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Inzending van kopij 
Het Infectieziekten Bulletin ontvangt graag kopij uit 
de kring van zijn lezers. Auteurs worden verzocht re
kening te houden met de volgende richtlijnen: 

Artikelen dienen beknopt, helder en terzake te zijn en 
geschreven volgens de voorkeurspelling. Houd de titel 

bondig en vermijd te lange zinnen. Bij literatuurver
wijzingen wordt gebruik gemaakt van nummering in 
de tekst. De literatuurlijst wordt toegevoegd aan het 
eind van het manuscript en bevat volgens het Vaneau
ver-systeem voor elke verwijzing achtereenvolgens: 
nummer, namen en voorletters, de volledige titel van 
het artikel, de naam van het tijdschrift (volgens offi

ciële afkorting). het jaartal, het jaargangnummer (bij 
tijdschriften die niet doorgenummerd zijn het desbe
treffende tijdschriftnummer) en de eerste en laatste 
bladzijde van het artikel. Bij meer dan zes auteurs 
volgt na de derde 'et al.' .1 Bij boeken dient tevens de 

plaats van uitgifte, de uitgever en indien van toepas
sing de (eind)redactie, vermeld te worden.2 

Oorspronkelijk onderzoek dient bij voorkeur te wor
den gestructureerd in de paragrafen inleiding, metho
den, resultaten en beschouwing. Geef een Nederland

se en Engelse samenvatting. Bij een case-report dient 
men zich zoveel mogelijk te beperken tot relevante in
formatie. Het artikel dient inzicht te geven in de aan
leiding van een actie, de aanpak, en wie erbij waren 

betrokken. Het moet duidelijk zijn in welk kader het 
beschreven praktijkgeval moet worden geplaatst en 
wat de relevantie ervan is. 

De redactie kan een manuscript ter beoordeling voor

leggen aan externe adviseurs. Graag een diskette met 
de tekst meezenden onder vermelding van het ge
bruikte tekstverwerkingsprogramma. 

Uitgebreide richtlijnen zijn op het reelactiesecretari
aat verkrijgbaar. Tevens is het secretariaat graag be

schikbaar voor meer informatie en advies. 

Literatuurvoorbeelden 

1) Riimkc HC, Oostvogel PM, Vca M van der, Steenis G van. Loon 

AM van. Poliomvclitis in Nederland, 1979-1991: immuniteit en 

h/ootstdling. Ncd Tijdscflr Gcnccskd 1993; 137: 1380-6. 

2) HLlttwn J van. Gast CC de. Virale hepatitis. In: Furtii R, Geus A 

de, Hocpelman AlM, Meer JvVM van der, VcrhocrJ, red. Leerhoek 

inj{•cticziektcn. Houten: Bohn Stajlcu Van Loghum Iw, 1992: 

269-273. 
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Introductie 

De lle Transmissiedag die op 20 maart 2001 gehou
den wordt heeft als thema: een mde draad door soa. 

Buiten het feit dat soa nog niet eerder op het pro
gramma van de Transmissiedag heeft gestaan, zijn er 

genoeg redenen een Transmissiedag aan soa te wij
den. Recent zijn verontrustende toenames gesignal
eerd van gonorroe en syfilis in verschillende steden 

van Europa. waaronder ook Amsterdam. Die stijging 
vindt zijn oorzaak in toegenomen onveilig seksueel 
gedrag nu aids beter behandelbaar is. 
Tevens zijn interessante ontwikkelingen gaande in 
een aantal deelterreinen van de soa-preventie in Ne
derland, namelijk: 

in de medische opvang van asielzoekers (MOA) 
waarin samenwerking tussen GGD en MOA essen
tieel is; 
in jongerenvoorlichting, met het oog op interactie
ve media; 

Deel 1, Inleiding: soa-surveillance 

M.J.W. VAN DE LAAR" 

Samenvatting 

Onlangs is het derde rapport verschenen over de 
stand van zaken van seksueel overdraagbare aan
doeningen (soa) en aids in Nederland. 1 In de ko
mende maanden zal in het Infectieziekten Bulletin 
een serie artikelen verschijnen met daarin een sa
menvatting van de beschikbare gegevens per soa: 

gonorroe, syfilis, infectie met Chlamydia trachomatis, 

genitale infecties met humaan papillamavirus 
(HPV), hepatitis B. herpes genitalis, hiv-infectie en 

aids. Dit eerste deel gaat in op de verschillende regi
straties met betrekking tot soa in Nederland en te 
verwachten ontwikkelingen daarin. 

