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Oproep voor bijdragen over vaccinatie

In het najaar van 2012 brengen we een themanummer uit over vaccinatie. 
We nodigen u uit om artikelen voor dit themanummer in te sturen. Het mag gaan over alle aspecten van vaccinatie. 
Van onderzoek naar de werking en bijwerkingen van vaccins tot (kosten)effectiviteit-studies en projecten om 
specifieke doelgroepen te bereiken.  Kopij kan in de vorm van een (bewerking van een) wetenschappelijk artikel, proefschrift- 
bespreking, veldbericht, onderzoek of project in het kort of vraag uit de praktijk. U kunt uw bijdragen insturen tot 
uiterlijk 30 juni 2012 naar infectieziektenbulletin@rivm.nl. 
Met vragen of suggesties voor een bijdrage kunt u altijd contact opnemen met de redactie.
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Gesignaleerd

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

Binnenland

Geval van tetanus na  
een hondenbeet

Eén dag nadat een 20-jarige man door een 
hond was gebeten in zijn onderbeen, kreeg 
hij een krampend gevoel rondom de 
beetwond en bezocht hij de huisarts. De 
patiënt was niet eerder gevaccineerd tegen 
tetanus en de huisarts diende tetanus-
toxoid toe. Een dag later werd de patiënt 
opgenomen in het ziekenhuis vanwege 
spierspasmen en krampen. Daar werd 
tetanusimmunoglobuline (TIG) toegediend 
en gestart met antibioticumbehandeling. 
Na enkele dagen ontwikkelden zich bij de 
man slikstoornissen, daarna stabiliseerden 
de klachten zich. 
In 2011 zijn in totaal 5 tetanusgevallen 
gemeld waarbij het steeds ging om 
mensen boven de 60 jaar en geboren voor 
de invoering van de tetanusvaccinatie in 
het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). 
(Bron: Osiris) 

Weinig griep in Nederland 

Het aantal griepgevallen in Nederland is 
eind januari laag. De incidentie van 
influenza-achtige ziektebeelden (IAZ) bij de 
Continue Morbiditeits Registratie (CMR)
Peilstations van het Nederlands instituut 
onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) 
ligt nog onder de epidemische grens van 51 
per 100.000 inwoners. In week 3 werden 30 
mensen op de 100.000 inwoners met IAZ 
gerapporteerd. (Figuur 1) 

IAZ werd door de huisartsen het vaakst 
gezien bij jonge kinderen (0-4 jaar). Bij 
typering wordt merendeels Respiratoir 
Syncytieel Virus (RSV), soms influenza A 
(H3) en sporadisch influenza B 
gedetecteerd. 
In de Weekly Influenza Surveillance 
Overview (link http://ecdc.europa.eu/en/
healthtopics/seasonal_influenza/epidemi-
ological_data/pages/weekly_influenza_
surveillance_overview.aspx) van het 
European Centre for Disease Prevention 
and Control (ECDC) staat dat in de meeste 
Europese landen de influenza-activiteit 

momenteel nog laag is, behalve in Spanje 
en Italië met een gemiddelde activiteit. Het 
percentage influenzapositieve monsters 
neemt echter wel wat toe en er wordt 
voornamelijk influenza A (H3) aangetoond. 
(Bron: NIVEL)

Buitenland

Totaaldrugresistente  
tuberculose in India

In India zijn 4 patiënten met een totaal- 
drugresistente tuberculose (TDR-tbc) 
gediagnosticeerd. Dit is het tweede 
TDR-tbc-cluster dat beschreven is naast 
een cluster in 2009 in Iran. TDR-tbc is 
ongevoelig voor alle gangbare eerste- en 
tweedelijnsmedicatie. De prognose voor 
TDR-tbc-patiënten is dan ook slecht. Bij 3 
van de patiënten uit India is een anamnese 
afgenomen en daaruit bleek dat ze na een 
eerder gediagnosticeerde MDR-tbc 

Bron: NIVEL (voorlopige gegevens)

Figuur 1 Nederland seizoen 2011-2012 IAZ-consulten per 100.000 inwoners
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verkeerd gekozen en verkeerd gedoseerde 
medicatie hadden gekregen die was 
voorgeschreven door verschillende artsen; 
de medicatie werd bovendien zonder 
supervisie ingenomen. De extra resistentie 
lijkt daarom verworven. India heeft ruim 
100.000 geregistreerde MDR-tbc-
patiënten, van wie slechts 1% toegang 
heeft tot de juiste medicatie en toegediend 
volgens Directly Observed Treatment 
(DOT). Het werkelijke aantal MDR-tbc-
patiënten in India is waarschijnlijk vele 
malen hoger omdat adequate laboratori-
umdiagnostiek veelal ontbreekt. Veel 
MDR-tbc-patiënten krijgen niet de juiste 
medicatie voorgeschreven wat  kan leiden 
tot XDR- en uiteindelijk ook TDR-tbc. De 
vraag is hoe overdraagbaar deze vrijwel 
onbehandelbare vorm van tbc is. In de 
ECDC-surveillance van internationale 
transmissie van MDR/XDR-tbc in Europa, 
die gecoördineerd wordt door het RIVM, is 
gebleken dat ongeveer de helft van de 
onderzochte MDR/XDR-tbc-gevallen in de 
EU het gevolg is van overdracht en niet van 
verworven resistentie in individuele 
patiënten. Een goede surveillance van 
resistente tuberculose in Nederland blijft 
van groot belang. 
(Bron: Clinical Infectious Disease) 

Mazelenuitbraak in  
de Oekraïne 

Er is een mazelenuitbraak gaande in de 
Oekraïne. Eind december waren er 1.112 
gevallen gemeld, vooral in het westen van 
het land. In de Oekraïne is de vaccinatie-
graad voor mazelen laag. In 2010 was 56 % 
eenmaal gevaccineerd en 41 % tweemaal 
gevaccineerd. In 2001 en 2006 waren er 
grote epidemieën van mazelen in de 
Oekraïne met respectievelijk 16.970 en 
42.724 gemelde gevallen. Het ECDC noemt 
de toename van mazelen, in combinatie 
met een lage vaccinatiegraad zorgelijk, 
omdat de Oekraïne in juni samen met 
Polen gastland is voor het Europese 
kampioenschap voetbal. 
(Bron: ECDC)

Legionellosecluster na verblijf 
in Costa Blanca, Spanje 

Het European Centre for Disease 
Prevention and Control (ECDC) meldt een 
cluster van legionella-patiënten gerelateerd 
aan een hotel in Calpe aan de Costa Blanca 
in het zuidwesten van Spanje. De diagnose 
is bevestigd bij 13 toeristen (12 Britten en 1 
Spanjaard) en 3 personeels-leden die in dit 
hotel verbleven of werkzaam waren. Drie 
van hen zijn overleden. Bij het European 
Legionnaires’ disease Surveillance Network 
(ELDSNet) zijn ook 2 Franse patiënten 
gemeld. Half januari zijn bestrijdingsmaat-

regelen genomen en bleken watermon-
sters in eerste instantie negatief. Later 
werden echter positieve watermonsters 
gevonden. Er zijn geen koeltorens in de 
omgeving van het hotel. Het hotel werd op 
2 februari gesloten. Er zijn tot op heden 
geen Nederlandse patiënten gemeld met 
een link naar dit hotel.

Dengue-epidemie  
in Suriname

Suriname lijkt te kampen te hebben met 
een verheffing van dengue.  
Dengueverheffingen in het regenseizoen 
zijn gebruikelijk, maar volgens het 
Surinaams Bureau voor Openbare 
Gezondheidszorg (BOG) lijkt de verheffing 
dit jaar hoger dan in voorgaande jaren. Het 
BOG heeft sinds december de muggenbe-
strijding in Groot Henar en de Westelijke 
polders in Nickerie geïntensiveerd. Volgens 
het BOG is het aantal nieuwe gemelde 
gevallen aan het afnemen en is de 
epidemie over haar hoogtepunt heen. 
(Bronnen: lokale media)
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Uit het veld

Scabiesuitbraak in een wooncentrum
D. Wijnberger, A.G. Kraaijeveld

In het voorjaar van 2011 is de afdeling infectieziektebestrijding van GGD Gelre-IJssel betrokken ge-
weest bij een uitbraak van scabies in een wooncentrum. Het bijzondere aan deze uitbraak was dat de 
sociaal verpleegkundige van de GGD niet alleen een adviserende en coördinerende rol had maar ook 
de ‘spin in het web’ was.

In het voorjaar van 2011 krijgt de GGD via de dermatoloog een 
melding van een 89-jarige patiënte met scabies. De vrouw heeft al 
ruim 3 maanden jeuk- en huidklachten. Zij woont in een wooncen-
trum voor 55-plussers en ze vertelt dat daar meer mensen zijn met 
langdurige jeuk- en huidklachten. Het wooncentrum heeft bijna 
200 woningen waar mensen zelfstandig wonen. Er is geen intern  
gecoördineerde zorg zoals in een woonzorgcentrum of verpleeg-
huis. De zorg die nodig is komt van buiten.

Bron- en contactonderzoek 
Een sociaal verpleegkundige van de afdeling infectieziektebestrij-
ding gaat  in het kader van bron- en contactopsporing en 
maatregelen betreffende de behandeling op huisbezoek bij de 
patiënt. Tijdens dit eerste huisbezoek blijkt al snel dat meer 
bewoners klachten hebben die op scabies duiden. Enkelen van hen 
hebben direct contact met de door de dermatoloog gemelde 
patiënt. Er zijn echter ook bewoners met klachten die geen contact 
hebben met elkaar. 
Om de mogelijke uitbraak in beeld te krijgen wordt iedere 
bewoner verzocht een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over 
jeuk- en huidklachten, de duur van de klachten, een mogelijke 
bron, eventuele contacten die ook klachten hebben en of men een 
huisarts geconsulteerd heeft indien men klachten heeft (gehad). 
Ook de thuiszorgmedewerkers die in het wooncentrum werken, 
vullen een vragenlijst in.

De GGD krijgt 135 vragenlijsten retour. Mensen die klachten van 
jeuk en/of huidafwijkingen aangeven, worden gebeld voor nadere 
informatie en/of bezocht door de sociaal-verpleegkundige. 
Personen die op basis van hun klachtenpatroon niet verdacht 
worden van scabies, wordt geadviseerd de huisarts te raadplegen. 
Er blijken 10 bewoners te zijn met klachten passend bij scabies. Bij 
7 bewoners vindt de dermatoloog daadwerkelijk schurftmijten. 
Familieleden van patiënten, andere intensieve contacten of 
medewerkers van de thuiszorg melden geen klachten die passen 
bij scabies.

De gemiddelde leeftijd van de patiënten met scabies is 81 jaar. De 
duur van de klachten van de patiënten varieert van 3 maanden tot 
2 jaar. Van de patiënten met langdurende klachten zijn meerdere 
personen vanwege diverse huidafwijkingen en jeukklachten bij de 
dermatoloog onder behandeling. Scabies was bij hen wel 
overwogen en onderzocht, maar kon niet worden aangetoond, 
ook niet na verwijzing naar een Universitair Medisch Centrum. 
Bovendien waren de klachten en verschijnselen consistent met 
andere diagnosen, zoals atopisch eczeem, contactallergisch 
eczeem, geneesmiddelenreactie, pityriasis rubra pilaris, bulleus 
pemfigoid. 
Uit de casus blijkt dat scabiesgevallen gekenmerkt door een 
langdurig en divers beeld van jeukklachten en huidafwijkingen 
soms gemist worden.

Informatie en voorlichting
De mensen met klachten wonen verspreid over het wooncentrum. 
Daarom ontvangen alle bewoners informatie over scabies. Dit 
gebeurt via een brief, een folder en informatie op de informatie-
borden in de diverse hallen, de recreatiezaal en via de beheerder. 
Ook thuiszorgmedewerkers, vrijwilligers en de huiskapper krijgen 
informatie.
De beheerder kan veel vragen van ongeruste bewoners beant-
woorden in samenspraak met de GGD. Ook bellen veel bewoners 
met de afdeling infectieziektebestrijding. Een sociaal verpleegkun-
dige van de GGD bezoekt diverse keren het wooncentrum om de 
bewoners met klachten uitleg en begeleiding te geven. 
Twee maanden na de melding van de dermatoloog organiseren de 
GGD en de beheerder een afsluitende bijeenkomst voor bewoners 
van het wooncentrum, waarbij de laatste vragen door de GGD 
worden beantwoord.

Behandeling
De behandeling wordt afgestemd met de dermatoloog en de 
verschillende huisartsen. De behandeling wordt gelijktijdig 
ingezet, conform de LCI-richtlijn Scabies (mijtdodende crème, 
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tabletten en hygiënemaatregelen). (1) Voor degenen die hulp 
nodig hebben bij het uitvoeren van de aanvullende hygiënemaat-
regelen, zoals het wassen van kleding en beddengoed, wordt dit 
door de GGD geregeld. De behandeling wordt na een week 
herhaald. Uiteindelijk worden 10 bewoners behandeld voor 
scabies. Bij 7 personen wordt de diagnose scabies gesteld.  
3 bewoners worden uit voorzorg meebehandeld. 
De dermatoloog ziet verschillende patiënten terug op het 
spreekuur voor controle. Bij nagenoeg alle patiënten zijn de 
klachten overgegaan. Een persoon is nog onder behandeling, 
maar wordt niet meer verdacht van scabies.

