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Woord vooraf 

CIb steeds meer 
samen met anderen
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In vergelijking met 2009 was 2010 voor het CIb een 
‘gewoon’ jaar. Maar er gebeurde toch veel. Begin 2010 
waren we druk bezig met de aanpak van Q-koorts. Het 
ruimen van de drachtige geiten gebeurde van december 
2009 tot begin 2010. Een vreselijke gebeurtenis voor de 
boeren en een nederlaag voor ons als infectieziektebestrij-

aantal meldingen van Q-koorts nam langzaam af, al waren 
er in 2010 nog enige honderden nieuwe meldingen. 
De commissie Van Dijk schreef een kritisch rapport over de 
aanpak van Q-koorts, met aanbevelingen voor een 

Emerging Zoonoses, kortweg EmZoo. Een mooi project 
waarin veel instellingen op het terrein van diergezondheid 
en volksgezondheid samenwerkten. Een voorbeeld van hoe 

met anderen. De aanbevelingen van EmZoo en die van de 
commissie Van Dijk worden verder uitgewerkt. Dat moet 

-
sche bedreigingen en een betere bestrijding.

resistente darmbacteriën kunnen urineweginfecties en 

kippen die tijdens hun korte bestaan veel antibiotica krijgen. 

een resistente bacterie die vanuit de dierenwereld naar de 

bestrijden. Maar dankzij de ervaringen van de afgelopen 
jaren is er wel een betere samenwerking tussen de humane 
en de veterinaire sector ontstaan. De intensieve veehouderij 
realiseert zich nu ook dat er dingen moeten veranderen.

nieuwe interventies en het testen van een andere manier 
van voorlichting. Bij het maken van die plannen hebben we 

Patiëntenverenigingen zijn krachtige stemmen uit de 

gaan houden. 

Er zijn ook meer kritische geluiden over vaccinaties. Ons 
Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is een groot goed. We 
moeten koesteren wat bereikt is, maar tegelijkertijd 
bekijken wat er veranderd moet worden. Zo is er meer 

moet er ruimte zijn voor vaccinaties buiten het RVP.

zekere onaantastbaarheid. Maar die tijd is voorbij. Ik zie 

instelling veel meer naar buiten te treden en in discussie 
te gaan. Dat is soms even wennen. We gaan binnen het 
RIVM hard aan het werk om dat verder vorm te geven. 

CIb, vond een internationale auditcommissie in mei 2010 
dat het CIb-onderzoek gemiddeld van goede kwaliteit is. 
Wel vond de commissie dat het CIb meer interventie-
onderzoek moet doen en voor gedragswetenschappelijk 

vond de commissie dat we meer energie moeten steken 
in een strategische programmering van onderzoek. 
Uiteraard gaan we met deze adviezen aan de slag.

minder geld, maar niet minder taken. We moeten kritisch 
nagaan wat we nu doen en wat we eventueel kunnen 

om meer extern geld binnen te halen. Want we zijn nu te 

risico in een tijd dat de overheid steeds minder te 

Onze plannen staan vermeld in het CIb strategisch 
beleidsplan 2011-2015. We hebben daarin evalueerbare 
doelen gesteld die we ook willen gaan halen.

Bilthoven, april 2011
Prof.dr. Roel Coutinho
Directeur Centrum Infectieziektebestrijding (CIb)
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Van maand tot 
maand
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Januari

HPV-campagne
Op 21 januari presenteert het RIVM tijdens een bijeenkomst voor de GGD’en in Utrecht de plannen voor 
de vernieuwde HPV-campagne. De GGD’en krijgen informatie over het verloop van de campagne in 2009 
en over het lopende RIVM-onderzoek naar de veiligheid van het vaccin. Ook wordt de communicati e-
strategie voor 2010 uitgebreid toegelicht. De HPV-vaccinaties starten op 29 maart.

Februari

Infectieziekten Bulletin
Op 8 februari verschijnt het eerste Infectieziekten Bulletin van 2010. Vanaf nu wordt het IB als nieuws-

website is vernieuwd.

Campagne over scabiës

Vaccin weer in gebruik
De partij van het pneumokokkenvaccin Prevenar die sinds november 2009 niet werd gebruikt, wordt 
vanaf 23 februari weer ingezet voor het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De partij stond on hold nadat 
drie zuigelingen waren overleden na de vaccinatie tegen pneumokokken. Na zorgvuldig onderzoek van 

Maart

Onderzoek naar hoofdluis
Het CIb start een onderzoek naar resistentie van hoofdluis tegen chemische bestrijdingsmiddelen. Op  
3 maart, de landelijke (anti)-luizendag, worden op scholen pakketjes uitgedeeld om gevonden luizen op 

ongeveer 100 luizen nodig.

daarvan een mogelijke oorzaak. Het onderzoek gebeurt met een totaal nieuwe moleculaire methode die 
nog volledig moet worden opgezet. Op basis van het onderzoek is een evidence-based advies mogelijk in 
de Richtlijn Hoofdluis.

Omgevingsfactoren bij Q-koorts
Begin maart worden onderzoekresultaten bekend over de invloed van omgevingsfactoren op het 

begroeiing en relatief droge omstandigheden de afgelopen jaren meer mensen ziek zijn geworden. 

de verspreiding van Q-koorts naar de mens. Deze bevindingen ondersteunen de veronderstelling dat de 
meeste mensen zijn besmet door bacteriën verspreid door de wind.
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100.000e hepB-vaccinatie
In het ‘vaccinatieprogramma hepatitis B-risicogroepen’ wordt begin maart de 100.000e persoon 
gevaccineerd. Het programma richt zich op mannen die seks hebben met mannen, prostituees en 
druggebruikers. Zij lopen vanwege hun gedrag een hoger risico op een hepatitis B-infectie. Doel van  

 

Transmissiedag over ouderen

centraal tijdens de 20e

plaats over ethische aspecten van de infectieziektebestrijding bij ouderen.

Toename bof
Begin 2010 is er een uitbraak van bof onder studenten. In eerste instantie in de GGD-regio Zuid-Holland 
West, maar na een (landelijk) studentenfeest ook in de GGD-regio Hollands Midden. Van 1 december 2009 

buitenland is bof gemeld bij tweemaal gevaccineerde personen. De oorzaak ligt waarschijnlijk in afnemende 
immuniteit tegen de bof vanaf de laatste vaccinatie. Het CIb onderzoekt de implicaties hiervan voor het RVP. 
De bestrijding van deze epidemie gebeurt door vaccinatie van onvolledig of niet-gevaccineerde personen.

Uit een landelijk onderzoek van het CIb blijkt dat huisartsen in 2009 bij circa 22.000 mensen in Nederland 

een tekenbeet is toegenomen. De resultaten worden op 29 maart bekendgemaakt, bij de start van de 
Week van de Teek.