"' Projectleider soa; hiv. Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie 

(CIE). RIVM 
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in de prostitutie, na het recente opheffen van het 

bordeelverbod in oktober 2000. 

Naast aandacht voor preventie van soa wordt op deze 

Transmissiedag tevens aandacht besteed aan de klini
sche aspecten van soa en wordt een epidemiologisch 
overzicht van soa in Nederland geboden. Bijzondere 

aandacht zal tenslotte uitgaan naar humaan papil
lamavirus en naar hepatitis B. 

In dit speciale themanummer van het Infectieziekten 
Bulletin worden de bijdragen van diverse sprekers op 
de Transmissiedag gebundeld. Tevens introduceert 
Ton Coene van de Stichting soa-bestrijding het recent 
opgerichte soa-platform. 
Tenslotte wordt het spits afgebeten van een epidemio
logische serie over soa in Nederland. 

AS 

Abstract 

Recently, a current status was published covering 
sexually transmitted diseases (STD) and aids in the 
Nether lands. In the next few months, a series of ar
tic! es will be published in the Infectious Diseases 

Bulletin about the most important STD (gonor
rhoea, syphilis, infection with Chlamydia trachomatis, 

genital infection with the human papilloma virus 
(HPV), and aids). This first artiele discusses the va

rious registries of STD in the Netherlands. The most 
important developments in STD and aids surveillan
ce are outlined briefly. 
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Inleiding 

Epidemiologische surveillance wordt gedefinieerd als 
'een voortdurende en systematische verzameling, ana

lyse en interpretatie van gegevens met betrekking tot 
de gezondheid die essentieel zijn voor planning, im
plementatie en evaluatie van de gezondheidszorg, 
nauw samenhangend met de verspreiding van deze 
gegevens naar diegenen die hiervan op de hoogte 
moeten zijn'. 

In Nederland zijn verschillende registratiesystemen 
voor soa aanwezig (zie tabel). Deze gegevensbronnen 
zijn niet voor elke soa bruikbaar; in deze serie van ar

tikelen is dan ook voor elke soa de meest volledige 
bron van gegevens gebruikt, hoewel de validiteit en 
betrouwbaarheid van die bronnen meestal onbekend 
zijn. Bij de vergelijking van verschillende gegevens 
over soa moet daarom de nodige voorzichtigheid in 
acht worden genomen. 

Aangifte bij de Inspectie voor de Gezond
heidszorg (IGZ) 

In de periode januari 1976 tot april 1999 bestond een 
anonieme aangifteplicht voor gonorroe en syfilis 
(groep C) en een nominatieve aangifteplicht voor 
acute hepatitis B (groep B). Sindsdien zijn door een 
wetswijziging gonorroe en syfilis niet meer aangifte

plichtig. De aangiftecijfers zijn beschikbaar op datum 
van aangifte naar geslacht, leeftijd en woonplaats: 

voor hepatitis B ook naar de meest waarschijnlijke 
bron van besmetting. Sinds 1997 worden de gegevens 
in samenwerking met het RIVM elektronisch verza-
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meld en teruggekoppeld via het internet (Infectieziek
ten Surveillance Informatie Systeem, ISIS-GGD).3 Het 
gebruik van aangiftecijfers is echter beperkt doordat 
niet alle gevallen als zodanig worden herkend (o.a. 