Samenwerking
De GGD heeft intensief samengewerkt met de dermatoloog en de 
betreffende huisartsen voor diagnostiek en behandeling. Ook is er 
contact geweest met de hygiënist van het plaatselijke ziekenhuis, 
omdat twee bewoners tijdens de behandelperiode voor scabies 
opgenomen werden in verband met andere klachten. Er is contact 
geweest met een arts van een verpleeghuis, omdat een bewoner 
met scabies tijdelijk opgenomen werd in het verpleeghuis.
Met de thuiszorg is overleg geweest ten aanzien van de behande-
ling van de patiënten en de hygiënemaatregelen die genomen 
moesten worden. 
Gezien het bijzondere verloop van deze uitbraak en het veelvul-
dige overleg met de dermatoloog is er een afsluitend evaluatie-
gesprek gevoerd waarbij een arts en een sociaal verpleegkundige 
van de GGD en de dermatoloog aanwezig waren. 

Conclusie
Een gemeenschappelijke bron is helaas niet gevonden. De 
bewoners met scabies hebben geen intensief lichamelijk contact 
met elkaar. De patiënten wonen, voor een groot deel, verspreid 
over het wooncentrum en sommige patïenten kennen elkaar niet. 
Gelukkig hebben de behandelingen en de genomen hygiënemaat-
regelen wel het gewenste effect gehad. Nadat er twee incubatie-
perioden van scabies waren voorbijgegaan zonder besmettingen 
onder de bewoners werd de conclusie getrokken dat het probleem 
was opgelost.
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Dit is het achtste artikel in een serie ethische casusbesprekin-
gen. Doel is steeds te laten zien hoe ethische reflectie kan 
bijdragen aan verantwoorde keuzes in infectieziektebestrij-
ding. De methodiek van de casusbesprekingen is beschreven 
in een inleidend artikel. (2)

Stap 1: De morele vraag
Deze casus roept verschillende morele vragen op. Bijvoorbeeld 
of het echtpaar nadrukkelijker moet worden bewogen om mee te 
werken aan verder contactonderzoek. Het is immers niet uitgeslo-
ten dat zij anderen hebben besmet die nu mogelijk een verhoogd 
risico lopen. Tijdig ingrijpen zou eventuele schade nog kunnen 
beperken. Wij kiezen voor een tweede morele vraag, die vooral 
interessant is vanwege de afbrokkelende steun voor het beleid 
ten aanzien van de Mexicaanse griep (Nieuwe Influenza A – H1N1): 
Moet de GGD de burgemeester adviseren om de man en vrouw desnoods in 
gedwongen isolatie te plaatsen? Het morele aspect schuilt niet alleen 
in het overwegen van vrijheidsbeperking maar ook, aan de andere 
kant, in de overweging om dit niet te doen want afzien van isolatie 
betekent dat wordt afgeweken van overheidsbeleid. Kan dat  
moreel worden verantwoord? 

Stap 2: Inventarisatie van risico’s 
en handelingsopties

Om het risico verbonden aan de verspreiding van de nieuwe griep 
te bepalen, moet een uitspraak worden gedaan over de ernst 
van de schade die dit kan veroorzaken, en over de kans dat deze 
schade optreedt. De casus speelt aan het einde van de periode 
waarin sprake is van ‘incidentele introductie’ (zie kader). In Mexico 
en de VS wordt melding gemaakt van ernstige casuïstiek. Tenmin-
ste 2 groepen lijken een verhoogde kans te lopen om te overlijden: 
zwangere vrouwen en mensen met ernstig overgewicht. (3) Verder 
is nog vooral veel onbekend. De WHO schat dat 1 op de 3 mensen 
ziek zou kunnen worden, waarvan een deel ernstig. (4) Op basis 
hiervan wordt het nieuwe virus als groep A-ziekte aangemerkt, 
wat de weg vrij maakt voor ingrijpende vrijheidsbeperkende 
maatregelen.

Hoe groot is het risico dat het echtpaar het virus verspreidt? De 
man is klachtenvrij en bij de gewone griep wordt aangenomen 
dat mensen dan niet meer besmettelijk zijn. De precieze trans-
missiepotentie van het nieuwe virus is echter onbekend en er is 
tenminste een theoretisch risico dat de man het virus nu nog kan 
verspreiden. De vrouw vormt, als zij eerder dan toegestaan naar 
buiten zou gaan, waarschijnlijk een groter risico dan de man om-

Uit het veld

Thuisisolatie tijdens de  
Nieuwe Influenza A (H1N1)-pandemie: 
bij twijfel toch doen?
A. Krom, B. Rump, M.F. Verweij, M. Bosschart, F. Woonink, C.J. Kessler, J.E. van Steenbergen

Begin juni 2009. Een vrouw krijgt last van milde griepklachten na een reis naar de Verenigde Staten 
(VS). Haar huisarts verdenkt haar van een infectie met de Mexicaanse griep en stelt de GGD op de 
hoogte. De GGD verricht conform protocol influenzadiagnostiek, start contactonderzoek en verzoekt 
de vrouw om in afwachting van de diagnose thuis te blijven. (1) Haar man, die ook grieperig is terug-
gekomen uit de VS, voldoet tevens aan de casusdefinitie voor bemonstering. Hij zegt inmiddels 
klachtenvrij te zijn. De vrouw wil geen verdere contacten noemen maar verder verleent het echtpaar 
aanvankelijk alle medewerking: zij stemmen in met bemonstering door GGD-medewerkers en blijven 
thuis. Beiden blijken besmet en gaan akkoord met behandeling met Tamiflu. De man weigert echter 
tot 10 dagen na de eerste ziektedag thuis te blijven. Hij is zelfstandig ondernemer en werkt aan een 
overname waarbij grote belangen in het geding zijn. Ook de vrouw wil eerder naar buiten dan toe-
gestaan. Ondertussen brokkelt in het land de steun voor het overheidsbeleid af, ook onder GGD 
medewerkers.



Jaargang 23 | Nummer 2 | 43

Infectieziekten Bulletin

dat zij nog symptomen heeft. In het draaiboek voor incidentele 
introductie van een pandemisch influenzavirus wordt zekerheids-
halve een isolatieduur van tien dagen na de eerste ziektedag aan-
gehouden. (1)

In deze context staan de volgende handelingsopties open: 
1. De eerste optie is om de zaak op zijn beloop te laten, dat wil 

zeggen te accepteren dat het echtpaar niet de volle tien dagen 
vanaf de eerste ziektedag (3 en 8 juni) thuis wil blijven. Wat 
hiervoor kan pleiten is dat ten tijde van de casus meer en meer 
twijfels ontstaan over de zinvolheid van het overheidsbeleid, 
ook onder deskundigen.

2.  De tweede optie is om te proberen het echtpaar alsnog te 
overtuigen van de noodzaak om thuis te blijven. Als wordt 
overgegaan op een ongevraagd huisbezoek, waarbij men 
beschermende kleding en maskers draagt en wellicht met 
meerdere personen komt, gaat de poging tot overtuigen ook 
gepaard met symbolische druk. Wat voor deze optie kan pleiten 
is dat thuisisolatie op het moment van deze casus overheids-
beleid is. De gedachte dat men het niet op het geweten wil 
hebben, dat een van hen bijvoorbeeld een zwangere vrouw 
infecteert die vervolgens kan overlijden, kan hierbij meespelen. 

3.  De derde optie, waarvoor dezelfde redenen kunnen worden 
aangevoerd, is om echte druk uit te oefenen. Een manier om 
niet alleen symbolische druk uit te oefenen is door alleen nog 
Tamiflu te verstrekken als man en vrouw beide toezeggen de 
volle tien dagen thuis te blijven. Zoals eerder gemeld zijn man 
en vrouw aanvankelijk bereid om vrijwillig antivirale middelen 
(Tamiflu) te slikken. 

4.  De laatste optie is om direct alle juridische bevoegdheden te 
benutten en de burgemeester te adviseren om de man en 
vrouw in gedwongen isolatie te plaatsen. 

Opties 2 t/m 4 zouden idealiter na elkaar moeten worden gepro-
beerd – de minst ingrijpende optie heeft in principe de voorkeur. 
Maar beslissingen moeten soms onder grote tijdsdruk worden ge-
nomen. Dat roept bijvoorbeeld de vraag op hoe lang geprobeerd 
moet worden om personen te overreden. Het is niet uitgesloten 
dat de tijdsdruk zo groot is dat al heel snel op andere opties moet 
worden overgestapt.

Stap 3: Bezwaren tegen 
mogelijke interventies 

Tegen het op zijn beloop laten van de situatie (optie 1) kunnen 
verschillende bezwaren worden ingebracht: het echtpaar zou het 
virus nog kunnen verspreiden en hiermee risicogroepen in gevaar 
kunnen brengen; een ander bezwaar tegen de optie is dat daar-
mee tegen het landelijk geldende overheidsbeleid zou worden 
ingegaan.

Aan het alsnog proberen te overtuigen van het echtpaar (optie 2) 
kleven ook bezwaren. De vraag kan worden gesteld in hoeverre 
eventuele medewerking daadwerkelijk vrijwillig is. In de praktijk 
kan de grens tussen ‘overreden’ en ‘drang’ wel eens moeilijk te 
trekken zijn. Dit geldt zeker als bij het overreden meer en ‘zwaar-
dere’ professionals worden ingezet, en de wettelijke mogelijkhe-
den tot verdergaande maatregelen expliciet worden genoemd.

Er is ook een praktisch bezwaar: als de GGD professionals zelf niet 
overtuigd zijn van de zin van het overheidsbeleid, dan gaat dit 
mogelijk ten koste van hun overredingskracht. Dat is ook moreel 
relevant. Immers, als overreden niet lukt, dan komt eventuele vrij-
heidsbeperking in zicht. Dit praktische bezwaar zou er niet zijn als 
in dit soort situaties alleen professionals worden ingezet die over-
tuigd zijn dat het beleid zinvol is. Dit laat echter de meer funda-
mentele vraag onbeantwoord: hoe om te gaan met afbrokkelende 
professionele steun voor overheidsbeleid? Hierover straks meer. 

Voorwaarden verbinden aan het verstrekken van de Tamiflu (optie 
3) is een vorm van drang, bedoeld om een bepaalde reactie on-
aantrekkelijker te maken – in dit geval om eerder dan toegestaan 
naar buiten te gaan. Vormen van drang kunnen aanvaardbaar zijn. 
Bezwaarlijk in dit geval is echter dat achteraf voorwaarden aan het 
verstrekken van Tamiflu worden verbonden. Was eerst het risico 
voor de man en vrouw zelf voldoende reden om het antivirale 
middel te krijgen, nu wordt verstrekking ineens afhankelijk ge-
maakt voor de risico’s die zij voor anderen vormen. Daarmee zou 
ook een dubbel signaal worden afgegeven ‘de ziekte is gevaarlijk 
genoeg om de volle tien dagen thuis te moeten blijven, maar niet 
gevaarlijk genoeg om ons ervan te weerhouden u desnoods de 
antivirale middelen te ontzeggen.’

