geleverd. Waar er al bestaande griepricht-
lijnen zijn die opgesteld zijn door beroepsgroepen, zoals voor 
griep in verpleeg- en verzorgingshuizen door VERENSO (beroeps-
groep specialisten Ouderengeneeskunde), is er voor gekozen 
hiernaar te refereren en niet nog een eigen richtlijn op te stellen en 
in een bijlage op te nemen. GGD’en worden daarom verzocht van 
de nieuwe grieprichtlijn notie te nemen en de gerefereerde 
richtlijnen van beroepsgroepen te raadplegen.
Met dank aan POI Gelderland/Overijssel voor de 
knelpuntenanalyse

Rotavirusinfectie
Er is een wijziging in tabel paragraaf 8.1.1 aangebracht. Volgens het 
besluit van de EMEA op 19 januari 2012 wordt de 3e dosis waarop 
Rotateq moet worden gegeven, verschoven van kinderen met een 
leeftijd van 26 naar 32 weken.
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/
Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Rotavirus

Ziekte van Pfeiffer
Paragraaf 3, diagnostiek is herzien in samenwerking met de 
NVMM.
http://rivm.nl/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/
Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Pfeiffer_ziekte_van

Tetanus
In paragraaf 10, is bij het meldingscriterium detectie van tetanus-
toxine in serum toegevoegd: dit is in Nederland echter niet 
mogelijk.
http://rivm.nl/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/
Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Tetanus

Tularemie
In paragraaf 4.2 en 8.2 is de mens-op-mensbesmetting met F. 
tularensis nader uitgewerkt. Isolatie tijdens ziekenhuisopname is 
niet nodig. Bij de verzorging van wonden kan gebruik gemaakt 
worden van de standaard hygiënemaatregelen bij 
wondverzorging.
http://rivm.nl/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/
Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Tularemie

Goedgekeurd

De volgende richtlijnen zijn goedgekeurd door de 
Gezondheidsraad: Babesiosis, Hand-voet-mondziekte, Hoofdluis, 
Leishmaniasis, Tekenencefalitis, Trichinellose en 
Westnijlvirusinfectie.

Test je kennis van de LCI-richtlijnen

Doe nu de quiz over Japanse Encefalitis en Legionellose:  
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/I/Infectieziekte_
informatie_voor_professionals/Test_je_kennis.  
Een eerdere quiz gemist? Kijk in het archief op http://cibquiz.nl/ISI

Voor alle LCI-richtlijnen ga naar  
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Ziekten_Aandoeningen

Overige richtlijnen

Q-koortsvermoeidheidssyndroom

Een werkgroep van deskundigen, zorgverleners en patiënten heeft 
een multidisciplinaire richtlijn ontwikkeld die patiënten en 
zorgverleners kan helpen bij het stellen van een diagnose en de 
behandeling van vermoeidheidsklachten na Q-koorts, het 
zogeheten Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS). 
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/
Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Q_koorts-
vermoeidheidssyndroom_QVS

http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Rotavirus
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Rotavirus
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/I/Infectieziekte_informatie_voor_professionals/Test_je_kennis
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/I/Infectieziekte_informatie_voor_professionals/Test_je_kennis
http://cibquiz.nl/ISI 
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Ziekten_Aandoeningen
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Q_koortsvermoeidheidssyndroom_QVS
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Q_koortsvermoeidheidssyndroom_QVS
http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Professioneel_Praktisch/Richtlijnen/Infectieziekten/LCI_richtlijnen/LCI_richtlijn_Q_koortsvermoeidheidssyndroom_QVS
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Nieuwe CBO-richtlijn Lymeziekte

De LCI-richtlijn Lyme borreliose zal in 2012 aangepast worden op 
basis van de nieuwe richtlijn van het Centraal BegeleidingsOrgaan 
(CBO). Een commissie van het CBO werkt op dit moment aan een 
herziening van de multidisciplinaire richtlijn Lymeziekte uit 2008. 
Een CBO-conceptversie is in november gepubliceerd 
http://www.cbo.nl/thema/Richtlijnen/Overzicht-richtlijnen/
Infectieziekten/?p=240)
De definitieve versie wordt binnenkort verwacht. 