HPV-vaccinaties
Op 29 maart begint de nieuwe vaccinatieronde tegen baarmoederhalskanker. In april en mei kunnen 
meisjes die in 2009 12 jaar werden de prik halen. Ook meisjes die vorig jaar geen of niet alle prikken 
hebben gehaald, zijn nogmaals uitgenodigd. Begin maart ontvangen zij een minimagazine met informa-

andere geïnteresseerden. Tevens is er een landelijk informatienummer.

April

Het RIVM start onder ouders en gezondheidsmedewerkers een onderzoek naar de acceptatie van het 
RVP. Met deze kennis kan beter geanticipeerd worden op toekomstige veranderingen in het RVP. Het 
onderzoek gebeurt met focusgroepdiscussies, vragenlijsten en het volgen van fora op websites. De eerste 
focusgroepdiscussies, met consultatiebureau-artsen en JGZ-verpleegkundigen, vinden eind april plaats.

Veel vragen over HPV-vaccinaties
In maart en april bellen veel ouders en meisjes het landelijke informatienummer over de HPV-vaccinaties. 
In week 13 is er een piek, met 1.800 telefoontjes met vooral praktische vragen. In april zijn er wekelijks 

Toolkits
Het RIVM-voorlichtingscentrum gaat verder onder de naam Toolkits publiekscommunicatie. De toolkits 
zijn te downloaden vanaf de site toolkits.loketgezondleven.nl. Het is mogelijk om een persoonlijk 
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Film over polio
In opdracht van het RIVM is de documentaire ‘Polio, een gevreesde kinderziekte’ gemaakt. Op 26 april, 

www.rivm.nl/polio.

Mei

meisjes de eerste prik uit de serie van drie gehaald. In totaal kregen 95.399 meisjes een uitnodiging.  

gemeente. 

Rapporten over vaccinaties
Het rapport ‘Het vaccinatieprogramma in Nederland. Ontwikkelingen in 2009’ wordt gepubliceerd.  

en bijwerkingen na vaccinatie in 2009.
Tevens verschijnt het rapport over de meldingen van mogelijke bijwerkingen in 2008. In totaal kwamen 

meer hoge koorts, langdurig huilen, collaps, verkleurde benen en koortsstuipen.

Juni

Infectieziekten bij gedetineerden
Het CIb publiceert een onderzoek naar infectieziekten en risicogedrag in een penitentiaire inrichting in 

-

-
sen. Dit gebeurde door samenwerking tussen belangrijke instituten op het terrein van diergezondheid en 
volksgezondheid in Nederland. 

Juli

Opkomst bij HPV-campagne
Het CIb publiceert de cijfers over de opkomst bij de HPV-campagne van 1 maart 2009 tot 30 juni 2010. 
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zowel in Nederland als in diverse andere landen.

Augustus

infecties vond plaats in het buitenland. In 2009 was het aantal beroepsgerelateerde registraties 1 tot 2 
procent van het totale aantal geregistreerde infectieziekten. Het CIb doet dit onderzoek in opdracht van 

Nog steeds bofmeldingen

universiteitssteden. De epidemie was op het hoogtepunt in het voorjaar, maar er zijn incidenteel nog 
steeds nieuwe bofmeldingen. GGD’en bieden laagdrempelig BMR-vaccinatie aan aan mensen die niet 
volledig zijn gevaccineerd. Bij de start van het nieuwe studiejaar brengen GGD’en en universiteiten dit 
opnieuw bij de studenten onder de aandacht.

September

Hoge vaccinatiegraad
Het percentage kinderen dat binnen het RVP is ingeënt, is nog steeds hoog. Dat staat in een rapport dat 
begin september verschijnt. De vaccinatiegraad voor hepatitis B voor kinderen van dragermoeders 

Campagne tegen hoofdluis
Op 6 september start de jaarlijkse informatiecampagne over hoofdluis. Het informatiemateriaal is 
ontwikkeld door het RIVM en verkrijgbaar bij GGD’en.
Hoofdluis verspreidt zich in een hoog tempo, vooral onder kinderen. 

gegeten worden. 

Oktober

Voedselinfecties
Uit het jaaroverzicht Voedselinfecties 2009 blijkt dat voedselinfecties minder vaak worden gemeld, maar 
nog steeds op grote schaal voorkomen. Het CIb schat het aantal voedselinfecties in 2009 tussen de 
300.000 en 750.000.
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De resultaten dragen bij aan de evaluatie van het arbobeleid en leveren input voor mogelijke  
aanpassingen van het arbobeleid tijdens pandemieën.

November

-

Vademecum is een nieuwe gids voor professionals in de humane en veterinaire gezondheidszorg die 

verantwoord antibioticagebruik. Ter gelegenheid van deze dag zijn nieuwe gegevens over antibioticage-

laagste gebruik van antibiotica, alleen in ziekenhuizen vormt antibioticaresistentie een probleem. Het CIb 

December

Griepseizoen

tot verwarring leidt. 

Website afgesloten
 

 
www.rijksvaccinatieprogramma.nl voor publiek.

Vanaf 1 januari 2011 gaat de bijwerkingenregistratie van het RVP van het RIVM over naar het Nederlands 

vanwege de schijn van belangenverstrengeling, omdat het RIVM ook verantwoordelijk is voor de regie  

het RIVM.
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Activiteiten in 2010
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‘Rustig jaar,  
maar we hebben 
het toch heel  
druk gehad’

en de HPV-vaccinaties. Op drie gebieden tegelijk moest 

-
bij. “Toch we hebben het heel druk gehad”, zegt Jim van 

Infectieziektebestrijding van het CIb. “Er is veel onderzoek 
-

halskanker. Deels door onszelf, deels door anderen.”

Minder nieuwe ziektemeldingen

hand te lopen, vertelt Jim. “Maar van de eerste meldingen 
in 2010 waren er veel nog uit 2009 en zelfs uit 2008. In 
2010 waren er uiteindelijk in het lammerseizoen veel 
minder nieuwe ziektemeldingen. Maar toch altijd nog iets 

kilometer van een besmet bedrijf. Het zijn nog steeds veel 
meer meldingen dan vóór 2007. Voor een deel zal dat 
komen doordat iedereen er nu veel beter op let.”

Debat

onvoldoende samen. Het CIb schuwt deze kritiek niet, legt 

goed dat de commissie Van Dijk de gang van zaken 

hebben bij de aanpak. Dat komt overeen met wat we als 
CIb graag willen.”

Een ander advies was dat er, naast het bestaande signale-

worden op dreigingen vanuit de dierenwereld. Er is 
inmiddels een pilot gestart voor een maandelijks signale-

humane experts. Het overleg zal in de loop van 2011 
geformaliseerd worden. 