asymptomatisch verlopende infecties) of na diagnose 
worden aangegeven. Maar ook bij beperkte compleet
heid kunnen de gegevens gebruikt worden om inzicht 

te krijgen in trends. 
Voor aids bestaat er een vrijwillige en anonieme aan
gifte aan de IGZ. Naar de mate van onderrapportage 

wordt een onderzoek uitgevoerd.4 Waarschijnlijk is de 
onderrapportage lager dan voor de andere bovenge
noemde soa. gezien het fatale beloop en de actieve 
surveillance. Naast leeftijd, geslacht en woonplaats 
worden in geval van een aids-diagnose nog enkele 
aanvullende gegevens van de patiënt geregistreerd 
zoals: meest waarschijnlijke transmissieroute, natio
naliteit en aids-indicerende diagnose. 

Registratie van de niet-curatieve soa
bestrijding (soa-registratie) 

In 1984 is de registratie niet-curatieve soa-bestrijding 
(hierna genoemd de soa-registratie) op nationaal ni
veau opgezet. Deze vrijwillige registratie wordt uitge
voerd door sociaal-verpleegkundigen werkzaam in de 
geslachtsziektebestrijding bij GGD's en drempelvrije 
soa-poliklinieken. Het doel van deze registratie is het 

verkrijgen van inzicht in aard en aantal consulten ten 
behoeve van een soa-hulpvraag of hiv-testverzoek bij 
een GGD of soa-polikliniek. De gegevens betreffen 
naast diagnose, leeftijd en geslacht ook woonplaats, 
nationaliteit, risicogroep (prostituees, prostituanten. 

Tabel . Gegevensbronnen voor surveillance van soa in Nederland, 2000. 

Informatiebron GO SY CT CA HBV HSV HIV Overige soa 

Landelijk 
Aangifte (IGZ) - - - - + - - aids (vrijwillig). 
soa-registra tie· + + + + + + + BV, SC, TR, CN, UM, LV, DO, NGU 
!SIS (laboratorium)" + + + + - + 

Virolog. maandstaten - - + + + + HSV tot 1989 
NIVEL - - - - - Urethritis 
Prismant + + + + - - EUG en PID 
Screening zwangeren - + - + - HIV op indicatie 
Screening bloeddonoren - + - + - + 

Regionaal 
Drempelvrije 
soa-poliklinieken + + + + + + + BV, SC. TR, CN, UM, LV, DO, NGU 

GO~Gonorroe: SY~Sytïlis: CT~Chlamydia trachomatis: CA~Condylomata acuminata: HBV~Hepatitis B: HSV~herpes genitalis: BV~bacteriele vagi

nosis: SC~Scabies: TR~Trichomoniasis: C:N~Candidiasis: UM~Uicus molle: LV~Lymphogranuloma venereum: DO~Donovanosis; NGU~non-gonor

rhoëische llrethritis; HIV~Human immunodeficiency virus 

'niet alle deelnemende GGD's geven informatie over alle soa. 

"voor HBV en HIV nog geen bewt>rkte gegevens beschikbaar. 
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mannen met homoseksuele contacten, druggebruik) 
en soa in de anamnese. Het gebruik van de gegevens 
uit de soa-registratie wordt bemoeilijkt door een onbe
kende patiëntenselectie, door lokale verschillen in de 

interpretatie van de registratievoorschriften en het 
aantal meetpunten. 1 Ondanks de mogelijke verteke
ning in de dataverzameling is deze van soa 
waardevol, omdat het de enige is op nationaal niveau 
mèt achtergrondgegevens van patiënten, die boven
dien niet beperkt is tot enkele soa. Trends in het vóór
komen van de diverse soa en bijbehorende determi
nanten kunnen uit de verzamelde gegevens gevolgd 
worden. 