Tegen de laatste optie – de burgemeester adviseren gedwongen 
isolatie toe te passen – pleit dat het een vrijheidsberoving betreft 
en het welzijn van het echtpaar wordt aangetast. Het is een zeer 
belastende maatregel die bovendien grote kosten met zich mee-
brengt: de man is zelfstandig ondernemer, en is hij bezig met een 
bedrijfsovername die cruciaal is voor het voortbestaan van zijn 
bedrijf en daarmee de werkgelegenheid van zijn werknemers. 
Voor zo’n interventie is een sterke rechtvaardiging nodig, terwijl 
de professionals nota bene zelf twijfelden aan het nut van de 
maatregel

Stap 4: Rechten, plichten en 
verantwoordelijkheden

Een arts infectieziektebestrijding die medisch inhoudelijke twijfels 
heeft aan de ernst van de pandemie en de zin van het overheids-
beleid, staat voor een dilemma. Beleid uitvoeren waaraan men 
twijfelt, raakt aan wat we het ‘zelfrespect van de professional’ 
kunnen noemen. Artsen infectieziektebestrijding moeten altijd 
ook een inhoudelijk oordeel over een casus vellen, over wat in 
de richtlijnen staat. Bij medisch inhoudelijke twijfel aan het over-
heidsbeleid is dan echter sprake van conflicterende plichten. Een 
arts infectieziektebestrijding is namelijk ook ambtenaar en dient 
in beginsel het actuele overheidsbeleid uit te voeren. Daar kunnen 
in dit geval ook morele redenen voor worden gegeven: het han-
teren van een eenduidig (landelijk) beleid voorkomt dat burgers 
in vergelijkbare situaties, verschillend worden behandeld. Het 
zou bijzonder onrechtvaardig zijn als een ondernemer in de ene 
provincie gedwongen wordt thuis te blijven (met alle gevolgen van 
dien) en in de andere provincie niet. Landelijke coördinatie draagt 
bij aan de effectiviteit, maar zorgt ook voor een rechtvaardige 
infectieziektebestrijding.
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Stap 5: Conclusie en 
argumentatie
De verschillende plichten van GGD-professionals maken duidelijk 
dat het niet te verdedigen is om de zaak bewust op zijn beloop 
laten (optie 1). Ook de tweede optie, om de Tamiflu met terugwer-
kende kracht als pressiemiddel te gebruiken is slecht verdedigbaar. 
Als er al voorwaarden aan worden verbonden, dan had dat vanaf 
het begin moeten worden gedaan. 
Het heeft in de casus de voorkeur om de man en vrouw in eerste 
instantie op te zoeken en te overreden om thuis te blijven. De 
GGD-professionals moeten dit voor hun eigen veiligheid doen 
gekleed in beschermende pakken, maar dat heeft als bijkomend 
voordeel dat ook symbolische druk wordt uitgeoefend. Als de 
weigering van de man vooral wordt ingegeven door de bezorgd-
heid om het voortbestaan van zijn bedrijf, zou nagegaan kunnen 
worden of het mogelijk is om de man op enige manier tegemoet 
te komen (bijvoorbeeld door hem organisatorisch of financieel 
te ondersteunen, of door als overheid met zijn partners te over-
leggen). Als dit alles niet het beoogde resultaat heeft dan zou, 
omwille van de rechtvaardigheid, in het bijzijn van de man gemeld 
moeten worden dat de optie openstaat om in deze gevallen de 
burgemeester te adviseren over te gaan tot gedwongen isolatie. 
Als dat niet werkt, dan is het in de casus verdedigbaar om de bur-
gemeester dit advies daadwerkelijk te geven. De wet biedt daartoe 
ook de mogelijkheid. Het argument dat het zelfrespect van de 
professional/ambtenaar die twijfelt aan het overheidsbeleid in het 
geding komt, hoeft dus niet doorslaggevend te zijn. De steun voor 
het beleid brokkelde weliswaar af, in de media en onder professio-
nals, maar niet zodanig dat de risico’s voor lief genomen zouden 
moeten worden. 

Kijken we naar het effect van de maatregel op alleen dit echtpaar, 
dan is thuisisolatie disproportioneel gezien de beperkte risico’s 
van het virus. De suggestie hier is echter dat in een oordeel over de 
proportionaliteit van een maatregel ook het aspect van rechtvaar-
digheid naar de rest van de samenleving betrokken moet worden.

Ook al is er in dit geval reden om desnoods thuisisolatie af te 
dwingen, dit betekent niet dat er met de medisch inhoudelijke 
twijfel van de GGD-professional rond het infectieziektebestrij-
dingsbeleid niets gedaan moet worden. Integendeel. Wel valt er 
iets voor te zeggen dat de GGD-professional deze twijfel in eerste 
instantie binnen het professionele domein uit. Het breed uitmeten 
van verschillen tussen professionals in de media brengt het risico 
met zich mee dat het publieke draagvlak voor infectieziekte-
bestrijdingsmaatregelen  wordt ondergraven. Een optie is om de 
professionele twijfel in eerste instantie richting het RIVM te uiten, 
dat immers de richtlijnen maakt waar de twijfel betrekking op 
heeft. Via die weg zou aanpassing van de richtlijn denkbaar zijn. 
Of en wanneer aanpassing plaatsvindt is niet op voorhand te zeg-
gen. Dat betekent in de praktijk dat er omstandigheden kunnen 
zijn waarin GGD-professionals bepaald beleid moeten uitvoeren 
waarvoor al goede redenen zijn om het te wijzigen.

Stap 6: Concrete maatregelen en 
resterende vragen
In werkelijkheid is het niet gelukt het echtpaar te overreden. Op 
enig moment was de periode van tien dagen al verstreken – zon-
der dat er bewust voor was gekozen om niet verder in te grijpen. 
Het is onbekend of de man en vrouw in de tussentijd naar buiten 
zijn geweest, en eventuele contacten hebben besmet.
Thuisisolatie is moreel verdedigbaar in de casus. Los daarvan 
blijven enkele vragen over. Bijvoorbeeld of dit echtpaar nadrukke-
lijker zou moeten worden bewogen om de contacten te noemen. 
Zou hierbij dwang toelaatbaar zijn? 
Een andere vraag wat de afwegingen geweest zouden zijn als een 
huisarts een rol zou hebben in deze casus. Zou een huisarts, wiens 
professionele rol meer gericht is op individuele patiënten dan op 
volksgezondheid, eerder af mogen wijken van het overheidsbeleid 
dan GGD-professionals? 
Tot slot, er is vermoedelijk bij de meeste GGD’en sprake geweest 
van dilemma’s rond gedwongen (thuis)isolatie. Toch zijn er, voor 
zover bekend, in Nederland geen gevallen geweest van gedwon-
gen isolatie. Werd dwang, gegeven de mate van verspreiding en 
de ernst van de risico’s, algemeen als disproportioneel gezien? 
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Fasering Nieuwe Influenza A (H1N1)

De hier beschreven casus speelt begin juni 2009. In Mexico en 
de VS is al sprake van een landelijke uitbraak van Nieuwe 
Influenza A (H1N1). Het aantal bevestigde gevallen in Spanje en 
het Verenigd Koninkrijk neemt snel toe.
Als het hier genoemde echtpaar terugkomt uit de VS gaat het 
Nederlandse bestrijdingsbeleid nog uit van incidentele introduc-
tie. Het beleid is gericht op containment, waarbij besmette 
patiënten zo vroeg mogelijk worden opgespoord om zo 
verspreiding te beperken. Patiënten met een passend klinisch 
beeld en een recent verblijf in Mexico of de VS worden 
onderzocht op dragerschap van het virus en zo nodig behan-
deld en in thuisisolatie geplaatst. Ook directe contacten 
worden opgespoord en (profylactisch) behandeld met Tamiflu.
 
In de tweede week van juni wordt via inf@ct gemeld dat het 
RIVM zich beraadt op het loslaten van de containmentstatus 
en het advies om het beleid te richten op mitigatie. Hierbij 
wordt verspreiding niet meer tegengegaan maar worden alleen 
morbiditeit en mortaliteit beperkt. Infectie met het virus blijkt 
tot een mild ziektebeeld te leiden en beperkte verspreiding in 
Nederland is al aan de orde. Op 22 juni wordt de thuisisolatie 
van herstelde patiënten officieel losgelaten. (4)
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Ingezonden

Commentaar op:  
Zeeuwse baby met mazelen, Infectieziekten Bulletin 22 (10)

De auteurs doen verslag van een geïso-
leerde mazelencasus met onbekende bron. 
Alertheid op mazelen is belangrijk 
vanwege de toegenomen infectiedruk 
vanuit het buitenland sinds 2010. Met 
name in de regio’s waar de vaccinatiegraad 
voor mazelen beduidend lager is dan het 
landelijke gemiddelde, is men extra alert 
en dat is een goede zaak. 

Echter, de auteurs baseren de diagnose 
mazelen bij deze geïsoleerde casus in 
essentie op een enkele serologische 
laboratoriumbevinding. De gebruikte 
laboratoriumtest, een complementbin-
dings- reactie (CBR), wordt echter niet 
meer aanbevolen voor mazelen omdat 
deze minder gevoelig is dan een moderne, 
op Enzyme Immuno Assay (EIA) gebaseer-
de, IgM-test. Bovendien kan met een 
EIA-test worden afgezien van een 
serumvervolgafname, wat minder 
belastend is voor de patiënt. Ook is het 
diagnostisch traject korter. De meeste 
laboratoria in Nederland maken geen 
gebruik meer van de CBR-test en zijn 
overgestapt op de EIA-test. 

Volgens de auteurs is er in beide sera  
sprake van een zwakpositieve IgM-reactie 
en van een negatieve/positieve IgG, maar 
er wordt verder geen opgave gedaan van 
IgG- en IgM-titers, noch een heldere 
interpretatie van de uitkomsten.

Het is wenselijk om bij dit soort uitkom-
sten bij een geïsoleerd geval, en zeker bij 
publicatie ervan, een tweede laboratorium 
in te schakelen om de serologie te 
bevestigen met moderne, door de WHO 
gecertificeerde EIA-testen; bij voorkeur de 
laboratoria die hiervoor in Nederland zijn 
aangewezen (ErasmusMC Rotterdam en 
RIVM Bilthoven, vormen samen het 
referentielaboratorium voor mazelen en 
rubella). Daarnaast zijn er alternatieven 
voor de serologische diagnostiek ontwik-
keld op basis van de PCR waar veel 
laboratoria al gebruik van maken. Eén van 
deze laboratoria (RIVM) is betrokken 
geweest bij deze casus, en heeft speeksel-
materiaal aangeboden gekregen voor 
mazelen/rubelladiagnostiek en -typering. 
Dit materiaal werd binnen twee weken na 
ontstaan van het exantheem afgenomen, 

maar hierin werd geen mazelenvirus RNA 
aangetoond. De auteurs doen hiervan 
melding, maar helaas alleen in de context 
van ontbrekende mazelentypering en 
vergeten hierbij te melden dat deze 
negatieve uitslag in beginsel ook een 
negatieve laboratoriumdiagnose betekent 
voor mazelen.

De diagnose mazelen is dus niet adequaat 
beschreven, maar het is wel de basis 
waarop aannames worden gedaan over 
mogelijke bronnen van besmetting en het 
ontbreken van secundaire gevallen. Het is 
in die zin dan ook opmerkelijk dat het 
kindje contact heeft gehad met ongevac-
cineerde groepsgenootjes, maar dat er 
kennelijk geen secundaire infecties hebben 
plaatsgevonden. Dit is hoogst merkwaar-
dig voor een zo besmettelijk virus als het 
mazelenvirus binnen een locatie als een 
kinderdagverblijf met ongevaccineerde 
kinderen jonger dan 14 maanden. 

R. van Binnendijk, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, 
Bilthoven

Reactie auteurs 

Rob van Binnendijk heeft helemaal gelijk dat diagnostiek van 
mazelen, zeker van de eerste casussen binnen een cluster, 
confirmatie moet hebben van een van de referentielaboratoria. 
Daarom hebben wij een tweede monster naar het RIVM gestuurd. 
Hoewel het onderzoek van het monster door het RIVM negatief 
werd bevonden, hebben we toch gemeend te moeten besluiten 
dat er een mazeleninfectie heeft plaatsgehad, en wel om de 
volgende redenen:
•	 het monster dat door het RIVM is onderzocht was een laat 

monster
•	 het klinisch beeld werd door de ervaren kinderarts als typisch 

voor mazelen geduid.

•	 in de immuunfluorescentietest was er een duidelijke omslag 
van negatief naar positief, en in de CBR van <8 naar 16

•	 De zwakke respons in de CBR en in de IgM IF-test hebben we 
aan de jonge leeftijd toegeschreven, met mogelijk nog 
aanwezigheid van een restant aan moederlijke antistoffen.

Het is duidelijk dat de diagnose bij het door ons beschreven kind 
niet staat als een huis. Bij het beschrijven van deze solitaire casus, 
was het zeker beter geweest als over de diagnose niet de minste 
twijfel had bestaan. 

F. Groenendijk-Beijersbergen van Henegouwen, E. van Dijk, GGD 
Zeeland 
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Artikel

Er zijn per jaar naar schatting 4,5 miljoen patiënten met gastro-
enteritis in Nederland. (1) Deze schatting is deels gebaseerd op 
het aantal geregistreerde patiënten van voedselgerelateerde 
gastro-enteritis, ook wel voedselvergiftiging of voedselinfectie 
genoemd. Gastro-enteritis wordt met name gekenmerkt door 
een verminderde eetlust, buikklachten, diarree, misselijkheid en 
braken. Een deel van de besmettingen wordt veroorzaakt door 
consumptie van met pathogenen besmet voedsel, maar ook 
contact tussen mensen, contact met dieren of recreatiewater kan 
tot besmetting leiden. 

Een voedselinfectie of -vergiftiging leidt niet altijd tot gastro-
enteritis, maar kan het ook andere klachten veroorzaken of 
asymptomatisch verlopen. In het geval van een asymptomatisch 
of mild verloop zal er meestal geen huisarts geraadpleegd worden 
of verricht de huisarts geen verder onderzoek. Dit alles maakt 
het lastig om een volledig beeld te krijgen van de omvang, aard 
en gevolgen van voedselinfecties en –vergiftigingen. De NVWA 
en GGD’en verrichten onderzoek naar meldingen om nieuwe 
ziektegevallen te voorkómen. Maar ook kan het onderzoek meer 
informatie verschaffen over de omstandigheden waaronder de 
infectie kon plaatsvinden, de mogelijke besmette voedselbron en 
over de mogelijke combinatie voedsel - ziekteverwekker. 
Beide instanties melden de uitbraken in het online registratie-
systeem Osiris, dat wordt beheerd door het RIVM. Bij de NVWA 
worden ook individuele patiënten van voedselinfecties en 

-vergiftigingen geregistreerd, terwijl de GGD-en alleen individuele 
patiënten meldt met specifieke pathogenen die mogelijk 
voedselgerelateerde infectieziekten veroorzaken. Voor deze 
ziekten geldt een meldingsplicht vanwege de ernst of het risico 
voor besmetting van mens op mens. 