Meer overtuigd

in 2009 en de voorlichting aangepast. De opkomst was 

2009, maar volgens Jim konden de meisjes en de ouders 
nu makkelijker een keuze maken. “Men was meer 
overtuigd over de keuze, mede op basis van onze 
informatie. In 2009 ging eenderde van de moeders naar 
de huisarts voor advies over wel of niet vaccineren. Dat is 
heel veel. Dit jaar was dat veel minder. Dat vind ik een 
stap vooruit.”

Het jaar 2010 was op het gebied van infectieziekten een tamelijk rustig jaar. Toch was er meer dan voldoende werk 
voor het CIb, onder meer door de ‘nasleep’ van de problemen in 2009. 



afgelopen drie jaar met de Gezondheidsdienst voor 
Dieren (GD), het Centraal Veterinair Instituut (CVI) en de 
Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht is 

-

“Een van de aanbevelingen is dat een gezamenlijke 

zegt Joke van der Giessen, dierenarts en projectleider van 
EmZoo. “Daarbij zijn ook afspraken nodig over de 
rolverdeling en verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld over 

communicatie.”

Signaleringsoverleg

Inmiddels is een voorlopig humaan-veterinair signale-
ringsoverleg opgestart, vergelijkbaar met het bestaande 
signaleringsoverleg bij het CIb. Het overleg vindt plaats in 
het conferentiecentrum in Nijkerk, een plek die voor alle 
partijen goed bereikbaar is. Daarnaast is een aantal 
communicatietools ontwikkeld, met name het op e-mail 

Nieuwe ontwikkelingen

In 2010 bleek het aantal mensen te zijn gestegen die na een 

verklaring voor. Daarom hebben we een deskundigenbe-
raad bijeengeroepen om te bespreken welk onderzoek 
nodig is en wat we tegen teken kunnen doen”, zegt Jim.
Er waren in 2010 ook enkele nieuwe dreigingen, zoals de 
toegenomen resistentie van sommige bacteriën (bijvoor-

Aspergillus 

fumigatus). Hiervoor is het Outbreak Management Team 
bijeen geweest en het CIb hield er bijeenkomsten over.  
Deze ontwikkelingen zijn in de media neergezet als een 
grote dreiging, maar feitelijk is er nog niet veel aan de hand, 
zegt Jim. “De wetenschap vindt het een potentieel 
dreigende situatie, maar er zijn nog maar een paar 
patiënten bij wie geen enkel antibioticum meer helpt. Dat 
zijn vaak bekend kwetsbare mensen. Maar als CIb houden 
uiteraard wel de vinger aan de pols, met de gegevens van 
microbiologische laboratoria uit het hele land.”

Eerste stappen 
voor geza menlijke 
aanpak van 
zoönosen

Op het gebied van zoönosen vroeg vooral de afronding van het onderzoeks programma EmZoo (Emerging Zoonoses) 
veel inspanning van het CIb. In juni 2010 was het eindsymposium, in het bijzijn van toenmalig LNV-minister Gerda 
Verburg. In het eindrapport over EmZoo staat dat tussen de veterinaire en humane sector afspraken nodig zijn over 

risicomanagement, beleid en risicocommunicatie.
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informatie van en naar dierenartsen te kunnen uitwisse-

ontwikkeld. Hiermee kunnen professionals en beleids-

norovirus) inzichtelijk maken en vergelijken. 
Ook uit het rapport van de commissie Van Dijk, over de 
aanpak van Q-koorts, blijkt dat communicatie tussen 
‘humaan en veterinair’ hard nodig is. “Het zijn twee 
werelden, met een eigen organisatie en aanpak”, zegt 
Joke. “Voor samenwerking is het nodig dat je elkaar 

belangrijke functie. Je kunt elkaar dan vertellen hoe en 
waarom zaken op een bepaalde manier zijn georgani-
seerd en welke consequenties bepaalde maatregelen 
hebben.”

Ziekte van Lyme

maart, bij de start van de Week van de Teek, werden de 
resultaten bekendgemaakt van het driejaarlijkse onder-
zoek onder huisartsen. Hiervoor zijn in december 2009 
ruim negenduizend huisartsen aangeschreven, van wie de 

meldingen van tekenbeten en bij circa 22.000 mensen in 
Nederland zagen zij na een beet een rode ringvormige 
uitslag op de huid, het eerste teken van de ziekte van 

waarbij is besproken wat we tegen teken kunnen doen. 
Met de Wageningen Universiteit hebben we een plan 
gemaakt over de bestrijding van teken in het veld. In 
Europa is daar nog geen ervaring mee, dus we moeten dat 
eerst onderzoeken.”

Exotische muggensoorten

Tijdens reguliere controles door het Centrum Monitoring 
Vectoren (CMV) zijn bij importeurs van gebruikte autoban-
den op drie plekken in Brabant drie exotische muggensoor-

bandenmug en de Gele koortsmug. Uit het buitenland is 
bekend dat deze muggen ziekten kunnen overbrengen op 

met de bestrijding van de muggen en larven.

Onderzoek bij vossen

met onderzoek bij vossen. Doel is om tot en met maart 
2011 driehonderd vossen uit de grensstreek met Duitsland 

te onderzoeken op parasieten die ziekten bij mensen 
kunnen veroorzaken, zoals de vossenlintworm en 

geschoten vossen te laten ophalen. Tot eind 2010 waren 
ongeveer honderd vossen aangeleverd.

Toxoplasmose

ontwikkeld om kwantitatief Toxoplasma in vlees te 
kunnen meten. “Dat is erg relevant, want uit eerder 
onderzoek is gebleken dat Toxoplasma een hoge 

-

de overdracht van toxoplasmose en wat de risicofactoren 
zijn. Toxoplasmose is een infectieziekte die we de 
komende jaren serieus in de gaten moeten houden.”

Op onderzoeksgebied is er een goede samenwerking 
-

kers van het CVI, de faculteit Diergeneeskunde 
(Universiteit Utrecht) en het Erasmus MC is het CIb 

Om nieuwe vragen over vogelgriep te kunnen beant-
woorden, zijn in 2010 de veterinaire en de medische 
gegevens uit de uitbraak in 2003 bij elkaar gebracht. Dit 

mensen het meeste risico liepen op infectie. Ook is het 
nu mogelijk om aan de hand van mutaties in het 

onderzoeken hoe het virus verandert tijdens een 
uitbraak. Verder wordt onderzocht of mensen een rol 
hebben gespeeld bij die verspreiding.