Infectieziekten Surveillance Informatie 
Systeem (ISIS) 

Het ISIS-project van het RIVM bevindt zich in de im
plementatiefase en heeft tot doel actuele informatie 
te verschaffen met tot het vóórkomen van 
infectieziekten in Nederland. Dit gebeurt door infor

matie van de diverse laboratoria 
(!SIS-lab) en de aangifte (!SIS-GGD) 

IHfHTIEZ!HTEN BUllETIN 

Het aantal aangevraagde diagnostische testen wordt 

niet geregistreerd, zodat het percentage positieve uit
slagen niet berekend kan worden. Verder wordt geen 
onderscheid gemaakt tussen een nieuwe versus een 

recidiverende infectie, wat bijvoorbeeld in geval van 
herpes simplex van belang kan Gegevens uit de 
maandstaten zijn beschikbaar over de periode 1964 

tot heden; in elektronische vorm vanaf1981. 
Wekelijks worden deze meldingen op het RIVM 
samengevoegd tot een landelijk overzicht. Iedere vier 

weken verschijnt dit overzicht in het Infectieziekten 
Bulletin. De gegevens zijn eigendom van de Werk
groep klinische virologie. 

Huisartsenpeilstations 

In de Continue Morbiditeitsregistratie Peilstations 
Nederland (CMR) van het NIVEL wordt door huis
artsen het vóórkomen van maximaal 15 
of gebeurtenissen wekelijks geregistreerd. De registra
tie is veelal gebaseerd op klinische beelden zonder in 

geval van infectieziekten - specifi

van diverse 

ziekten worden elektro-
nisch verzameld, en 

op dit moment is 
ISIS-lab in 12 regio's 

operationeel 

catie van het microbiologisch 
agens. Doordat de 'algemene bevol-

uitgangspunt is, is deze 
stratie alleen geschikt voor ziekten 
met een relatief hoge prevalentie. 

teruggekoppeld zodat 
beleidsvorming, interventie in de vorm van 'outbreak 
management' en nader wetenschappelijk onderzoek 
mogelijk is. Op dit moment is ISIS-lab in 12 regio's 

operationeel. Er wordt gestreefd naar een systeem met 
uiteindelijk 25 laboratoria op nationaal niveau in 
2002. Door de uniforme wijze van 
zouden de gegevens van ISIS geschikt zijn om natio
nale trends in het vóórkomen van soa te volgen. Een 
beperking hierbij is dat niet alle soa op basis van een 
laboratoriumuitslag worden gediagnosticeerd, maar 
op geleide van het klinisch beeld. Ook blijken 
diagnostische procedures te verschillen bij de ver
schillende behandelaars, zodat er sprake is van een 

in het voorkomen, door selectie in de 

dataverzameling. 

Virologische maandstaten 

Maandelijks rapporteren de virologische laboratoria 
aan het RIVM het aantal positieve bevindingen van 
een aantal infectieziekten, waaronder infecties met 

herpes simplex virus (tot 1989), 01larnydia trachornatis 

en hepatitis B-virus. De gegevens uit deze maandsta
ten betreffen leeftijd en geslacht, origine van het ma
teriaal (genitaal, oraal), klinische gegevens, methode 
van diagnostiek en de plaats van het laboratorium. 

Urethritis is in de periode 1992-
2000 PID (pelvic inflammatory disease) 
in de periode 1993-1998 en hepatitis B in 1993-1995. 
In de huidige registratie wordt alleen urethritis gere· 

gistreerd. Leeft~jd en geslacht zijn de enige patiënten-
karakteristieken. 

Landelijke Medische Registratie (Prismant) 

Aan de Landelijke Medische Registratie (LMR) van Pris

mant (voorheen Stichting Informatie Gezondheids
zorg, SIG) worden ontslagdiagnoses en het aantal 
verpleegdagen door ziekenhuizen gerapporteerd. Dit 
geschiedt volgens de lCD-codering (International 
Classification of Diseases). Niet altijd wordt het infec
tieuze agens gerapporteerd, bijvoorbeeld in geval van 
PID. Gonorroe, syfilis en hepatitis B worden in tegen
stelling tot bij de CMR wel als zodanig geregistreerd. 
Onderscheid wordt gemaakt tussen hoofd- en neven

diagnose, verder zijn de gegevens beschikbaar naar 
geslacht, leeftijd en datum van ontslag. 