Registratie van voedselinfecties 
en -vergiftigingen bij de NVWA 
en de GGD
Personen met klachten van diarree of braken die vermoeden 
dat deze veroorzaakt zijn door voedsel, kunnen de gratis 
Warenklachtenlijn (0800-0488) bellen van de NVWA of het 
klachtenformulier op de website van de NVWA invullen  
(http://www.vwa.nl/organisatie/contact/warenklachtenlijn). Na 
registratie door de Meldkamer wordt alle informatie over de 
grootte van de uitbraak en de mogelijke locatie van besmetting 
via het elektronische meldkamersysteem doorgegeven aan de 
betreffende regionale dienst (‘divisie’ per 1 april 2010). Vervolgens 
voert een controleur een inspectie uit en neemt waar mogelijk 
voedsel- en omgevingsmonsters op de vermoedelijke plaats van 
besmetting. De bevindingen van de controleur, de resultaten 
van het laboratoriumonderzoek op de genomen monsters en 
de eindconclusie worden vervolgens teruggerapporteerd aan 

Meldingen van voedselinfecties en 
-vergiftigingen in 2009 en 2010
I.H.M. Friesema, A.E.I. de Jong, W. van Pelt, 

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van het aantal uitbraken van voedselinfecties en 
-vergiftigingen gemeld bij de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en de GGD’en 
het aantal meldingen aan de GGD van bacillaire dysenterie (shigellose), botulisme, brucellose, 
buiktyfus, cholera, hepatitis A en paratyfus A, B en C in 2009 en 2010. In 2009 was het aantal 
meldingen iets minder dan gemiddeld (35), met 342 zieken. In 2010 waren er 45 meldingen 
met in totaal 355 zieken. Salmonella en Campylobacter waren de belangrijkste veroorzakers van 
uitbraken, waarbij het aantal zieken hoger was voor Salmonella. In 2009 en 2010 meldde de 
NVWA respectievelijk 226 (911 zieken) en 217 (966 zieken) uitbraken van voedselinfecties en 
-vergiftigingen. Bij 8-12% van deze uitbraken werd een ziekteverwekker in voedsel gevonden, 
meestal Bacillus cereus. Naast de meldingen van uitbraken van voedselinfecties en -vergiftigingen 
kwamen in Osiris in 2009 en 2010 via de GGD’en ook aangiftes binnen van (meestal) individuele 
patiënten met andere mogelijk aan voedsel gerelateerde infecties. Shigella (bacillaire dysenterie) 
en hepatitis A blijven daarbij verantwoordelijk voor het grootste aantal zieken.

http://www.vwa.nl/organisatie/contact/warenklachtenlijn
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de Meldkamer die de klager over de uitkomsten informeert. De 
NVWA meldt gegevens over onderzochte meldingen aan het 
RIVM, via Osiris. 

Volgens de Wet publieke gezondheid (Wpg) dient een voedsel-
infectie of -vergiftiging te worden gemeld indien er sprake is van 2 
of meer patiënten met dezelfde ziekteverschijnselen of -verwekker 
en een onderlinge epidemiologische of microbiologische relatie 
wijzend op voedsel als bron. De onderlinge relatie kan blijken uit 
een vergelijkbaar klinisch beeld, opvallende overeenkomst tussen 
tijdstip van ziekte, dezelfde verwekker of hetzelfde subtype. 
Artsen en laboratoria melden een dergelijke uitbraak aan de GGD, 
die vervolgens de melding onderzoekt en dit via Osiris aan het 
RIVM rapporteert. Voedselinfecties  waarbij er gevaar voor verdere 
verspreiding is (zoals shigellose en tyfus) zijn als aparte ziekten in 
de Wpg opgenomen.

Terwijl de NVWA zich richt op het mogelijk besmette voedsel en de 
plaats van bereiding, richten GGD’en zich op (bron-)onderzoek bij 
personen die mogelijk zijn blootgesteld aan het besmette voedsel. 
Hoewel de GGD’en en de NVWA beide Osiris gebruiken voor het 
registreren van (uitbraken van) voedselinfecties, verloopt de 
registratie vooralsnog via gescheiden routes. Om dubbeltellingen 
van uitbraken te voorkomen worden beide systemen gekoppeld, 
wat handmatig moet gebeuren. Voor dit overzicht is gebruik 
gemaakt van gegevens uit Osiris waarbij de melddatum in 2009 
en 2010 ligt. (2, 3) Daaronder vallen ook enkele meldingen waarbij 
de eerste ziektedag in 2008 lag, maar de melding begin 2009 werd 
gedaan of geaccordeerd.

Uitbraken van voedselinfecties 
en -vergiftigingen
In 2009 en 2010 meldde de NVWA respectievelijk 226 en 217 
uitbraken van voedselinfecties en -vergiftigingen in Osiris. 
(Tabel 1) Daarnaast werden respectievelijk 232 en 215 individuele 
zieken gemeld die niet bij een uitbraak betrokken waren. De 
GGD’en meldden 35 uitbraken in 2009 en 45 in 2010. In 2009 
kwamen 15 meldingen in beide registraties voor, in 2010 waren 
dit 13 meldingen. In totaal werden in 2009 29 patiënten en in 
2010 75 patiënten in het ziekenhuis opgenomen. De meeste 
ziekenhuisopnamen, en in 2010 zelfs vrijwel alle, waren als gevolg 
van een Salmonella-infectie. Het aantal gemelde uitbraken via 
de NVWA lijkt de laatste jaren te dalen, terwijl het aantal via 
de GGD’en redelijk stabiel is. (Figuur 1) Daarentegen blijft het 
gemiddelde aantal zieken per door de NVWA gemelde uitbraak 
ongeveer gelijk, terwijl dit voor de GGD-meldingen in 2009 en 
2010 lager is dan in 2007 en 2008. Dit is voor een groot deel toe te 
schrijven aan enkele omvangrijke uitbraken in 2007 en 2008.

In 2009 en 2010 waren er in totaal 5 uitbraken waarbij patiënten 
over het hele land betrokken waren: 3 veroorzaakt door Salmonella 
Typhimurium in rauw vlees, 1 door STEC O157 in rauw vlees  en 
tenslotte 1 door hepatitis A in semigedroogde tomaatjes. Deze 
uitbraken zijn beschreven in aparte artikelen. (4-7) Helaas lukte 
het in geen van deze uitbraken het pathogeen ook in het voedsel 
aan te tonen. Er waren 2 uitbraken waarbij een groot aantal zieken 
was betrokken. In 2009 werd door een GGD melding gedaan van 
een uitbraak met 46 zieken na deelname aan een buffet, waarbij 
zowel bij patiënten als in de salade norovirus aangetroffen werd. 
Tenslotte meldde de NVWA in 2010 een omvangrijke uitbraak 
van 160 personen op een cruiseschip. Hoewel alles op een 
norovirusinfectie wees, kon dit niet bevestigd worden.

Tabel 1 Aantal uitbraken en patiënten betrokken bij uitbraken van voedselinfecties en -vergiftigingen in 2009 en 2010, gemeld bij de NVWA en de GGD’en. 

NVWA-meldingen GGD-meldingen
Ziekteverwekker 
gevonden bij 
uitbraken*

Aantal uitbraken  
(%)

Aantal zieken  
bij uitbraken (%)

Aantal uitbraken 
 (%)

Aantal zieken  
bij uitbraken  (%)

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010

Bacillus cereus 13 (6) 11 (5) 42 (5) 35 (4) 0 0 0 0

Campylobacter spp. 0 1 (1) 0 4 (0,4) 12 (34) 17 (38) 34 (10) 66 (19)

Clostridium perfringens 5 (2) 0 18 (2) 0 0 0 0 0

Escherichia coli O157 0 0 0 0 1 (3) 0 20 (6) 0

Norovirus 4 (2) 2 (1) 32 (4) 13 (1) 2 (6) 2 (4) 96 (28) 15 (4)

Salmonella spp. 1 (0,4) 0 2 (0,2) 0 12 (34) 18 (40) 68 (20) 197 (55)

Staphylococcus aureus 2 (1) 2 (1) 4 (0,4) 4 (0,4) 0 0 0 0

Hepatitis A 0 0 0 0 0 1 (2) 0 13 (4)

2 of meer verwekkers 3 (1) 1 (1) 44 (5) 3 (0,3) 0 0 0 0

Verwekker bekend 28 (12) 17 (8) 142 (16) 59 (6) 27 (77) 38 (84) 218 (64) 291 (82)

Verwekker onbekend 198 (88) 200 (92) 769 (84) 907 (94) 8 (23) 7 (16) 124 (36) 64 (18)

Totaal 226 217 911 966 35 45 342 355

* Bij GGD-meldingen is de ziekteverwekker aangetoond bij patiënten; bij NVWA-meldingen is de ziekteverwekker aangetoond in voedsel.
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Salmonella en Campylobacter waren de belangrijkste veroorzakers 
onder de GGD-meldingen, waarbij het aantal zieken hoger was 
voor Salmonella (tabel 1). In de door de NVWA genomen voedsel- 
of keukenmonsters werd Bacillus cereus het meest aangetroffen, 
gevolgd door norovirus. In totaal werd norovirus bij 5 uitbraken 
in 2009 en 3 uitbraken in 2010 bij de zieken en/of in voedsel of 
(directe omgeving van) de keuken gevonden. Doordat norovirus 
makkelijk van persoon op persoon wordt doorgegeven, is het vaak 
moeilijk om vast te stellen dat het om een voedselgerelateerde 
uitbraak gaat, waardoor het niet altijd als zodanig gemeld 
wordt. Op basis van beschikbare informatie zoals incubatietijd, 
klachtenpatroon en afwezigheid van bacteriën, waren er in 2009 
en 2010 samen 25 niet-verklaarde uitbraken waar norovirus een rol 
gespeeld zou kunnen hebben. Het percentage norovirusuitbraken 
bij de NVWA komt dan uit op 8,3% in 2010 en 5,8% in 2009 (2008: 
10,5%; 2007: 7,6%). 

Bij bijna de helft van de uitbraken gemeld door de GGD’en werd 
het voedsel in een restaurant of andere commerciële gelegenheid 
bereid (40-43%). Voor de NVWA-meldingen lag dit percentage 
hoger (74-79%). Slechts 1-2% van de meldingen door de NVWA 

betrof een maaltijd die thuis bereid was, ten opzichte van 38-43% 
van de GGD-meldingen. De NVWA rapporteerde voor 9-14% van 
de meldingen de meest waarschijnlijke oorzaak. Onvoldoende 
hygiëne door de voedselbereider en voedselbereiding door een 
zieke of besmette werknemer waren daarbij de belangrijkste 
oorzaken.

Overige mogelijk 
voedselgerelateerde infecties
Naast de meldingen van voedselinfecties en -vergiftigingen komen 
in Osiris ook aangiftes binnen van meldingsplichtige pathogenen 
die mogelijk ook voedselgerelateerde infecties veroorzaken. (Tabel 
2 en 3) In 2009 en 2010 betrof het vooral shigellose en hepatitis 
A . (Tabel 2) In 2010 waren er duidelijk meer shigellosemeldingen 
dan in de voorgaande jaren. Die toename had vooral betrekking 
op niet-kweekbevestigde positieve uitslagen van PCR. In 2010 
steeg het aantal patiënten met hepatitis A ten opzichte van 2007-
2009 en was het vrijwel gelijk aan het aantal in 2006. De meeste 
infecties werden in het buitenland opgelopen. (Tabel 3) Hepatitis 

Tabel 2 Aantal aangiftes van meldingsplichtige ziekten  die mogelijk aan voedsel gerelateerd zijn, 2003-2010.

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Shigellose 525 406 436 403 349 420 346 267 

Botulisme 0 0 7 1 1 0 0 1 

Brucellose 6 3 7 6 6 5 8 4 

Buiktyfus 26 25 28 26 22 35 31 39 

Cholera 0 4 5 3 3 4 1 1 

Hepatitis A 262 176 189 156 269 212 447 375 

Paratyfus A 20 16 10 10 20 9 21 17 

Paratyfus B 15 16 26 6 15 9 17 13

Paratyfus C 0 3 1 2 0 2 0 6 

Figuur 1 Uitbraken van voedselinfecties en gemiddeld aantal betrokken zieken per uitbraak, 2003-2010
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A vormt hierop een uitzondering omdat eenderde tot de helft van 
de infecties werd opgelopen in het buitenland. De percentages 
voor voedsel of water als oorzaak van de infectie liggen lager, al 
is er wel een stijging in deze percentages te zien voor vrijwel alle 
infecties. In 2009 en 2010 werd 12-13% van de shigellosepatiënten 
en 16-20% van de patiënten met een hepatitis A-infectie in het 
ziekenhuis opgenomen.