Werkplan hantavirussen

Veertig procent van de 86 pathogenen die in het EmZoo-

kunnen hantavirussen overdragen op de mens. De 
afgelopen jaren wordt in Europa een toename waargeno-
men van hantavirusinfecties bij mensen. In 2008 was er 

aan structurele monitoring van knaagdierpopulaties en de 
pathogenen die van belang zijn voor de volksgezondheid. 
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ook kennis hebben van de ecologie van knaagdieren. Er is 
bijvoorbeeld een relatie tussen de hoeveelheid beukenno-
ten en eikels in het najaar en het optreden van hantavirus-
infecties in het voorjaar. Met meer voedsel overleven 
immers meer knaagdieren. Naar dat soort relaties is meer 
onderzoek nodig.”

voor infectie te inventariseren. Hantavirussen verspreiden 
zich onder meer via keutels die opdrogen en verstuiven. 
Mensen kunnen het virus daardoor inademen bij bijvoor-
beeld het opruimen van de schuur, bij recreatie in bossen 
of bij werken in de buitenlucht.

externe instanties, een blauwdruk worden opgesteld voor 

eerste kwartaal van 2010 waren er veel meldingen. De 

had plaatsgevonden. “Het is een behoorlijke epidemie 
-

“Op een studentenfeest zijn veel mensen bij elkaar in 
warme, vochtige ruimten. Dat bevordert de overdracht. En 
daarna verspreidden de studenten zich weer over andere 
studentensteden. Opmerkelijk is wel dat ook jongeren ziek 
werden die in het verleden volledig gevaccineerd waren. In 
het RVP wordt de laatste BMR-vaccinatie gegeven op 

later niet meer volledig beschermd. We gaan uiteraard 
verder uitzoeken hoe dat komt. Misschien past het vaccin 

niet meer goed bij het virus, of ebt de immuniteit weg. Bof 
staat hoog op de agenda, want dit speelt niet alleen in 
Nederland.”

HPV

In 2010 is gestart met de reguliere HPV-vaccinaties. Marina 

we hebben geleerd van de inhaalcampagne in het eerste 
jaar. De voorlichting was informatiever en sloot beter aan 
bij de vragen van de meisjes en hun ouders. Bovendien 

achter de oren gekrabd over hun rol in het geheel. Wij 
hebben er het afgelopen jaar rustiger over kunnen 

‘We hebben 
rustiger kunnen 
communiceren 
over HPV’

Op het gebied van het Rijksvaccinatieprogramma sprong met name de uitbraak van bof onder studenten in het oog. 

geleerde lessen in de praktijk gebracht.
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communiceren. De vaccinatiegraad is niet ineens sterk 
omhoog gegaan, maar dat was ook niet onze 
verwachting.”

Nieuw pneumokokkenvaccin

-
kokkenvaccin. Het huidige vaccin (Prevenar) is 7-valent 

Op basis van een Europese aanbesteding van het 

fabrikanten, voor het 13-valente vaccin en voor een 
eveneens nieuw 10-valent vaccin. “De Gezondheids raad 
had een lichte voorkeur voor het 13-valente, maar de 

vaccin aan te kopen voor het RVP. Dit vaccin had de beste 
prijs-kwaliteitverhouding”, zegt Marina. Het nieuwe 

in het RVP gebruikt. Het wordt gegeven aan kinderen 
 

het huidige 7-valente pneumokokkenvaccin. Daarvoor is 
voldoende vaccin gereserveerd.

Hepatitis B

vaccineren tegen hepatitis B. Nu gebeurt dat nog alleen bij 
kinderen uit risicogroepen, maar voortaan krijgen alle 
kinderen deze vaccinatie. Gestart wordt met de kinderen 
geboren op of na 1 augustus 2011. Nederland volgt 
hiermee de aanbevelingen van de WHO en sluit aan op het 
beleid dat in de meeste Europese landen al is 
doorgevoerd.

Een van de risicogroepen voor hepatitis B-infectie zijn 
kinderen van chronisch geïnfecteerde moeders. Het CIb 

is of de vaccinatie is aangeslagen en of eventueel rond de 
geboorte toch hepatitis B-infectie is opgetreden. Gelukkig 
bleek dat slechts sporadisch het geval, maar een infectie 

benadrukt dat vaccinatie van deze groep kinderen geen 

“Dat rechtvaardigt een controle na afronding van de 
vaccinatieserie en eventueel verdere verwijzing. Dat gaat 
veel meer om individuele zorg. En dat hoort bij de huisarts. 
We adviseren huisartsen nu om deze controles voortaan 
uit te voeren.”

Kinkhoest

kinkhoest blijkt dat nog niet gevaccineerde zuigelingen 
kinkhoest vaak oplopen via hun moeder. Verder werd 

vaccineren, bijvoorbeeld ouders van de kwetsbare 

we moeten niet zo maar méér gaan vaccineren tegen 
kinkhoest. Het is ook belangrijk dat aan betere vaccins 
wordt gewerkt. Nu wordt nog steeds uitgegaan van een 

veranderd, daar moet je op reageren. Het onderzoek biedt 
voldoende aanknopingspunten voor verandering.”

Meningokokken

Met de verzamelde bloedmonsters uit het recente 
PIENTER II-onderzoek wordt volop onderzoek gedaan.  

-
gokokken bij jonge kinderen snel afnemen. Jongeren die 
tussen hun 10e en 18e tegen meningokokken zijn gevacci-

(zuigelingen) wellicht niet voldoende is. Het is nog niet 
bekend wat dit betekent voor de bescherming op langere 
termijn.

Registratie van bijwerkingen

-
gistratie van het RVP per 1 januari 2011 van het RIVM 
overgaat naar het Nederlands Bijwerkingen Centrum 

verantwoordelijk voor onderzoek naar en advisering over 

“We blijven onderzoek doen, bijvoorbeeld bij verandering 
van een vaccin binnen het RVP. Dat doen we onder meer 
met vragenlijsten voor ouders.”

Vaste Prik

In 2010 is besloten om te stoppen met het magazine Vaste 
Prik. Niet alleen bezuinigingen spelen hierbij een rol, maar 
ook de overweging dat de huidige elektronische commu-
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zijn. “Het was voor ons een goed hulpmiddel om onze 
doelgroep te bereiken”, vindt Marina. “Daarom moeten 

we nog bekijken hoe we hen in de toekomst van goede 
informatie kunnen voorzien. Misschien kunnen we het in 

Blijvende  
aandacht voor 
resistentie

In het voorjaar en in het najaar van 2010 hield het CIb een deskundigenberaad over antimicrobiële resistentie. In de 
media was er regelmatig aandacht voor dit onderwerp, met name voor ESBL in de veehouderij. Na het deskundigen-

antibioticagebruik in de veehouderij in 2013 moet zijn gehalveerd.