Registratie door drempelvrije soa
poliklinieken 

In Nederland bestaan 6 drempelvrije soa-poliklinie
ken (Academisch Ziekenhuis Rotterdam Dijkzigt, 
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Havenziekenhuis Rotterdam, Universitair Medisch 

Centrum Utrecht, GG&GD Amsterdam, Westeinde Zie
kenhuis Den Haag, Ziekenhuis Leyenburg Den Haag). 
Kenmerkend van deze drempelvrije poliklinieken is 

dat zij zich bevinden in grote steden in de Randstad 
waar het grootste aantal personen met soa gezien 
wordt en dat zij vrij, kosteloos en anoniem toeganke

lijk zijn voor personen die onderzocht willen worden 

op soa. 

Vanaf 1981 wordt het aantal nieuwe consulten en ge
diagnosticeerde soa met patiëntenkarakteristieken ge
presenteerd in jaarverslagen door de soa-polikliniek 

van de GG&GD Amsterdam.4 Sinds 
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kokken in de 5 peillaboratoria stopgezet zodat 
momenteel geen beeld meer verkregen kan worden in 
het resistentiepatroon bij N. gonorrhoeae. Mogelijk dat 
ISIS in de toekomst (bij landelijke dekking) hierover 

informatie kan leveren. 

Ontwikkelingen in de soa-surveillance 

De aangifte van gonorroe en syfilis werd in het alge
meen beschouwd als het meest volledig op nationaal 

niveau vanaf 1976 tot april 1999. Ervan uitgaande dat 
de mate van onderrapportage niet veranderde in de 
loop van de tijd, konden de gegevens gebruikt worden 

voor trendoverzichten. Betrouwba

een aantal jaren verschijnt ook een 
jaarverslag van de soa-poliklinieken 
in Utrecht en Rotterdam. Achter-
grondgegevens betreffen leeftijd, 
geslacht, aard van de seksuele con
tacten, prostitutie, druggebruik. 
nationaliteit, soa in anamnese en 

er bestaat geen 
uniform registratie

systeem voor consulten op 
soa-poliklinieken 

re nationale gegevens met betrek
king tot het vóórkomen van de 
virale soa, herpes simplex virus 

en humaanpapillama virus en 
Chlamvdia trachomatis, zijn niet 
beschikbaar. Voor deze infecties is 

plaats van infectie. Met de gegevens 
van de Amsterdamse jaarverslagen kunnen trendover
zichten gemaakt worden. Gegevens over de 6 drempel
vrije soa-poliklinieken en een aantal laag-drempelige 

soa-klinieken worden jaarlijks gerapporteerd in het 
soa-bulletin; dit beperkt zich echter alleen tot het 
aantal bezoekers van de poliklinieken en het totaal 

aantal patiënten met gediagnosticeerde chlamydia, 
gonorroe en syfilis. Er bestaat geen uniform registra
tiesysteem voor consulten op soa-poliklinieken. Som
mige poliklinieken hebben eigen (van elkaar verschil

lende) geautomatiseerde registratiesystemen. Anderen 
hebben geen specifieke geautomatiseerde soa-registra

tie. Onderlinge vergelijkbaarheid wordt hierdoor 

bemoeilijkt. 

Surveillance van antibioticumgevoeligheid 
bij gonokokken door het RIVM 

In de periode 1977 -1990 werden alle isolaten van 
penicillinase vormende gonokokken (PVC) naar het 
RIVM gestuurd voor bepaling van de 'Minimum 
Inhibitory Concentration' (MIC) van penicilline en 
andere antibiotica. Deze surveillance was opgezet 
voor de therapie-advisering bij gonorroe. Vanaf 1991 

werd deze surveillance gewijzigd in een steekproef 
van isolaten uit 5 laboratoria uit Amsterdam, Rotter
dam, Den Haag: alle gonokokken-isolaten van de laat