Discussie en conclusie
Er lijkt een dalende trend te zitten in het aantal gemelde uitbraken 
van voedselinfecties en -vergiftigingen bij de NVWA, waarbij 
het gemiddelde aantal betrokken zieken per uitbraak relatief 
stabiel bleef. Het aantal door de GGD gemelde uitbraken bleef 
redelijk gelijk, alhoewel er een lichte afname in 2009 te zien was. 
Het gemiddelde aantal zieken per uitbraak varieert duidelijk 
per jaar, wat grotendeels wordt veroorzaakt door de omvang 
van de uitbraak. Enige voorzichtigheid bij de interpretatie van 
deze jaarbevindingen is echter wel geboden omdat blijkt dat er 
vooral omvangrijke uitbraken gemeld worden – aan restaurant 
of evenement geassocieerd – of uitbraken met ernstig zieke 
patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen en/of 
overlijden. Dit betekent dat er in praktijk is sprake van een sterke 
onderschatting van de werkelijke aantallen. De meest recente 
schatting van het werkelijke voorkomen van uitbraken van 
voedselinfecties en -vergiftigingen in Nederland (uit 2002) geeft 
een aantal van ruim 300.000 tot 750.000 ziektegevallen per jaar. 
(8) Norovirus, Campylobacter, Salmonella en C. perfringens zijn in deze 
schatting in volgorde de belangrijkste verwekkers.

In totaal werd bij 8-12% van de uitbraken gemeld door de NVWA 
een mogelijke verwekker in voedsel of de omgeving aangetroffen. 
Een tijdige melding van ziekte aan de NVWA vergroot de kans dat 
er nog een restant van het geconsumeerde voedsel bewaard is. 
Daarnaast nemen consumenten vooral contact op met de NVWA 
wanneer zij vermoeden ziek te zijn geworden door voedsel dat 
buitenshuis is bereid. Slechts 1-2% van de melders wijst thuis als 
bereidingsplaats aan. 

Bij de GGD-meldingen ligt het aantal uitbraken met een bekende 
ziekteverwekker een stuk hoger (77%-84%). Vooral artsen en 

laboratoria zullen contact opnemen met de GGD en minder vaak 
de consument/zieke zelf, waarbij de melding vaak gebaseerd 
is op een cluster van ziektegevallen met een al aangetoonde 
gemeenschappelijke ziekteverwekker. De meeste uitbraken 
werden veroorzaakt door Salmonella en Campylobacter. Salmonella 
veroorzaakte echter grotere uitbraken, waaronder 3 landelijke 
uitbraken, (4, 5) en de meerderheid van de ziekenhuisopnamen. 

Bij een deel van de NVWA-meldingen was een meest 
waarschijnlijke oorzaak van de voedselinfectie ingevuld. 
Twee oorzaken werden daarbij duidelijk het vaakst gemeld, 
namelijk ‘Onvoldoende hygiëne door voedselbereider’ en 
‘Contaminatie door geïnfecteerd persoon’. Dat deze factoren 
belangrijke oorzaken zijn van uitbraken wordt onderschreven 
door een internationaal onderzoek naar 816 voedselinfectie-
uitbraken waaruit bleek dat voedselcontact met blote 
handen, voedselbereiding door een geïnfecteerd persoon en 
dragerschap de belangrijkste factoren waren. (9) De andere 
oorzaken waren ’Verschillende fouten in het bereidingsproces’ 
en ‘Een besmet product dat onverhit gegeten is’. Hoewel alle 
bekende voedselpathogenen een rol speelden, werden toch 
vooral virussen, met name norovirus, en Shigella, Salmonella en 
parasieten met deze uitbraken geassocieerd. Specifiek norovirus 
kan makkelijk verspreid worden via voedsel wanneer voedsel 
met blote handen wordt bereid. (10, 11) Naast het feit dat een 
voedselbereider niet altijd zal melden dat hij ziek is geweest, om 
redenen van bijvoorbeeld schaamte of het niet hebben nageleefd 
van regels, zijn er ook aanwijzingen dat asymptomatische 
voedselbereiders een belangrijke veroorzaker zijn. (9, 12) 
Het werkelijke percentage van de uitbraken die veroorzaakt 
worden door een geïnfecteerde voedselbereider ligt daardoor 
waarschijnlijk hoger.

Naast een groter aantal gemelde patiënten met hepatitis A in 
2010, was er ook een landelijke uitbraak (13 patiënten), gerelateerd 
aan besmette semigedroogde tomaatjes. (7) Semigedroogde 
tomaten veroorzaakten eerder ook in Australië en Frankrijk 
uitbraken van hepatitis A. (13, 14) Echter, om dergelijke uitbraken 
of clusters te kunnen bevestigen is meer nodig dan een melding. 
Het vergelijken van gevonden isolaten bij patiënten en in voedsel 
met behulp van moleculaire typering kan uitsluitsel geven over 
de daadwerkelijke clustering. Dit helpt om clusters nationaal en 

Tabel 3 Percentage van de gemelde ziektes (GGD) die werden opgelopen in het buitenland en werden veroorzaakt door voedsel of water,  
2007-2010.

% opgelopen in buitenland* % opgelopen door voedsel of water*

2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007

Shigellose 70 70 69 76 41 32 17 13

Botulisme - - 100 100 - - 86 0

Brucellose 100 67 100 67 50 67 29 33

Buiktyfus 88 96 82 88 38 40 21 0

Cholera - 100 100 67 - 100 40 67

Hepatitis A 31 46 49 51 18 17 8 4

Paratyfus A 100 100 70 100 55 50 0 20

Paratyfus B 73 63 54 67 40 38 31 19

Paratyfus C - 67 100 50 - 0 100 50

* Indien bekend
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internationaal te herkennen als dit op een systematische wijze 
wordt uitgevoerd. Het RIVM voert dit uit voor de humane isolaten 
en heeft het proces in gang gezet om dit systematisch te doen. 
De laboratoria kunnen de isolaten op vrijwillige basis insturen, 
waarbij dit nu nog niet voor alle isolaten gebeurd. 

In 2010 waren er meer meldingen van shigellose dan in de jaren 
ervoor. Het aantal aangiften met een bekend species is sinds 2004 
echter redelijk stabiel. (15) Vanaf 2008 doet het gebruik van de PCR 
voor de detectie van Shigella meer en meer zijn intrede, leidend tot 
een stijgende trend van het aantal bevestigde Shigella-infecties. In 
2010 waren er circa 100 meldingen waarbij er alleen een positieve 
PCR voor shigellose was. Echter, voor het bepalen van de species 
is het noodzakelijk het pathogeen te kunnen kweken, zodat het 
aantal aangiften met bekend species vrij constant is. 

Shigellose en hepatitis A blijven verantwoordelijk voor het 
grootste aantal zieken en ziekenhuisopnames door mogelijk 
voedselgerelateerde ziekten. Bij slechts een deel van deze infecties 
werd als mogelijke bron voedsel of water geregistreerd, meestal 
geconsumeerd in het buitenland. In 2009 werd de consumptie van 
voedsel of water als mogelijke bron uitgesplitst naar consumptie 
in Nederland en consumptie in het buitenland. Het lijkt erop dat 
voor de splitsing, bij bezoek in het buitenland niet meer werd 
ingevuld of dit daarnaast ook mogelijk voedselgerelateerd was. 
Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de stijging van het aandeel 
van voedselgerelateerde infecties. 

Alhoewel de uitbraken door zowel de GGD als de NVWA in Osiris 
worden gemeld, gebeurt dit nog steeds onafhankelijk van elkaar. 
Wel is er steeds meer samenwerking tussen GGD en NVWA, wat 
onder andere te zien is aan meldingen die in beide registraties 
voorkomen. Dergelijke meldingen geven vaak het beste inzicht 
in de mogelijke oorzaak van de voedselinfectie, omdat in deze 
gevallen zowel de patiëntkant als de voedselkant maximaal 
belicht worden. Regelmatig contact tussen GGD en NVWA 
vergemakkelijkt de samenwerking ten tijde van een uitbraak. 
Vooral voor de NVWA is het van belang tijdig op de hoogte te zijn 
van een melding, omdat dat de kans vergroot dat er nog voedsel 
bewaard is voor bemonstering. 
Om voedselgerelateerde infecties en met name uitbraken 
te voorkomen is het belangrijk om tijdens de opleiding van 
keukenpersoneel vooral ook aandacht te besteden aan hygiëne 
en voorlichting over de risico’s van werken tijdens ziekte. Echter, 
voedsel wordt niet alleen in de horeca bereid, maar ook thuis. 
Ook kunnen voedselproducten al in het primaire productieproces 
besmet zijn geraakt, vooral bij rauw te consumeren producten. Dit 
alles betekent dat er voortdurend aandacht voor voedselveiligheid 
moet zijn bij de overheid, voedselproducenten, leveranciers, 
horeca en consumenten. Sinds 2008 is er voorlichtingsmateriaal 
voor het publiek beschikbaar via de campagne ‘Wat je moet 
weten om veilig te eten’, waarbij de nadruk ligt op hygiëne 
tijdens het bereiden en bewaren van voedsel. Het RIVM stelt 
een informatiemap beschikbaar met materiaal dat door 
professionals gebruikt kan worden bij de publieksvoorlichting over 
voedselinfecties http://downloadcenter.infectieziekten.eu.

Wij bedanken de NVWA voor het beschikbaar stellen van 
de gegevens over voedselinfecties en -vergiftigingen. 
Ook bedanken wij de GGD‘en voor de informatie over 
onderzochte uitbraken en individuele gevallen van 
voedselinfecties en -vergiftigingen via Osiris.
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Onderzoek in het kort

Werken aan zoönosen
J. van der Giessen, P. Overgaauw

Jaarlijks wordt door het RIVM in opdracht van en in samenwerking met de Nederlandse Voedsel en 
Waren Autoriteit (NVWA) het Nationale Symposium Zoönosen georganiseerd, waar nieuwe projecten 
en recente onderzoeksresulaten worden gepresenteerd. Onder de titel ‘Werken aan zoönosen’ was het 
thema in 2011 arbeidsgerelateerde zoönosen.

Nieuwe zoönotische signalering
Het belang van samenwerking tussen de humane en 
veterinaire sector wordt inmiddels breed erkend. Het rapport 
Emerging Zoonoses (EMZOO) uit 2010 is daar een bekend 
voorbeeld van evenals de nieuwsbrief Vetinf@ct, waarop 
dierenartsen zich kunnen abonneren. Maandelijks vindt er 
overleg plaats door infectieziektedeskundigen van het RIVM en 
dierziektedeskundigen van het Centraal Veterinair Instituut, de 
faculteit Diergeneeskunde, dierenartsen van het NVWA/Veterinair 
Incidenten- en Crisiscentrum (VIC) en de Gezondheidsdienst 
voor Dieren. Hierbij worden nieuwe zoönotische signalen vanuit 
humane en dierlijke reservoirs besproken en de relevantie ervan 
beoordeeld. Dit signaleringsoverleg zoönosen (SO-Z) is de eerste 
schakel in een opgerichte zoönosenstructuur. Om een optimale 
signalering te bevorderen, zodat tijdig maatregelen genomen 
kunnen worden, is een OneHealth portal opgericht  
(www.onehealth.nl). Dit is een online applicatie voor dierenartsen 
en artsen om samen informatie te vinden op het gebied van 
zoönosen uit te wisselen en te delen. Het functioneert daarmee als 
verbindend platform, ook voor regionale netwerken, initiatieven 
en sites. Er is onder andere informatie over actuele zaken over 
infectieziekten, bijvoorbeeld over de signalering en bestrijding 
van zoönosen te vinden, evenals relevante rapporten en artikelen 
op het gebied van zoönosen. De website wordt binnenkort nog 
uitgebreid met een (beschermd) inloggedeelte.

Q-koorts een 
beroepsgerelateerde infectie
Uit de resultaten van het Q-koorts Q-VIVE-onderzoek (coördinatie 
RIVM), blijkt dat Q-koorts ook als een beroepsgerelateerde 
zoönose kan worden beschouwd. De seroprevalentie bij 
melkgeiten-, melkschapen- en melkveehouders ligt, evenals 
bij dierenartsen voor landbouwhuisdieren,  rond de 80-90%. 
Bij dierenartsen voor gezelschapsdieren bedraagt dit 38% en 
bij diergeneeskundestudenten gemiddeld 19%. Als het gaat om 
klinische ziekte dan maken veehouders 3.2% uit van de patiënten 
en dierenartsen 0.8%. Bij een beroepsziekte betekent dat volgens 

de Arbowet allereerst geprobeerd moet worden te voorkomen 
dat werknemers de infectie oplopen, door de infectie bij de bron 
te stoppen. Dit betekent bij Q-koorts bijvoorbeeld stallen sluiten, 
mest opslaan, minder mensen in de stal, dieren vaccineren, 
mondkapjes dragen. Daarnaast dienen de werkmethoden en 
arbeidsmiddelen te worden aangepast. Daarbij moet vooral 
aandacht worden gegeven aan werknemers die meer risico lopen, 
zoals na een operatieve verwijdering van de milt, bij stoornissen 
van het immuunsysteem of zwangerschap. Ook dient een 
werkgever blootstelling aan zoönosen in de risico-inventarisatie 
mee te nemen. De arbocatalogus Dierenartsenpraktijken kan 
hierbij als voorbeeld dienen. De benadering van bedrijfsartsen 
op het voorminderen van beroepsgerelateerde infectieziekten/
zoönosen, door het voorkomen van de blootstelling aan risico’s 
voor werknemers, verschilt met de bestrijding van infectieziekten/
zoönosen door de GGD’en en het RIVM. Gepleit wordt voor 
een geïntegreerde benadering van preventie en bestrijding van 
zoönosen waar, naast inbreng door veterinaire en medische c.q. 
volksgezondheid, ook de bedrijfsarts (Arbo) deel uitmaakt.