antibiotica. Volgens Birgit van Benthem, epidemioloog 
en projectleider zorggerelateerde infecties, is dat een 
opkomend probleem. “Ernstige infecties komen voorna-
melijk voor bij mensen met onderliggende gezondheids-
problemen. Deze mensen gebruiken al veel antibiotica en 
hebben daardoor een verhoogd risico. Ook mensen met 
een urineweginfectie die bij de huisarts komen, lopen 

wanneer dat gebeurt, is lastig te voorspellen. Het hangt 
af van veel factoren, onder andere het hoge antibiotica-
gebruik in de veehouderij. Daardoor ontstaan resistente 

naar de mens. Veel alternatieven voor menselijk gebruik 
zijn er niet, want er zijn weinig nieuwe antibiotica in 
ontwikkeling. Daarom moet de veehouderij zich 
inspannen om het gebruik te verminderen en geen 
antibiotica te gebruiken die voor de mens levensreddend 
kunnen zijn.”

een bloedinfectie door E. coli
Dat is lager dan in andere landen wereldwijd, waaronder 

-
stentie toenemen, bleek tijdens de Europese 

CPE

Een nieuw resistentieprobleem vormen de carbapenemase 
producerende enterobacteriën (CPE). Dit probleem is 
besproken in het deskundigenberaad in het najaar. 

Antibioticagebruik in verpleeghuizen

(healthcare associated infections in longterm care facilities), in tien 
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Nederlandse verpleeghuizen het antibioticagebruik 
gemeten in relatie tot zorggerelateerde infecties. 

bewoners, zorggerelateerde infecties lagen op 2,9 procent. 
In ziekenhuizen zijn deze getallen respectievelijk 30 en 6 
procent. “Het antibioticagebruik in verpleeghuizen is dus 
relatief laag”, concludeert Birgit. 

E  
studie gedaan naar het voorkomen van Clostridium  

 in Europese ziekenhuizen. In november 2010 

studie. De incidentie van infecties met  toont 
een grote variatie tussen ziekenhuizen.  kan met 
name bij oudere patiënten ernstige complicaties 
veroorzaken.

ISIS-AR uitgebreid

uitgebreid met tien nieuwe laboratoria. Ongeveer eenderde 
van alle Nederlandse medisch-microbiologische laborato-

zijn de interactieve rapportages ook voor het brede publiek 
beschikbaar, hoewel de website in eerste instantie is 
bedoeld om aan professionals en beleidsmakers te laten 
zien hoe het staat met de resistentie in Nederland. 

Tegenslag voor PREZIES

-
tuut CBO in december 2010. Het CBO was een belangrijke 

de toekomstige constructie is nog niet zeker.”

Nog steeds volop 
aandacht voor 
Q-koorts en 
Mexicaanse griep

Op het gebied van respiratoire infecties was 2010 rustiger dan het hectische jaar 2009, maar Q-koorts en Nieuwe 

de toename van legionella-infecties.

In 2010 verschoof het accent van reageren op vragen van 
professionals, de overheid en het publiek naar onderzoek 
doen, vertelt projectleider Wim van der Hoek. “Met het 
onderzoek naar Q-koorts willen we inzicht krijgen in 
factoren die een rol spelen bij de overdracht, zoals 

vegetatie, bodemomstandigheden en de afstand  
tussen bebouwing en bedrijven. We onderzoeken ook 

 



20 | Centrum Infectieziektebestrijding

Nog steeds koploper

Q-koorts, tegen meer dan 2300 in 2009. Dat is een forse 
daling, maar Nederland is nog steeds koploper in de 
wereld. De daling is wel een geruststelling, vindt Wim. “De 
verwachting is dat dit doorzet. Maar ik denk dat het nooit 
meer op het niveau van vóór 2007 zal komen. De grootste 

afwachten hoe het volgende lammerseizoen verloopt.”
Het Q-koortsonderzoek richt zich ook op zwangere 
vrouwen. De beperkte literatuur die daarover bekend is, 

kan leiden tot miskraam, vroeggeboorte of laag geboorte-

in 2010 een groot onderzoek gedaan samen met het 
Jeroen Bosch ziekenhuis en de Universiteit Groningen. De 

Chronische Q-koorts
Met het Jeroen Bosch ziekenhuis doet het CIb verder 
onderzoek naar chronische Q-koorts. “Met name mensen 
met hartklepafwijkingen, vaataandoeningen en zwange-
ren lopen risico”, zegt Wim. “Er zijn inmiddels bijna 

1,7 procent chronische Q-koorts ontwikkeld. Deze 
mensen worden intensief behandeld met antibiotica 

geadviseerd om risicogroepen te vaccineren, maar dat 

duidelijkheid komen.”

griep genoemd) is onderzoek gedaan. Het is niet eenvou-
dig om te achterhalen hoe ernstig de uitbraak was in 2009. 
“Deze ziekte is nu weliswaar meldingsplichtig, maar het is 
niet precies bekend hoeveel mensen jaarlijks aan griep 
overlijden”, verklaart Wim. “We kunnen daarvoor alleen 
statistische modellen gebruiken. De voorlopige conclusie 

ernstiger is geweest dan de gewone seizoensgriep.”
Dat was in 2010 precies de kritiek op de aanpak van de 

geweest, was de kritiek misschien weer dat er te weinig is 

wekelijks rapport met onder meer het aantal zieken, de 

ziekteproblemen.

Legionella

In 2010 was er een toename in het aantal infecties met 
legionella, tot ruim driehonderd in totaal. In augustus 
werden verspreid over het land 128 gevallen gemeld, tegen 
circa veertig in die periode in andere jaren. Het merendeel 

Nederland opgelopen, maar er was geen gemeenschappe-
lijke bron. “De toename is nog niet goed te verklaren”, 
vertelt Wim. “We doen daar nog onderzoek naar.”

Pneumonieën

Met het Jeroen Bosch ziekenhuis doet het CIb sinds 2009 
onderzoek naar pneumonieën. “In 2010 was er geen sterke 

(H1N1)”, verklaart Wim. “Het is vaak onduidelijk waardoor 

het ziekenhuis zijn in 2010 bemonsterd. Die monsters zijn 
we nu aan het onderzoeken.”

Overig Q-koorts onderzoek

Protocol voor diagnostiek

diagnostiek in de Nederlandse laboratoria beter op 
elkaar af te stemmen. Doel was om afspraken te 
maken over de beste aanpak om een acute en 
chronische Q-koortsinfectie te diagnosticeren. 
Hiervoor zijn discussies gevoerd tussen de laboratoria 
die de meeste patiënten in de epidemie hadden 
negen Nederlandse en drie internationaal gerenom-
meerde laboratoria met elkaar vergeleken en 

voor diagnostiek van acute infecties, die najaar 2010 is 
gepubliceerd. Er wordt nu verder gewerkt aan een 
richtlijn voor de diagnostiek van chronische infecties. 