ste maand van elk kwartaal werden ingestuurd voor 
gevoeligheidsonderzoek.5 In 1997 is een enquête uit
gevoerd bij de streeklaboratoria vanwege een evalu
atie van de huidige methode van surveillance.5 Medio 
1999 is de surveillance van therapie-resistente gono-

de soa-registratie een alternatief, 

hoewel deze registratie alleen 
patiënten betreft die een (drempelvrije) soa-polikli
niek of GGD consulteren. Het is onduidelijk of trends 
in voorkomen een veranderende zorg of daadwerke
lijke veranderingen in het voorkomen weergeven. 
Verder vormt het gebrek aan uniformiteit in de regis
tratie-procedure bij de verschillende GGD's een pro

bleem ten aanzien van de interpretatie van de cijfers. 
Echter, de registratie van achtergrondgegevens van 
patiënten is op nationaal niveau uniek, zodat ontwik

kelingen in subgroepen van homoseksuele mannen 
en prostituees, die in totaaloverzichten gemaskeerd 
zijn, bestudeerd kunnen worden. 

In de komende jaren zal !SIS op nationaal niveau 
geïmplementeerd worden. Nationale gegevens over 

soa (waarvoor diagnostiek is verricht) komen dan be
schikbaar zonder dat een selectie van gezondheids
zorginstellingen is opgetreden, zoals bij de soa-regis
tratie en de jaarverslagen van soa-poliklinieken. 
Doordat ISIS zowel positieve als negatieve testuitsla
gen bevat, kunnen trends in het voorkomen van soa 
als percentage positieve testen uitgedrukt worden; 
derhalve wordt gecorrigeerd voor een toename in test
aanvragen wegens grotere alertheid, toegenomen aan

dacht, grotere bekendheid of de introductie van scree
ningsprogramma's (bijvoorbeeld voor Oûamydia 

trachomatis). 

Andere soa waarvoor ISIS waarschijnlijk een belang
rijke bron van informatie zal kunnen zijn, betreffen 
hiv-infectie, hepatitis B en syfilis. Voor soa die vaak 
worden gediagnosticeerd zonder laboratorium-
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diagnostiek, zoals herpes genitalis, condylomata acu

minata en gonorroe, heeft ISIS geen meerwaarde en 

blijft informatie van de soa-registratie en de syn

droom-georiënteerde CMR onontbeerlijk voor het ob

serveren van trends. 

Toekomstige ontwikkelingen 

Sinds de wijziging van de Infectieziektewet (april 

1999) zijn en gonorroe geen aangifteplichtige 

ziekten meer. Hierdoor berust het inzicht momenteel 

in het voorkomen van soa alleen op de jaarverslagen 

van de soa-poliklinieken en de soa-registratie. Om 

te komen tot een breed gedragen concept van toekom

soa-surveillance is in 1999 op verzoek van IGZ de 
'herziening soa-surveillance' opgericht, 

bestaande uit vertegenwoordigers van betrokken 

instellingen en beroepsgroepen. In september 2000 
heeft de Werkgroep een unaniem advies uitgebracht 

aan de IGZ.6 Het advies omvat een soa-peilstation, 

bestaande uit de 6 drempelvrije poliklinieken en een 

beperkt aantal GGD's buiten de randstad, aangevuld 

met gegevens uit ISIS en de 

Het 

alléén kan geen betrouwbare 

van incidentie of prevalentie opleveren. 

Omdat deze informatie van belang is voor de interpre

tatie van gegevens uit de soa-surveillance en bij het 

opstellen van beleid, is het noodzakelijk dat er een 

periodiek onderzoek wordt uitgevoerd naar het voor

komen van soa in Nederland. 