Q-koorts bij ruimers
Uit onderzoek door Jane Whelan (RIVM) naar Q-koorts bij 
ruimers (n = 517) tijdens de Q-koortsepidemie, bleek dat 13% 
van de ruimers bij aanvang al seropositief was. Dit komt overeen 
met andere groepen. Opvallend was echter de hoge incidentie 
van 17% bij personen die na de start van de ruimingen een 
seroconversie doormaakte. Hiervan vertoonde 31% (n = 9) 
klinische verschijnselen, waarbij in 8 gevallen medische hulp 
werd ingeroepen. Er was een sterk positieve correlatie tussen het 
werken in de stal, het aantal gewerkte uren en seropositiviteit 
voor Q-koorts. 
Opmerkelijk was dat ondanks het dragen van persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PPE’s) zoals mondkapjes, 17% van de 
ruimers antistoffen ontwikkelden wijzend op een doorgemaakte 
infectie. Dit wordt onder andere toegeschreven aan het niet 
structureel naleven van de voorschriften. De compliance van 
de beschermende maatregelen is daarom een punt van zorg. 
Aanknopingspunten voor verbeteringen zijn het implementeren 

http://www.onehealth.nl
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van een veiligheidscultuur met duidelijke werkinstructies, 
opbouwen van routine door regelmatige oefeningen, aandacht 
voor preventieve maatregelen inclusief het gebruik van PPE’s, en 
de voorbeeldfunktie van dierenartsen in de NVWA-teams. Verder 
kan overwogen worden om deze hoogrisicogroep, bestaande uit 
ruimers, te vaccineren als het gaat om bestrijding van Q-koorts.

Leptospirose en ziekte van Lyme 
Leptospirose is een seizoensziekte met een piek in de periode 
juli-september. De ziekte gaat gepaard met een hoge mortaliteit 
van 5-20%.  In Nederland worden jaarlijks 500-700 bloedmonsters 
onderzocht door het referentiecentrum voor leptospirose (KIT) en 
hierbij worden circa 30 positieve patiënten gevonden. Inmiddels 
is leptospirose primair een recreatieziekte geworden (helft van de 
gevallen) en in de tweede plaats een beroepsziekte (derde van de 
gevallen) van vooral boeren, personen in de vis- en vleesindustrie, 
constructiewerkers, rattenvangers en rioolwerkers. Tenslotte komt 
leptospirose nog voor als gevolg van ongelukken in laboratoria.
Hetzelfde beeld tekent zich af bij de ziekte van Lyme. Naast 
recreanten zijn het vooral boswachters en -werkers die worden 
gebeten door teken (81%). Hiervan krijgt 78% klinische klachten. 
De meeste teken worden in de liezen en het kruis aangetroffen 
en een betere controle aan het eind van de dag en de volgende 
dag wordt geadviseerd. Hiervoor dienen lange spiegels in 
kleedkamers aanwezig te zijn. Gesloten kleding, zoals broeken 
met een binnenpijp, en met repellent geïmpregneerde broeken 
(DEET, permethrin) wordt geadviseerd voor werknemers in het 
groen. Permethrin biedt 99% bescherming. Ook de autostoel kan 
hiermee behandeld worden.

MRSA in slachthuizen
Na aankomst in het slachthuis wordt 10% van de negatief geteste 
varkens  binnen enkele uren positief voor veegerelateerde MRSA, 
zo bleek uit promotieonderzoek van Els Broens (Universiteit 
Utrecht). Met name tijdens het transport, in de wachtruimtes 
en tijdens de eerste fase van het slachtproces vinden de 
besmettingen plaats. Dit betekent dat personen die werkzaam zijn 
bij het transport van de dieren en in het slachthuis een verhoogd 
risico op MRSA-infectie lopen. In onderzoek van Brigitte van Cleef 
(RIVM) was dat inderdaad het geval. 22% Van de transporteurs, 
15% van de keuringsdierenartsen  en 14% van het slachtpersoneel 
in de vuile hal  testten positief (n = 250). Het werken met levende 
varkens vertoonde een odds ratio van 38 om veegerelateerde 
MRSA op te lopen. Bij onderzoek naar MRSA-dragerschap van 
personeel (Marian Bos, IRAS) bleek dat dit met name aan het 
begin van het slachtproces dragerschap aanwezig was (11%). Aan 
het eind van de slachtlijn waren geen dragers meer aanwezig en 
wordt het risico hier als nihil beschouwd. Vlees vertoonde een 
prevalentie van 2-11% en het risico op besmetting van de mens 
na consumptie van rauw varkensvlees is daarom laag. Hygiëne 
bij het verwerken van vlees dient in slachthuizen optimaal te 
zijn (handen wassen, desinfecteren, handschoenen dragen) 
eventueel in combinatie met mondmaskers aan het begin van 
het slachtproces. Vanzelfsprekend dient daarnaast de infectie 
bij de bron aangepakt te worden door antibioticareductie op 
varkensbedrijven, managementmaatregelen en aanpassing van 
diercontactstructuren.
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In Nederland adviseren 28 GGD’en aan burgers, eerste- en 
tweedelijns curatieve zorgverleners en lokale bestuurders over 
vraagstukken met betrekking tot infectieziektebestrijding. 
Professionals kunnen primair ondersteuning vinden in de 
richtlijnen van de Werkgroep infectieziektepreventie (WIP- 
infectieziektepreventie in instellingen) (1) de richtlijnen van de 
Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) (2), de richtlijnen 
van de Landelijke Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (LCR) 
(3) en de richtlijnen van de LCI. (4) Voor consultatie bij bijzondere 
infectieziektecasuistiek en het melden van groep A-ziekten of 
ziekten die een bovenregionale dreiging kunnen vormen is de LCI 
24 uur per dag / 7 dagen per week bereikbaar voor professionals. 
Tijdens kantooruren wisselen acht voorwachten de telefoondienst 
af, met één van de 4 artsen Maatschappij en Gezondheid, profiel 
infectieziektebestrijding, als achterwacht.

Analyse van vragen aan LCI
Alle casuïstiek die bij de LCI binnenkomt wordt opgeslagen 
in Crios, een voor het doel ontworpen registratiesysteem. 
Alle nieuwe vragen worden wekelijks besproken in het 
casuïstiekoverleg. Dit is niet alleen kwaliteitsbewaking – 
uniformiteit van de advisering –, maar dient ook als interne 
scholing. Net als in eerdere jaren (5), wordt dit jaar een overzicht 
gegeven van de casuïstiek uit deze database. 

In 2010 werden 1059 vragen geregistreerd in Crios, vergelijkbaar 
met de 1046 meldingen in 2008. (Tabel 1) In 2009 was er met 
1720 meldingen sprake van een uitschieter, veroorzaakt door 
de uitbraken van Q-koorts en Nieuwe Influenza A H1N1. Het 
merendeel van de vragen wordt door GGD’en gesteld (60%), maar 
ook tweedelijnsspecialisten uit ziekenhuizen en microbiologische 

laboratoria (14%), huisartsen (6%), dierenartsen (1%), bedrijven en 
arbodiensten (2%), verloskundigen (1%), internationale partners 
(2%) en lokale en nationale overheden (3%) consulteerden 
de LCI. De LCI wordt in toenemende mate door bedrijven en 
bedrijfsartsen gevraagd om advies over infectieziektepreventie 
en – bestrijding op de werkvloer. Vragen over casuïstiek dienen 
in principe aan de GGD te worden gesteld omdat het in eerste 
instantie regionale bestrijdingsproblematiek betreft. Ook alle niet-
professionals (burgers) die de LCI rechtstreeks benaderen voor 
advies worden verwezen naar hun lokale GGD.
Als huisartsen en ziekenhuizen rechtstreeks contact opnemen 
met de LCI hebben zij meestal vragen over rabiës (58% van 
de huisartsen; n = 35 en 50% van de ziekenhuizen; n = 69). De 
Landelijke Registratie Prionziekten van het Erasmus MC geeft de 
meldingen van de klassieke vorm van de ziekte van Creutzfeldt-
Jacob (CJD/Creutzfeldt-Jacob Disease) door aan de LCI. De LCI 
informeert daarna de betrokken GGD‘en. 

Het overgrote deel van de vragen (88%) wordt gesteld naar 
aanleiding van actuele casuïstiek. De overige vragen die worden 
gesteld hebben betrekking op beleid (welke maatregelen zijn 
er van kracht), richtlijnen (verhelderingen, inconsequenties) en 
onderzoek (lopen bepaalde onderzoeken nog).

De LCI kijkt per casus of deze relevant is om terug te koppelen 
naar professionals in de infectiebestrijding, bijvoorbeeld via de 
rubriek  Vragen uit de praktijk  in het Infectieziekten Bulletin. 
Ook wordt gekeken of een casus van belang kan zijn voor 
richtlijnontwikkeling, stageopdrachten, ethische discussies of 
arbeidsgeneeskunde en voorlichting in de werkomgeving. Bij dit 
laatste thema wordt hieronder apart stilgestaan. 

Onderzoek in het kort

Wie consulteerde in 2010 de LCI en 
waarover?
M.M. Kraaij-Dirkzwager, C.T. Heimeriks, C.M. Swaan

De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM is in 2010 ruim 1000 keer  
geconsulteerd door professionals betrokken bij infectieziekten(bestrijding). Dit overzicht biedt een 
inkijkje in de vragen die aan de LCI worden gesteld. GGD’en zoeken het meest contact met de LCI 
(60% van de consultaties). De meeste vragen waren gerelateerd aan rabiës, Q-koorts en bof. De LCI 
wordt in toenemende mate door bedrijfsartsen benaderd met vragen over infectieziektepreventie en  
-bestrijding op de werkvloer.
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Top 10-onderwerpen 
Rabiës, Q-koorts, hepatitis B, hepatitis A en legionellose 
kwamen voor het derde jaar op rij voor in de top-10 van vragen 
aan de LCI. Bij Q-koorts gingen de vragen over benodigde 
beschermingsmaatregelen voor werknemers (bijvoorbeeld bij 
humane en veterinaire verloskunde), meldingen van overlijden, 
beleidswijzigingen, meldingen van nieuwe tankmelkpositieve 
bedrijven, richtlijnontwikkeling en persvragen over chronische 
Q-koorts.

Opvallende nieuwkomers zijn de CJD en besmettingsaccidenten. 
In 2010 waren er meer meldingen van verdachte CJD dan 
voorgaande jaren (2010: 28, 2009: 13, 2008: 17, 2002: 17). In alle 
gevallen ging het om de klassieke vorm en niet om de variant CJD. 
Het jaaroverzicht van de Landelijke Registratie Prionziekten meldt 
dat de diagnose van klassieke CJD uiteindelijk bij 15 personen is 
bevestigd. 
Consultaties over besmettingsaccidenten stegen licht (2010: 21, 
2009: 11, 2008: 17). Naast de gebruikelijke humane prik-, bijt- 
en spuugincidenten wordt de LCI vaker geconsulteerd door de 
veterinaire sector (kattenbeten, prikaccidenten bij vaccinaties van 
dieren).
Bof steeg naar een derde plaats in de top tien, veroorzaakt 
door de voortschrijdende uitbraak onder studenten. De vragen 
gingen vooral over laboratoriumdiagnostiek, de meldingscriteria, 
maatregelen naar aanleiding van een geval, het vaccinatiebeleid, 
maar ook of iemand met bof door de luchtvaartmaatschappijen 
wordt toegestaan om te vliegen. 
Het aantal hepatitis A-consultaties verdubbelde van 13 in 
2009 naar 26 in 2010. De consultaties hadden betrekking op 
bestrijdingsbeleid in verschillende settings: van gezin, basisschool, 
kinderdagverblijf en peuterspeelzaal tot studentenhuis en 
restaurant waar een kok tijdens zijn besmettelijke periode had 
gewerkt. Daarnaast waren er vragen over een cluster van 17 
personen (13 primaire gevallen, en 3 secundaire) gerelateerd aan 
het consumeren van zongedroogde tomaatjes op olie. (6).
Uit de top 10 verdwenen Invasieve Groep-A-streptokokken 
– men lijkt gewend aan de veranderde meldplicht – en 

tuberculose. Opvallend was ook de daling in het aantal vragen 
om poederbrieven te analyseren. (20 in 2009, slechts 8 in 2010). 
De toegenomen media-aandacht voor antimicrobiële resistentie 
leidde (nog) niet tot een toename in vragen aan de LCI.