Q-VIVE project populair

Q-VIVE project opgestart. Dat is een onderzoek in de 
sector van melkgeiten en -schapen en vlees/kuddeschapen 
naar risicofactoren voor infectie van de dieren en de 
veehouder en zijn gezin. Het is een populair onderzoek 
onder studenten van de universiteiten in Nijmegen 
(biomedische wetenschappen) en Wageningen (veterinaire 

met de veehoudergezinnen. De resultaten worden 
voorjaar 2011 verwacht. 
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Aanwezigheid van Q-koortsbacterie  
op veehouderijen

Bij melkgeitenbedrijven die positief zijn bevonden in de 

de Coxiella-bacterie dan bij bedrijven die negatief testen in 

aangetoond. De bacterie wordt gevonden in mest, 

positieve bedrijven. In stallen van tankmelknegatieve 
bedrijven, waar ook de dieren via bloedonderzoek niet 

gevonden in soortgelijke monsters en vrijwel altijd in de 
lucht. Deze gegevens wijzen wellicht op een ‘achtergrondni-
veau’ van circulatie van Coxiella.

CIb in Nederland en wereldwijd Actief tegen Tuberculose

Nationaal tuberculosebestrijdingsplan

tuberculose bestrijding structuur in Nederland bij een dalende incidentie. Het plan pleit onder andere voor regionali-
satie van de tuberculosebestrijding. Vele professionals, GGD Nederland, GGD-directeuren en bestuurders, beroeps-
verenigingen en de Commissie Praktische Tuberculosebestrijding zijn betrokken bij de totstandkoming van dit plan. 
In 2011 wordt gewerkt aan de implementatie.

Bioveiligheidseisen
Omdat veel laboratoria in Nederland niet voldoen aan de bioveiligheidseisen voor het werken met Mycobacterium 
tuberculosis, 
voor alle onderdelen van de TB-diagnostiek de juiste inperking is beschreven met alle regelgeving die daarbij van 
toepassing is.

Global Laboratory Initiative voor tb-diagnostiek

technieken om tuberculose te diagnosticeren. “De diagnose van tuberculose gebeurt veelal nog steeds met de 

volautomatisch apparaat ontwikkeld voor de diagnostiek. Daarvoor is alleen een beetje sputum nodig. Het apparaat 

MDR/XDR tuberculose

wereldwijd frequent voorkomende Beijing-stammen klonaal zijn. Waarschijnlijk zijn ze zich pas recent gaan 
verspreiden. Ze lijken succesvol te zijn door bepaalde genetische veranderingen, want we hebben karakteristieke 
mutaties aangetoond in regulerende genen.”

Thioridazine

opgezet voor verder onderzoek.” 
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CIb Internationaal
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Wereldwijd dataplatform

Moleculair-biologische informatie is 
essentieel geworden voor signalering, 
respons, surveillance en de aanpak van 
uitbraken. Maar het real time delen van 
relevante microbiologische informatie is 
niet meteen gerealiseerd toen de 
International Health Regulations (IHR) van 
kracht werden. Daarom organiseerden CIb 

Commissie, een lunchmeeting over een 
wereldwijde databank met virusinformatie 
die voor alle landen real time en gelijkwaar-
dig toegankelijk is. Dit was een vervolg op 

december 2009 had georganiseerd. Die 
expertmeeting kwam met een position 
paper om een wereldwijd dataplatform 
voor public health microbiologie op te 

Doel van de lunchbijeenkomst was om 
breed politiek draagvlak te vinden voor de 
wereldwijde databank. Het platform kan 
werken onder supervisie van de WHO. 

een lezing over samenwerking binnen 
verschillende domeinen en de noodzaak 
van een internationaal dataplatform.

Aantonen van Salmonella  
en Campylobacter

aan een WHO-conferentie in Rome. Er 
werden twee nieuwe instrumenten 

Salmonella en Campylobacter in gevogelte en 
voor monstername. Voorafgaand aan de 
bespreking werden beide instrumenten 
gepubliceerd op internet.

Tuberculose in Turkmenistan

Op het gebied van tuberculosediagnostiek 

laboratorium voor Turkmenistan. In 
augustus 2010 is geadviseerd over een 
Global Fund project, over de afwerking van 
een nieuw tuberculose laboratorium en 
over een te organiseren nationale resisten-

het gebied van bioveiligheid, kwaliteitscon-

XDR-TB. Een aanvraag bij de Wereldbank 
om de bestrijding van tuberculose daar te 
optimaliseren, is in 2010 goedgekeurd.

Wetgeving en pandemie

Een internationale onderzoeksgroep 
onderzocht de mate waarin verschillende 
wetgevingen binnen Europa van invloed 
zijn op de voorbereidingen op een 
pandemie. Het bleek dat er binnen Europa 

-
tie bij grensoverschrijdende uitbraken van 
infectieziekten. Het advies is dat landen 
zich daarbij meer laten ondersteunen door 
de EU. Het onderzoek is begin september 
gepubliceerd in BMC Public Health. Eind 
september trad George Haringhuizen als 
moderator op tijdens de slotconferentie 

parlement in Brussel.

Aansluiting van BES-eilanden

In verband met de staatkundige verande-
ringen op 10 oktober 2010 is het nodig om 
met spoed aansluiting te realiseren van de 

infectieziektebestrijding (Wet PG) en bij de 
IHR. De wet PG regelt dat de eilandraad 
een gezondheidsdienst in stand moet 
houden en bepaalt dat de burgemeester/

van infectieziekten. Het CIb organiseert de 

nationale en internationale meldingen, 
bijscholing van medisch en technisch-

haven- en luchthavenautoriteiten om 

van november 2010 tot mei 2011. 

Internationale richtlijnen 
drinkwater

2010 verschillende hoofdstukken 
 geredigeerd uit de vierde editie van de 

in 2011 worden gepubliceerd. Het CIb 
schreef en redigeerde documenten over 
risicomanagement, en verschillende 
pathogenen en risicogroepen. Bovendien 
nam het CIb deel aan de expertmeeting 
over deze vierde editie, in november  
in Japan.

Early Warning and Response 
System

Ton Oomen was op 1 december in 

van de Europese commissie over verande-

tussen nationale vertegenwoordigers van  
alle lidstaten.

Samenwerking met China

workshop over tuberculosediagnostiek. In 
Oost-Europa en bepaalde delen van China 

Tuberculosefonds ondersteunt in 2011 
onderzoek op het gebied van de molecu-
laire diagnostiek van tuberculose in China. 
Bovendien gaat een Chinese promovenda 
in 2011 bij het CIb aan de slag. Hiervoor is 
een overeenkomst gesloten met CDC China 
in Beijing.

aan het CDC Guandong. In een tweedaagse 
bijeenkomst bespraken ze met verschil-

netwerk van laboratoria in 9 Chinese 

-
teerde haar onderzoek met enterovirus 71, 

preparedness van laboratoria voor opko-
mende infectieziekten.