In de nieuwe richtlijn zal ook aandacht zijn voor het al dan niet 
geven van antibiotische profylaxe na een tekenbeet. In de 
conceptversie van november is op pagina 156 de volgende 
paragraaf opgenomen: 

ISI
Er zijn definitieve ISI verschenen van Bof, Giardiasis, Gordelroos en 
Malaria
 
Op de website zijn de volgende concept ISI gepubliceerd: 
Koortslip, Tularemie, Ziekte van Pfeiffer en Ziekte van Weil. U kunt 
commentaar leveren tot 1 juli 2012:
http://rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/I/Informatie_Stan-
daarden_Infectieziekten_ISI
VSI (Verpleegkundige Stappenplannen Infectieziektebestrijding)

VSI
Op de website zijn de definitieve versies van Escherichia coli, GAS, 
Hantavirus en Q-koorts gepubliceerd.
http://rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/V/Verpleegkundige_
stappenplannen_VSI

Aanbeveling 
Geef aan personen van 8 jaar of ouder (met uitzondering van 
zwangere vrouwen) na een tekenbeet antibiotische profylaxe in 
de vorm van één dosis van 200 mg doxycycline indien de teek 
langer dan 24 uur op de huid heeft gezeten en de profylaxe kan 
worden gestart binnen 72 uur na het verwijderen van de teek. 
Overweeg bij zwangere vrouwen en kinderen tussen 6 
maanden en 8 jaar na een tekenbeet antibiotische profylaxe in 
de vorm van één dosis azitromycine van 500 mg. Als bij 
kinderen in deze leeftijd de teek langer dan 24 uur op de huid 
heeft gezeten en de profylaxe kan worden gestart binnen 72 
uur na het verwijderen van de teek overweeg dan 10 mg/kg. 
Het is nog onbekend of deze aanbeveling in deze vorm ook in 
de definitieve versie van de CBO terecht zal komen. Huisartsen 
kunnen bij vragen van patiënten na een tekenbeet (die langer 
dan 24 uur aangehecht heeft gezeten) rekening houden met 
deze conceptrichtlijn

http://www.cbo.nl/thema/Richtlijnen/Overzicht-richtlijnen/Infectieziekten/?p=240
http://www.cbo.nl/thema/Richtlijnen/Overzicht-richtlijnen/Infectieziekten/?p=240
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Registratie infectieziekten
Meldingen Wet publieke gezondheid

Totaal 
week 
1 - 4

Totaal 
week 
5 - 8

Totaal 
week 
9 -12

Totaal 
t/m week  
12 (2012)

Totaal 
t/m week 
12 (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 0 0
Humane infectie met dierlijke influenza 0 0 0 0 0
Pest 0 0 0 0 0
Rabiës 0 0 0 0 0
Tuberculose 66 78 85 229 259

Groep B2 
Buiktyfus 1 1 1 3 4
Cholera 0 0 0 0 0
Hepatitis A 3 3 11 17 31
Hepatitis B Acuut 13 15 14 42 59
Hepatitis B Chronisch 109 113 87 309 505
Hepatitis C Acuut 12 7 4 23 16
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie 14 28 26 68 103
Kinkhoest 764 1078 1063 2905 740
Mazelen 0 0 0 0 6
Paratyfus A 1 1 2 4 0
Paratyfus B 0 1 0 1 6
Paratyfus C 0 0 0 0 0
Rubella 0 0 0 0 1
STEC/enterohemorragische E.coli-infectie 45 50 43 138 71
Shigellose 36 26 40 102 109
Voedselinfectie 3 5 2 10 14

Groep C 
Antrax 0 0 0 0 0
Bof 50 58 48 156 262
Botulisme 0 0 0 0 0
Brucellose 0 0 0 0 0
Gele Koorts 0 0 0 0 0
Hantavirusinfectie 1 0 2 3 1
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie 1 2 2 5 8
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen) 1 5 5 11 23
Legionellose 13 20 12 45 59
Leptospirose 3 1 1 5 5
Listeriose 3 4 2 9 19
MRSA-infectie (clusters buiten ziekenhuis) 1 0 0 1 4
Malaria 12 7 8 27 70
Meningokokkenziekte 10 8 12 30 39
Psittacose 3 4 2 9 37
Q-koorts 4 2 6 12 26
Tetanus 1 0 0 1 2
Trichinose 0 0 0 0 0
Westnijlvirusinfectie 0 0 0 0 0
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek 7 3 0 10 13
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.
Contactpersoon: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 31 80.
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Dit jaar = 2012 Periode = 3 (Week 9 t/m 12) Totaal 
week 
1 - 4

Totaal 
week 
5 - 8

Totaal 
week 
9- 12

Totaal 
t/m week 
12 (2012)