Rabiës 
Ook in 2010 werden er veel vragen gesteld over rabiës (n = 378), 
een stijging van 21,9% ten opzichte van 2009 (n = 310). Het 
merendeel van de vragen ging over casuïstiek naar aanleiding van 
een contact tussen mens en een mogelijk rabide dier (n=359). 98 
(27%) Van de accidenten hadden zich in Nederland voorgedaan, 
en 261 (73%) in het buitenland, en wel hoofdzakelijk Azië 136 
(38%). (Figuur 1) Honden, (Balinese) apen, Hollandse of exotische 
vleermuizen en katten waren bij de meeste incidenten berokken, 
maar mensen hadden ook contact met vossen, hyena’s of 
marters. De LCI maakt een risico-inschatting op basis van het 
type verwonding en het land van herkomst van het dier dat beet, 
krabde of anderszins in aanraking kwam met een mens. (Figuur 2) 
Hiervoor vaart zij vooral op de informatie beschikbaar via Rabnet 
(7) (afkomstig van de Wereldgezondheidsorganisatie/WHO) en 
Wahid (8) (afkomstig van de Werelddiergezondheidsorganisatie/
OIE). Er werd 182 keer geadviseerd Menselijk Anti Rabies 
Immunoglobuline (MARIG) toe te dienen. In 274 gevallen werd 
het advies gegeven om vaccinatie te starten dan wel voort te 
zetten. Opvallend was de toename van besmettingsaccidenten in 
Indonesië (63 in 2010 ten opzichte van 30 in 2008 en 26 in 2008). 
(Tabel 2) Het waren voornamelijk bijtaccidenten door apen op 
Bali (Monkey Forest, Ubud). Het blijft dus belangrijk om reizigers 
contact met dieren te ontraden. Dit is tevens gerapporteerd aan 
de LCR als punt van aandacht bij de reizigersadvisering. 

Tabel 1 Overzicht top 10-onderwerpen 

Top 10

2008 2009 2010

Rabies 277 26,5 % Influenza A H1N1 1713 67,1 % Rabies 378 35,7 %

Niet classificeerbaar* 62 5,9 % Rabies 310 12,1 % Q-koorts 95 9,0 %

Mazelen 45 4,3 % Q-koorts 70 2,7 % Bof 47 4,4 %

Hepatitis B 44 4,2 % Hepatitis B 34 1,3 % Legionellose 34 3,2 %

Legionellose 39 3,7 % Invasieve Groep A-streptokokken 25 1,0 % Hepatitis B 32 3,0 %

Q-koorts 37 3,5 % Niet classificeerbaar* 22 0,9 %
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob 
(klassiek)

29 2,7 %

Scabies 26 2,5 % Legionellose 21 0,8 % Hepatitis A 26 2,5 %

Tijgermug 26 2,5 % Influenza 19 0,8 % Mazelen 25 2,4 %

Bof 26 2,5 % Tuberculose 14 0,5 % Nieuwe Influenza A (H1N1) 22 2,1 %

Hepatitis A 20 1,9 % Hepatitis A 13 0,5 % Besmettingsaccidenten 21 2,0 %

Overige onderwerpen 444 42,4 % Overige onderwerpen 313 12,3 % Overige onderwerpen 350 33,1 %

Totaal 1046 Totaal 2554 Totaal 1059

* Vragen die niet classificeerbaar zijn onder reguliere onderwerpen in Crios.
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Infectieziekten en de 
werkomgeving
De afgelopen jaren is er toenemend aandacht voor 
infectieziektepreventie in de werkomgeving. (10) Circa 15% van 
de vragen die aan de LCI werden gesteld hadden een (potentiële) 
relatie met de werkomgeving. Er werden vragen gesteld over 
het verhoogde risico op besmetting door werkomstandigheden 
(Q-koorts, rabiës, besmettingsincidenten) of over wering van 
de werkvloer. Om een paar voorbeelden te noemen: ‘Kan een 
zwangere medewerkster in een verpleeghuis blijven werken 
bij een uitbraak van Norovirus? of ‘Mogen stagiaires van de 
landbouwopleiding een verlosstage lopen op een veehouderij 
waar Coxiella burnetii in de veestapel is aangetoond?’ De vragen 
gingen vaker over beleid(sontwikkeling) of algemene toepassing 
van de richtlijnen in de werksituatie en minder over individuele 
casuïstiek dan bij de overige vragen het geval is.

Werknemers vormen een speciale groep binnen de algemene 
bevolking. Zij kunnen, door de aard van hun werk, meer 
risico lopen op infectieziekten dan anderen in het ‘normale’ 
maatschappelijke verkeer. Werkgevers moeten er voor zorgen 
dat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Zij moeten zich 
vooraf laten informeren (door een arbodienst) over mogelijke 
risico’s die spelen. De risico’s en maatregelen die zij treffen om 
blootstelling aan ziekteverwekkers te voorkomen moeten worden 
beschreven in de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie. Als er een 
risico bestaat dat werknemers tijdens het werk een infectieziekte 
oplopen dan zal een werkgever maatregelen moeten treffen. 

Uitgangspunt hierbij is de arbeidshygiënische strategie, waarbij in 
eerste instantie gekeken wordt of de bron kan worden aangepakt, 
gevolgd door technische maatregelen, organisatorische 
maatregelen en tenslotte het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen of vaccinatie.  
Bij de inzetbaarheid van werknemers moet de werkgever ook 
rekening houden met individuele omstandigheden die tot een 
extra risico of verhoogde kwetsbaarheid kunnen leiden. Daarbij 
kan gedacht worden aan een zwangere werkneemster op een 
kinderdagverblijf of werknemers met hartklepgebreken werkzaam 
op een Q-koorts positief bedrijf.
Indien een medewerker tijdens het werk toch een (infectie)ziekte 
oploopt moet dit gemeld worden bij het Nederlands Centrum voor 
Beroepsziekten (NCvB)

De meeste arbogerelateerde vragen aan de LCI kwamen uit 
de zorgsector en hadden voor een groot deel betrekking op 
personen werkzaam in ziekenhuizen, waar onder andere vragen 
speelden over hepatitis B (vaccinatie), bof en norovirusinfectie. 
Ook kwamen er vragen over GGD-personeel (welke vaccinaties 
heeft personeel op een GGD nodig), een revalidatiecentrum 
waar kinkhoest heerst en een verpleeghuis met een uitbraak 
van gastro-enteritis. Er waren vragen die betrekking hadden op 
werknemers in het onderwijs, bijvoorbeeld over een zwangere 
leerkracht die werkt in een groep waar vijfde ziekte heerst of 
een kinderdagverblijf die met de kinderen een schapenboerderij 
wil bezoeken. Tenslotte kwamen er vragen uit de agrarische/
veterinaire sector over de risico’s voor een veehouder werkzaam 
op een Q-koortspositief bedrijf, over een dierenarts met een 
besmettingsaccident met een vaccin voor dieren door een 
prikaccident op een veehouderij en over een uitbraak van 
luchtweginfecties onder medewerkers van een veterinaire faculteit  
Het in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) door de LCI uitgevoerde project gericht 
op werknemersgezondheid en infectieziekten besteedt aandacht 
aan deze signalen. Arbeidsgerelateerde casuïstiek levert ook weer 
input voor de verbetering van de LCI-richtlijnen. 

Figuur 1 Rabiësblootstelling naar land in 2010

Figuur 2 Overzicht aantallen besmettingsaccidenten onderverdeeld naar dier en type 
verwonding (conform WHO-indeling. (9))

Tabel 2 Aantal besmettingsaccidenten gerapporteerd uit Indonesië over de 
periode 2008-2009-2010 (percentage van totaal aantal besmettingsaccidenten 
per jaar)

2008  
n = 245

2009  
n = 271

2010  
n = 359 

Indonesië 26 (11%) 30 (11%) 63 (16%)

Bali 20 (8%) 20 (7%) 45 (13%)

Ubud/Monkey forest 6 (2%) 7 (3%) 13 (4%)

Type I: blootstelling: aanraken, voeren, likken op intacte huid; 
Type II: blootstelling: knabbelen aan de intacte huid met als gevolg kleine 
krassen of ontvellingen zonder bloeden;
Type III: blootstelling: een of meer transdermale beten of krassen, lik op 
beschadigde huid, verontreiniging slijmvliesmembraan met speeksel.
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Onderzoek in het kort

20ste Zwemwaterenquête:  
weinig nieuws onder de zon
F.M. Schets, A.M. de Roda Husman

Het jaarlijks onderzoek van het RIVM naar gezondheidsklachten door waterrecreatie leverde in 2010 
geen verrassingen op. Het grootste deel van de meldingen bestaat uit huidklachten (72%) en mooi 
weer leidt tot meer meldingen. Vanwege klimaatverandering blijft monitoring van trends belangrijk. 
Vanaf zomer 2012 zal daarom een vernieuwde digitale zwemwaterenquête worden gebruikt voor het 
verzamelen van gegevens. 

Meldingen in de zomer van 2010
Al 20 jaar vraagt RIVM na afloop van het badseizoen de provincies 
en GGD’en naar ontvangen meldingen van gezondheidsklachten 
die mogelijk gerelateerd zijn aan recreatie in oppervlaktewater. 
In 2010 Op dit verzoek reageerde in 2010 95% van de instanties: 
11/12 provincies en 27/28 GGD’en. Daarvan rapporteerden 91% 
(10/11) van de provincies en 78% (21/27) van de GGD’en incidenten. 
Een incident is gedefinieerd als een groep van overeenkomstige 
ziektebeelden geïsoleerd in plaats en tijd die geassocieerd zijn met 
recreatiewater. De provincies rapporteerden 73 incidenten en de 
GGD’en 48, waarvan er 12 zowel door provincie als GGD werden 
gemeld. Het totale aantal incidenten komt hiermee op 109. De 
aanwezigheid van overlast veroorzakende blauwalgen werd 12 
keer door het publiek aan de provincies gemeld; hierbij werden 
geen gezondheidsklachten gerapporteerd. Bij twee door de 
GGD’en gemelde incidenten van maagdarmklachten gaf de GGD 
aan dat de klachten mogelijk door blauwalgen waren veroorzaakt. 
In beide gevallen is geen nader onderzoek verricht. Gedurende 
het zwemseizoen namen de provincies op veel zwemlocaties 
drijflagen van blauwalgen waar. Deze waarnemingen zijn op de 
websites van de verschillende provincies en NOS Teletekst te zien 
geweest. 

Incidenten
Zoals in de meeste voorgaande badseizoenen (1991-2009) werden 
ook in 2010 huidklachten het meest frequent gemeld (78/109 
72%), gevolgd door maagdarmklachten (16/109, 15%). (Figuur 1) 
Tabel 1 geeft het totale aantal meldingen per badseizoen, voor 

de badseizoenen van 1991 tot en met 2010. Bij de incidenten 
van maagdarmklachten waren in totaal ongeveer 40 patiënten 
betrokken; de incidenten van huidklachten betroffen ruim 500 
patiënten. De meeste patiënten met huidklachten behoorden tot 2 
grote clusters: een incident van zwemmersjeuk, met ruim honderd 
meldingen van jeuk en bulten, en een incident met eveneens 
ruim 100 meldingen van jeuk en bulten, waarvan de oorzaak 
niet is achterhaald. Incidenten van oorklachten, oogklachten, 
leptospirose, overige klachten en incidenten met een combinatie 
van maagdarm- en huidklachten werden zeer weinig  
(< 5 incidenten) of niet gemeld. Het Koninklijk Instituut voor 
de Tropen (KIT) registreerde in 2010 2 zwemwatergerelateerde 
gevallen van leptospirose. 

Tabel 1 Het aantal meldingen van aan recreatiewater gerelateerde gezondheids-
klachten per badseizoen, gedurende de jaren 1991-2010

jaar aantal meldingen jaar aantal meldingen

1991 21 2001 69

1992 25 2002 111

1993 12 2003 120

1994 104 2004 70

1995 95 2005 67

1996 22 2006 152

1997 65 2007 30

1998 31 2008 64

1999 45 2009 77

2000 16 2010 109
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Zomerweer
Uit de langjarige evaluatie van het aantal recreatiewater-
gerelateerde gezondheidsklachten, blijkt een sterk verband tussen 
het aantal gerapporteerde incidenten en het weer in de zomer. Bij 
mooi weer, (veel dagen met temperaturen boven 25 of  
30 °C) worden meer incidenten gemeld. (1) Ook de zomer van 2010 
bevestigt deze duidelijk zichtbare relatie: de meeste incidenten 
werden gemeld in juni en juli; in augustus werden nauwelijks 
incidenten gerapporteerd. Juni was dan ook warm en droog en juli 
was zeer warm en zonnig, augustus was daarentegen koel en nat. 
Het aantal meldingen van gezondheidsklachten is bij mooi weer 
hoger omdat meer mensen gaan zwemmen en door de grotere 
belasting voor het zwemwater ook de waterkwaliteit achteruit kan 
gaan.
Bij hogere watertemperatuur kunnen ziekteverwekkers die 
van nature in het water voorkomen, zoals Vibrio-soorten en 
Pseudomonas aeruginosa, zich vermenigvuldigen tot aantallen die 
ziekte bij de mens veroorzaken.

Verzamelen gegevens
Van 1990 tot en met 2007 werd de jaarlijkse zwemwaterenquête 
per post naar de provincies en GGD’en verstuurd. In 2008 werd 
het verzoek om gegevens in te sturen voor het eerst per e-mail 
verstuurd; de ingevulde vragenlijsten konden per post worden 
geretourneerd. In 2009 en 2010 bestond de mogelijkheid om 
de per e-mail toegestuurde vragenlijst digitaal in te vullen en 
per e-mail terug te sturen. Van deze mogelijkheid werd veel 
gebruik gemaakt, maar het invulformulier bleek niet altijd even 
handig. Het formulier was niet te kopiëren, gegevens die voor 
elk formulier hetzelfde waren, zoals de naam van de inzendende 
GGD, moesten telkens opnieuw ingevuld worden, en soms was 
het formulier niet te openen. Het is duidelijk dat dit verbetering 
behoeft.