Organisatie
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Wetenschappelijke audit 

Het auditrapport is een steun in de rug voor onze wens om goed onderzoek te kunnen blijven doen, 
omdat onderzoek essentieel is voor de infectieziektebestrijding . Het algemene oordeel over het 

te verbeteren. Zo vindt het team dat er meer aandacht moet zijn voor strategische planning en dat het 
CIb matrix-management moet versterken.

Strategisch beleidsplan

van het CIb door Boer&Croon en de wetenschappelijke audit van het CIb. Een van de aandachtspunten is 
dat het CIb meer een netwerkorganisatie moet worden.
In augustus kwam het MT bijeen voor een strategische discussie over de koers van het CIb in 2011 en vol-
gende jaren. Daarbij zijn de prioriteiten van het CIb en versterking van de interne samenwerking besproken.

Uitplaatsing RCP

2011 buiten het CIb te plaatsen en samen te voegen met de afdeling Inkoop, Opslag & Distributie van het 
Nederlands Vaccin Instituut (NVI). De bedrijfsvoering wordt ten minste de eerste maanden van 2011 nog 
ondersteund vanuit het CIb.

Integratie CIb en onderzoekstaken NVI

Begin 2010 is besloten tot een integratie van de onderzoekstaken van het NVI en het CIb. Dit is een 
-

volgen een wetenschappelijke audit, een strategische verkenning van de publieke vaccintaken en 
besluitvorming over samenwerking met de industrie.

Sproncklaboratorium

Het gebouw vertoont nog gebreken, waardoor het niet mogelijk was om (een deel van) het werk op 

Samenwerking CIb en VWS 

-

actuele zaken te bespreken.
In 2010 is, voorafgaand aan de opdrachtverlening voor 2011, een bijeenkomst georganiseerd met diverse 

stemmen en wederzijdse verwachtingen uit te spreken. Dit zal ook in 2011 plaatsvinden.
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Criteria personeelsbeleid

Klachten

Het CIb ontving in 2010 3 klachten over de HPV-vaccinatie (2 over de informatievoorziening, 1 over het 
tijdstip), 1 over de poliovaccinatie in het verleden, 1 over validatiestudies voor microbiologische testme-

af, 2 van de klachten waren bovendien aanleiding voor een gesprek met degene die de klacht indiende.

Personalia

infecties door onderzoek, advies en onderwijs, inclusief de verspreiding van kennis naar 
derdewereldlanden. 

Promoties

conjugate vaccine.

strategies. 

adaptation. 

emerging infectious disease.
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Organogram

Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI)

Regionale Coördinatie Programma’s (RCP)
Hoofd | Heleen van Dijk

Laboratorium voor Zoönosen en Omgevingsmicrobiologie (LZO)

Laboratorium voor Infectieziekten en Screening (LIS)

Epidemiologie en Surveillance (EPI)

Centrum  
Infectieziekte- 
bestrijding
Directeur | Roel Coutinho
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Het CIb in cijfers

In 2010 bedroegen de totale beschikbare middelen van het CIb (exclusief RCP) € 51 miljoen.  

Derden/overigen

De totale kosten voor het Centrum (exclusief RCP) bedroegen in 2010 € 51 miljoen.  

Personele kosten

Project gebonden kosten

Materiële kosten

Huisvestingskosten

Facilitaire kosten

Overhead 

Exploitatie resultaat (CIb excl. RCP)

Personele kosten

Materiële kosten

Bron: rapportage topsheet RIVM december 2010
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Directeur

Totaal
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Publicaties

Wetenschappelijke publicaties, 
internationaal

-

tuberculosis in Ethiopia 

Comparison of the pharmacokinetics of two dosage 
regimens of linezolid in multidrug-resistant and extensi-

Comparison of the pharmacokinetics of two dosage 
regimens of linezolid in multidrug-resistant and extensi-

tuberculosis patient 

Temperature-dependent transmission of rotavirus in Great 
Britain and The Netherlands 

destination 

Comparative genomics of prevaccination and modern 
Bordetella pertussis strains 

 

the Netherlands 

Transmission networks of HIV-1 among men having sex 
with men in the Netherlands 
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epidemics 

Girones, R. 

recreational waters 

infection-induced resistance from the age-dependent 

papillomavirus 

Persistent and transient hepatitis B virus (HBV) infections 
in children born to HBV-infected mothers despite active 
and passive vaccination 

immigration and transmission 

-

infected farms 

Huijsdens, X.W. 

Implementing neonatal screening for haemoglobinopa-
thies in the Netherlands 

pandemic 

-

intestinal microbiota 

Misdiagnosis of tuberculosis and the clinical relevance of 

F.G.J. 
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F.G.J. 
Tuberculosis acquired outside of households, Rural 
Vietnam 

Ibadan, Nigeria 

trachomatis strains 

Virulence-associated substitution D222G in the hemagglu-

receptor binding 

with high pig-densities in The Netherlands 

workers in contact with live pigs in the Netherlands 

-
trum beta-lactamases in Enterobacteriaceae using 

carbapenemases in Enterobacteriaceae 

European surveillance of antimicrobial resistance in 
Neisseria gonorrhoeae 

Rademakers, J. 

Evaluation of a rapid molecular screening approach for the 

human stools 

for increased circulation of Bordetella pertussis 
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amongst professional meat handler in the Netherlands, 

Time-kill kinetics of anti-tuberculosis drugs, and emer-

meningococcal C conjugate vaccine 

Evaluation of a rapid molecular algorithm for detection of 

neuraminidase 

Factors associated with the high tuberculosis case rate in 
an urban area 

model 

Europe, 2003-2007 

diphteria antitoxin in human serum 

acquired infections through national health care networks 

The current state of introduction of human papillomavirus 
vaccination into national immunisation schedules in 



Optimization and application of a multiplex bead-based 

-
coccal 7-valent conjugate vaccine 

species 

detection, with special reference to the Dutch situation 

Distribution of vaccine/antivirals and the ‘least spread line’ 

Group

Carbapenem-non-susceptible Enterobacteriaceae in 

animalis subsp. lactis 
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Characterization of a putative ancestor of  
Coxsackievirus B5 

-
me in The Netherlands 

R. 

Prioritizing emerging zoonoses in The Netherlands 

Waterboer, T. 

Introduction of virulence markers in PB2 of pandemic 

virulence or transmission 

newborns 

 

Clinical value of Treponema pallidum real-time PCR for 

infants 

H.E. 

children with at least one parent born in a hepatitis B virus 

The Netherlands 
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the Health Council of the Netherlands
Criteria for inclusion of vaccinations in public programmes 

the Netherlands
Public vaccination programmes against hepatitis B in The 

approach is appropriate 

Practical usage of computer-suported outbreak detection 

 

Reliable detection of Bacillus anthracis, Francisella 

including internal controls for nucleic acid extraction and 

-

molecules are targets for human CD8+ T-cells with 

in six European countries, 1997-2007 

Vandenbroucke-Grauls, C.M.J.E. 

and risk factors for carriage in Dutch hospitals 

 

Overhand, M. 