Totaal 
t/m week 
12 (2011)

Enterovirus 42 55 55 152 120
Adenovirus 100 93 101 294 378
Parechovirus 13 20 19 52 81
Rotavirus 110 228 307 645 863
Norovirus 377 388 254 1019 1225
Influenza A-virus 7 151 384 542 697
Nieuwe Influenza A-virus 0 0 0 0 477
Influenza B-virus 1 8 19 28 427
Influenza C-virus 0 0 0 0 0
Para-influenza 24 24 21 69 129
RS-virus 455 416 258 1129 1736
Rhinovirus 147 149 126 422 589
Mycoplasma Pneumoniae 133 96 92 321 212
hMPV 88 85 70 243 149
Coronavirus 44 49 47 140 159
Chlamydophila psittaci 0 1 1 2 20
Chlamydophila pneumoniae 11 9 2 22 18
Chlamydia trachomatis 1605 1600 1645 4850 4314
HIV 1 81 61 80 222 283
HIV 2 0 0 0 0 0
HTLV 0 1 0 1 0
Hepatitis A-virus 1 1 2 4 14
Hepatitis B-virus 102 106 104 312 340
Hepatitis C-Virus 45 49 50 144 173
Hepatitis D-Virus 1 0 1 2 2
Hepatitis E-Virus 2 2 3 7 9
Bofvirus 11 13 16 40 62
Mazelenvirus 0 0 1 1 1
Rubellavirus 1 4 2 7 3
Parvovirus 9 15 17 41 69
Coxiella burnetii 9 3 10 22 27
Rickettsiae 0 1 0 1 3
Denguevirus 19 24 20 63 62
Hantavirus 0 1 2 3 2
Westnijlvirus 0 0 0 0 0
Astrovirus 3 3 10 16 0
Sapovirus 5 4 4 13 0
Bocavirus 12 25 20 57 0

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 carbapenemaseproducerende Enterobacteriaceae 
(CPE). Doel van de surveillance is het voorkomen van CPE in kaart 
brengen. In het overzicht is 1 isolaat per patiënt weergegeven en 
zijn alleen de aangetoonde carbapenemasegenen opgenomen. In 
het overzicht zijn grote uitbraken niet opgenomen. 

Nationale surveillance van carbapenemaseproducerende 
Enterobacteriaceae (CPE)

In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van de nationale 
surveillance van meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA). 
Infecties veroorzaakt door meticillineresistente Staphylococcus 
aureus (MRSA) zijn moeilijk te behandelen door de ongevoeligheid 
van deze bacterie voor alle β-lactamantibiotica (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. (2) Op 
basis van het spa-type kan men een uitspraak doen over een 
eventuele epidemiologische link. In tabel 2 zijn de meest frequent 
gevonden spa-types te zien tot en met week 10 in 2012 en de 
aantallen daarvan in 2011. 

Literatuur

1. Harmsen D., H. Claus, 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 1 Overzicht MRSA-isolaten week 1 t/m 14

2011 2012
Totaal aantal MRSA-isolaten 847 836

Aantal buitenland gerelateerde isolaten* 28 25

Aantal veegerelateerde isolaten (ST 398) 365 339

Aantal niet-veegerelateerde isolaten 482 497

Aantal screeningsisolaten 547 558

Isolaten uit mogelijk infectieus materaal 296 256

Isolaten uit ander materiaal 4 22

* Op basis van ingevulde vragenlijsten

Tabel 2 De meest frequent gevonden spa-types week 1 t/m 14

2011 2012
Veegerelateerd (ST398) t011 225 211

t108 65 71

t034 37 25

Niet-veegerelateerd t002 67 50

t008 56 46

t1081 18 29

Registratie infectieziekten

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

Nationale surveillance van meticillineresistente Staphylococcus aureus 
(MRSA)

Micro-organismen Gen Aantallen t/m  

week 14 2012

Klebsiella pneumonia VIM 1

1

Enterobacter spp NDM 1

OXA-48 2

Escherichia coli NDM 1

Indeling van de gevonden carbapenemasen

Drie Amblerklassen (1)

A: serine-carbapenemasen KPC  (Klebsiella pneumoniae 
carbapenemase)

B: metallo-carbapenemasen VIM  (Verona integron encoded 
metallo-ß-lactamase)

   NDM  (New Dehli metallo-β- 
lactamase)

D: OXA-carbapenemasen OXA-48  (oxacillinehydrolyserende 
ß-lactamase)

Literatuur

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