Toekomst van de 
zwemwaterenquête
Klimaatverandering markeert het belang van het blijven volgen 
van trends in recreatiewatergerelateerde gezondheidsklachten. 
Hogere watertemperaturen stimuleren de groei van 
natuurlijk voorkomende ziekteverwekkers, maar kunnen 
mogelijk ook gunstige omstandigheden bieden voor nieuwe 
wateroverdraagbare ziekteverwekkers. (2) Daarnaast werpt 

de langjarige evaluatie vragen op als ‘Worden andere 
transmissieroutes dan contact met recreatiewater voldoende 
uitgesloten?’ en ‘Zijn incidenten waarbij maar 1 patiënt gemeld 
wordt onderdeel van diffuse uitbraken?’ 
Om deze trends te signaleren en vragen te beantwoorden is een 
vernieuwde zwemwaterenquête nodig. Naar verwachting zal de 
vernieuwde digitale zwemwaterenquête worden gebruikt voor het 
verzamelen van gegevens over het zwemseizoen van 2012. 
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Figuur 1 Trends in het aantal incidenten van recreatiewater gerelateerde gezondheids-
klachten, per type gezondheidsklacht, 1991-2010
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Wat is rubella?
Rubella of rodehond is een besmettelijke vlekjesziekte die wordt 
veroorzaakt door een virus. De ziekte heeft meestal een mild 
verloop. Wanneer vrouwen die niet beschermd zijn in de eerste 
helft van de zwangerschap rubella doormaken bestaat het risico 
op aangeboren afwijkingen bij de baby. Een primaire rubella-
infectie in de eerste 4 weken van de zwangerschap geeft een grote 
kans op het congenitale rubellasyndroom (CRS) (± 80%). Dat kan 
zich uiten in onder meer doofheid, cataract, cardiale afwijkingen, 
pulmonaal hypoplasie en aandoeningen van het centrale 
zenuwstelsel. De kans op klinische afwijkingen neemt af naarmate 
de zwangerschap vordert (bij 13-16 weken zwangerschap ± 10%). 
In de tweede helft van de zwangerschap is de incidentie van 
rubellageassocieerde afwijkingen minder dan 2%.
Vanaf 1974 is vaccinatie tegen rubella opgenomen in het 
Rijksvaccinatieprogramma (RVP): eerst alleen voor meisjes, 
en vanaf 1987 als onderdeel van de BMR-vaccinatie voor alle 
kinderen. Omdat de meeste kinderen worden ingeënt komt de 
ziekte in Nederland niet veel meer voor. 

Wat is het rubellascreenings-
beleid tijdens de zwangerschap?
Er is geen landelijk, uniform screeningsbeleid voor rubella. Het 
Nederlands Huisartsen Genootschap adviseert bepaling van 
de rubellatiter na het eerste consult in de zwangerschap alléén 
voor vrouwen van wie het onwaarschijnlijk of onzeker is dat zij 
in het verleden gevaccineerd zijn, zoals buitenlandse vrouwen. 
Zwangere vrouwen die tegen rubella zijn gevaccineerd moeten als 
voldoende beschermd worden beschouwd. Voor die vrouwen is 
rubellascreening in de zwangerschap niet nodig. 

De beoordeling van de uitslag 
van een screeningstest 
Een rubellatestuitslag met een IgG-waarde van 20 IU/ml of 
hoger, geldt als voldoende bescherming. Bij lagere waarden is de 
interpretatie afhankelijk van wat het laboratorium aangeeft of 
wordt dit overlegd met de microbioloog. 
Indien de vaccinatie lang geleden is gegeven en er geen 
boostering door natuurlijke blootstelling heeft plaatsgevonden, 
zakt de antistoftiter. De hoogte van de gemeten titer zegt dus 
eigenlijk weinig over het aanwezige immunologische geheugen. 
Wanneer een screening is uitgevoerd op routinebasis en negatief 
blijkt te zijn, is het beleid om alsnog na te gaan of de vrouw 
ooit gevaccineerd is. Zo ja, dan kan zij als beschermd worden 
beschouwd. Seroconversie treedt na vaccinatie op bij 98-100% 
van de gevaccineerden. De beschermende werking van vaccinatie 
bedraagt 95-97%. De bescherming houdt lang aan door een 
memory effect. Als de vrouw niet eerder werd gevaccineerd is er 
een indicatie voor BMR-vaccinatie als zij in de toekomst weer 
zwanger wil worden. Na afloop van de zwangerschap, kan alsnog 
gevaccineerd worden. Zwangere vrouwen die contact hebben 
gehad met iemand met rodehond en waarvan het niet duidelijk is 
of zij gevaccineerd zijn tegen rodehond moeten contact opnemen 
met de verloskundige, gynaecoloog of huisarts.
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Vraag uit de praktijk

Een zwangere vrouw zonder 
aantoonbare antistoffen tegen 
rodehond, wat nu?

De Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI) van het RIVM ontvangt met regelmaat 
vragen over de screeningsresultaten op rubella bij zwangere vrouwen: wat te doen als een 
vrouw te weinig antistoffen tegen rubella heeft?
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Aankondigingen
Symposium

22e Transmissiedag infectieziekten
Resistentie, een gevoelige zaak

Antimicrobiële resistentie is een groeiend probleem, ook binnen 
de openbare gezondheidszorg. Na de opening door de directeur 
van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM zal 
worden ingegaan op verschillende onderwerpen binnen de 
resistentieproblematiek. Binnen het onderwerp bacteriële 
resistentie wordt aan de hand van GGD-casuïstiek, het ontstaan 
van antibioticaresistentie belicht en welke soorten bacteriële 
resistentie er zijn. Ook zal vanuit verschillende perspectieven 
worden ingegaan op de 

Datum 20 maart 2012

Locatie  Regardz Meeting Center Eenhoorn, 
Amersfoort

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

Programma  www.rivm./agenda. Aanmelden via het 
aanmeldformulier op 
http://www.formdesk.com/congresadvies-
bureau1/Transmissiedag_20_maart_2012

Deelnamekosten € 80,00

Meer informatie Gonnie.de.rooij@rivm.nl.

ESBL-problematiek. In het onderwerp virale resistentie komt de 
ontwikkeling van resistentie tegen antivirale middelen door 
virussen aan bod. De focus hierbij zal liggen op uitbraken van 
influenza. Tot slot wordt binnen het onderwerp parasitaire 
resistentie ingegaan op de problematiek rond resistente hoofd-
luizen. Binnen het programma is tevens ruimte gereserveerd voor 
posterpresentaties over infectieziekteonderzoek binnen de 
openbare gezondheidszorg. 

www.rivm./agenda
http://www.formdesk.com/congresadviesbureau1/Transmissiedag_20_maart_2012
http://www.formdesk.com/congresadviesbureau1/Transmissiedag_20_maart_2012
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Registratie infectieziekten
Meldingen Wet publieke gezondheid

Totaal 
week 

45- 48

Totaal 
week 

49- 52

Totaal 
week 
1- 4

Totaal 
t/m week  
4 (2012)

Totaal 
t/m week 
4 (2012)

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 1 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 79 58 54 54 82

Groep B2 
Buiktyfus 3 1 1 1 0
Cholera 0 0 0 0 0
Hepatitis A 10 7 4 4 14
Hepatitis B Acuut 6 10 12 12 29
Hepatitis B Chronisch 115 101 70 70 190
Hepatitis C Acuut 4 4 13 13 3
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie 6 4 15 15 46
Kinkhoest 637 782 735 735 264
Mazelen 0 0 1 1 2
Paratyfus A 1 0 1 1 0
Paratyfus B 0 1 0 0 1
Paratyfus C 0 0 0 0 0
Rubella 0 0 0 0 1
STEC/enterohemorragische E.coli-infectie 65 43 46 46 40
Shigellose 44 22 16 16 46
Voedselinfectie 2 4 3 3 2

Groep C 
Antrax 0 0 0 0 0
Bof 38 64 48 48 91
Botulisme 0 0 0 0 0
Brucellose 0 0 0 0 0
Gele Koorts 0 0 0 0 0
Hantavirusinfectie 0 0 1 1 0
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie 3 3 2 2 1
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen) 6 4 1 1 11
Legionellose 14 16 13 13 31
Leptospirose 1 0 3 3 1
Listeriose 13 5 3 3 14
MRSA-infectie (clusters buiten ziekenhuis) 0 0 1 1 1
Malaria 22 19 12 12 38
Meningokokkenziekte 8 7 10 10 18
Psittacose 0 8 3 3 9
Q-koorts 3 2 4 4 11
Tetanus 0 0 1 1 1
Trichinose 0 0 0 0 0
Westnijlvirusinfectie 0 0 0 0 0
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek 1 3 7 7 5
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.



Jaargang 23 | Nummer 2 | 65

Infectieziekten Bulletin

Dit jaar = 2012 Periode = 1 (Week 1 t/m 4 ) Totaal 
week 

45- 48

Totaal 
week 

49- 52

Totaal 
week 
1- 4

Totaal 
t/m week 
4  (2012)

Totaal 
t/m week 
4  (2011)

Enterovirus 85 62 41 41 35
Adenovirus 79 101 91 91 146
Parechovirus 32 29 12 12 22
Rotavirus 30 49 85 85 126
Norovirus 259 401 330 330 476
Influenza A-virus 4 7 6 6 446
Nieuwe Influenza A-virus 0 0 0 0 309
Influenza B-virus 2 8 1 1 187
Influenza C-virus 0 0 0 0 0
Para-influenza 44 39 24 24 50
RS-virus 137 416 365 365 870
Rhinovirus 183 188 135 135 205
Mycoplasma Pneumoniae 117 144 126 126 82
hMPV 27 60 84 84 37
Coronavirus 10 25 43 43 75
Chlamydophila psittaci 0 2 0 0 5
Chlamydophila pneumoniae 2 6 11 11 9
Chlamydia trachomatis 1532 1427 1272 1272 1336
HIV 1 73 96 59 59 91
HIV 2 0 1 0 0 0
HTLV 1 0 0 0 0
Hepatitis A-virus 5 4 1 1 9
Hepatitis B-virus 103 80 79 79 105
Hepatitis C-Virus 46 48 33 33 47
Hepatitis D-Virus 0 0 1 1 1
Hepatitis E-Virus 2 0 2 2 5
Bofvirus 9 12 9 9 19
Mazelenvirus 0 0 0 0 0
Rubellavirus 0 0 1 1 1
Parvovirus 8 4 8 8 17
Coxiella burnetii 11 9 9 9 13
Rickettsiae 5 3 0 0 2
Denguevirus 3 8 18 18 27
Hantavirus 0 0 0 0 1
Westnijlvirus 1 0 0 0 0
Astrovirus 1 2 3 3 0
Sapovirus 2 5 5 5 0
Bocavirus 6 12 12 12 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 het het kader van de nationale CPE-surveillance zijn tot en met 
week 4/2012 nog geen carbapenemaseproducerende 
Enterobacteriaceae (CPE) aangetoond. Het doel van de nationale 
surveillance is het vóórkomen van CPE in kaart brengen. Het 
aantal CPE gevonden in 2011 bedraagt zoals vermeld in het vorige 
overzicht 27.

Nationale surveillance van carbapenemaseproducerende 
Enterobacteriaceae

In onderstaand overzicht vindt u de resultaten van de nationale 
surveillance van meticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA). 
Infecties veroorzaakt door meticillineresistente Staphylococcus 
aureus (MRSA) zijn moeilijk te behandelen door de ongevoeligheid 
van deze bacterie voor alle beta-lactam antibiotica (zoals 
penicillines, cefalosporines en carbapenems) en hun wisselende 
gevoeligheid voor andere groepen antibiotica. De nationale 
surveillance is opgezet om het effect van het MRSA-search-and-
destroybeleid te monitoren en te toetsen.

In tabel 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 4 in 2012 en de 
aantallen daarvan in 2011. 
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Tabel 1 Overzicht MRSA-isolaten week 1 t/m 4

2010 2011
Totaal aantal MRSA-isolaten 214 183

Aantal buitenland gerelateerde isolaten* 3 3

Aantal veegerelateerde isolaten (ST 398) 95 83

Aantal niet-veegerelateerde isolaten 119 100

Aantal screeningsisolaten 149 126

Isolaten uit mogelijk infectieus materaal 64 49

Isolaten uit ander materiaal 1 8

* Op basis van ingevulde vragenlijsten

Tabel 2 De meest frequent gevonden SPA-types week 1 t/m 4

2011 2012
Veegerelateerd (ST398) t011 66 40

t108 13 18

t034 7 8

Niet-veegerelateerd t002 10 14

t008 12 9

t019 1 5

Registratie infectieziekten

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

Nationale surveillance van meticillineresistente Staphylococcus aureus 
(MRSA)
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