-

Changes in the genomic content of cirvulating Bordetella 
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in The Netherlands, 2006-8 

prescription data 

 

twin pregnancies 

the Netherlands 

European countries 

21 before and from 11+0 weeks of gestational age in The 
Netherlands 

zoonoses 

Bosevska, G. 
Mumps outbreak in the former Yugoslav Republic of 

control measures 

1996-2006 

One health and wildlife 
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Global spread of New Delhi metallo-beta-lactamase 1 

Transmission routes and risk factors for autochthonous 

 

Presence of enteric viruses in source waters for drinking 

 

vaccine uptake among health care workers in nursing 

pandemic 

Integrated approaches for the public health prioritization 

Convergence in probiotic lactobacillus gut-adaptive 

resulting from incoherent public health laws 

from eight European countries 

group

2008-2009

Fractional doses of inactivated poliovirus vaccine in Oman 

Mexico 

Timing of infection and development of wheeze, eczema, 
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overview 

and risk factors for slaughterhouse personnel in The 
Netherlands 

lessons to learn 

randomized controlled area 

persist while new ones continue to emerge Int J Food 

interpret the epidemiological time course 

gastroenteritis 

der Giessen, J. 

meat samples using magnetic capture and PCR

toxoplasma gondii seroprevalence in Dutch sheep using 
mixture models 

continental Europe 

independent risk factor for tuberculosis treatment failure 
in Indonesia 

strains 



Netherlands related to semi-dried tomatoes in oil, 

shell eggs in Europe 

in a potential high-risk area for arbovirus circulation in the 
Netherlands, “De Oostvaardersplassen” 

and molestus in northern Europe 

Circulation of group 2 coronaviruses in a bat species 
common to urban areas in Western Europe 

sapoviruses in swine across Europe 

scrofa) and fox (Vulpes vulpes) in a French insular region, 
Corsica 

7-valent pneumococcal conjugate vaccine in infants 
primed with either 2 or 3 doses 

 
de Melker, H. 

virus in wild boar and red deer in The Netherlands 

 

The Netherlands 



examination of water samples and snails following reports 
of cases of cercarial dermatitis 

 

direct human consumption 

contamination 

Q-fever outbreak 

Beeuwkes, J. 
Introduction and control of three invasive mosquito 

opioid drug users on methadone treatment in the 
Netherlands 

Genomic tracing of epidemics and disease outbreaks 

-
cing data in a large tuberculosis cluster 

The tempo and mode of molecular evolution of 

infection 

Mumps outbreak in the Republic of Moldova, 2007-2008 

epidemic expansions and their molecular determinants 

assessment 

Chronic shedders as reservoir for nosocomial transmission 
of norovirus 



M. 

sapovirus-associated infections across Europe 

2008 

Experimental observation of strong mixing due to internal 

persistent parasite transmission in rat populations 

Waterborne gastroenteritis outbreak at a scouting camp 

data 

Enteric virus infection risk from intrusion of sewage into a 

tick-borne diseases in the Netherlands Parasit Vectors 

real-time PCR metods for detection of Coxiella burnetii 

Meer, J.W.M. 
Barriers to implementing infection prevention and control 

professionals 

Quantitative microbial risk assessment for Escherichia coli 



Goetz, H.M. 

implementation programme in the Netherlands 

 
van Elburg, R.M. 

b, and Neisseria meningitidis serogroup C is lower in 
preterm compared with term infants 

Elburg, R.M. 

preterm compared with term infants 

Ongoing transmission of a single hepatitis B virus strain 

-

-

Netherlands, combining surveillance data from general 

Validation of diagnostic tests for detection of avian 

Benthem, B.H.B. 
Prevalence of nosocomial infections in the Netherlands, 

 



isolation in the Netherlands 

 

 
The Netherlands 

complex isolates 

de Melker, H.E. 

Netherlands 

Boeree, M.J. 
 

 
resistant tuberculosis 

van der Hoek, W. 

2009 

HIV and sexual risk behavior among commercial sex 
workers in the Netherlands 

networks at highest risk 
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Veel gedaan, maar niet alles is af

Hieronder staat een overzicht daarvan.

Emerging infections (project V/230101); publicatie Chikugunya vertraagd.
 

worden momenteel in de publicatie verwerkt. De resultaten zijn beschikbaar bij de projectleider. De publicatie is 
naar verwachting in juni 2011 afgerond.

Modellering en scenarioanalyse bedreigingen (project V/210041); geplande bijeenkomsten vertraagd.
In onderling overleg is besloten dit jaar geen bijeenkomsten te houden, maar in 2011 bij een clusteroverleg  
aan te sluiten.

Virale diagnostiek (project V/230091); jaarrapportage diagnostiek nog niet gereed.
In overleg met de opdrachtgever is overeengekomen dat de jaarrapportage voltooid wordt na het afsluiten  

Beleid per thema-Zoönosen (project V/215091); RVF draaiboek vertraagd.
 

als het CIb. In onderling overleg is daarom besloten dit gezamenlijk in 2011 weer op te pakken.

 momenteel in een publicatie verwerkt. De resultaten zijn beschikbaar bij de projectleider. De publicatie is  
naar verwachting in augustus 2011 afgerond. Vertraging is ontstaan omdat interpretatie van klinische data 
geïntegreerd moet worden.
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Gesubsidieerde instellingen

Hiv Vereniging Nederland
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Erasmus MC, Instituut voor Epidemiologie en 

UMC Utrecht (CJD autopsies)

Vereniging van spierziekten Nederland
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CIb  Centrum Infectieziektebestrijding
CVI  Centraal Veterinair Instituut 

ECDC European Centre for Disease Prevention and Control

GGD  Gemeentelijke/Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GD  Gezondheidsdienst voor Dieren

HPV  Humaan papillomavirus
IGZ  Inspectie voor de Gezondheidszorg
IHR International Health Regulations

JGZ Jeugdgezondheidszorg

MDR-TB Multi drug resistant tuberculosis

MT Management Team
NIHRD  National Institute of Health Research and Development (Indonesië)

NVI  Nederlands Vaccin Instituut

OMT  Outbreak Management Team

RIVM  Rijksinsituut voor Volksgezondheid en Milieu
RVP  Rijksvaccinatieprogramma

TB  Tuberculose
UMC  Universitair Medisch Centrum
VIZ-sib  Vereniging voor infectieziekten, sectie infectieziektebestrijding

WHO  World Health Organization
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