Inzicht in de epidemiologie van hiv-infecties in 
Nederland wordt door seroprevalentie-

onderzoek in risicogroepen, in combinatie met de 

aids-registratie. Op basis van de aids-registratie kon in 

het verleden met behulp van de terugrekenmethode 

de hiv-prevalentie worden geschat. Door toegenomen 

gebruik van anti-retravirale therapie zijn deze schat

tingen niet meer betrouwbaar. Hierdoor heeft de aids

reJgiS;tr<atie veel aan waarde verloren voor het volgen 

van de hiv-epidemie. In de toekomst zal deze registra

tie vervangen moeten worden door een hiv-registratie. 

De commissie hiv-surveillance van de Raad voor 

Gezondheidsonderzoek zal naar verwachting in 

maart 2001 advies uitbrengen over de toekomstige 

hiv/aids-surveillance in ons land. 
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Soa door humaan papillomavirus: niet dweilen zolang 
de kraan open staat 

L. RoZENDAAL a 

Samenvatting 

De belofte van propaganda-campagnes dat condooms 
genitale infecties met humaan papillomavirus voor
komen, is misleidend. Bovendien leidt het tot een 
intolerante houding met betrekking tot onschul

dige symptomen en stigmatiseert het impliciet 
vrouwen met een afwijkend uitstrijkje enjof baar

moederhalskanker. 

Het humane papillomavirus 

De mens leeft niet alleen, maar ingebed in een wereld 
met een schier oneindige variatie aan mensen, die
ren, planten en micro-organismen. Leven zonder deze 
grote verscheidenheid is onvoorstelbaar en wellicht 
onmogelijk, omdat eigenlijk elke levensvorm zijn 
sociale kanten kent. Confrontaties met anderen, 
waaronder honden, paarden, leeuwen en beren, kun
nen tot ziekte, invaliditeit en soms 

Abstract 

1be promise of propaganda campaigns that con

doms prevent genital infections with human papil
Jornavirus is misleading. Moreover, it results in an 
intolerant attitude concerning harmless signs of in

fection and implicitly stigmatizes women with an 
abnormal cervical smear andfor cervical cancer. 

bekend. Als het kleinste verschil telt, zijn er honder
den verschillende HPV's. Deze variatie is des te opval

lender, omdat het HPV-DNA ongeveer 5000 base-paren 
telt. 

Ten einde enig overzicht in de HPV-wereld te schep
pen worden ze grofweg in 4 groepen ingedeeld: cuta
ne (= huid) en mucosale (= slijmvlies) HPV-typen en 
laag- en hoog-risico HPV-typen. Er zijn dus cutane 

laag- en hoog-risico typen en muco

zelfs de dood leiden. 
Temidden van de bonte verscheiden
heid aan levensvormen. 

Deze virussen heten zo. omdat ze 
aanvankelijk uit wratten geïsoleerd 
zijn: iedereen kent deze wratten, 

meer dan 90 
verschillende HPV-typen 

zijn bekend 

sale laag- en hoog-risico typen. De 
termen laag- en hoog-risico HPV zijn 
gerelateerd aan het ontstaan van 

kanker. In tegenstelling tot infecties 
met laag-risico HPV is er bij hoog-

met name aan handen en vingers bij kinderen van 8 
tot 11 jaar. Papillamavirussen zijn wijdverbreid. Aller
eerst zijn er soort-specifieke papillomavirussen: zo 
zijn er runder-, varken-, konijnen- en humane papil
lomavirussen. Als groep vormen humane papillo
mavirussen (HPV's) weer een bonte verzameling op 

zichzelf. Wanneer het DNA van twee HPV's meer dan 
5% verschilt spreekt men van een ander type. Wan
neer het HPV DNA meer dan 1 'Y.,, maar minder dan 5% 
verschilt, spreekt men van een variant van een type. 
Bij minder dan 1% verschil in het DNA worden HPV's 
als identiek beschouwd. HPV-typen worden bij gebrek 
aan een zinvollere naamgeving genummerd; de syste
matiek van de nummering is dat begonnen werd bij 
nummer 1 en dat vervolgens ieder nieuw type op 

volgorde van ontdekking zijn nummer kreeg. Er zijn 
inmiddels meer dan 90 verschillende HPV-typen 

•1 Arts-patholoog. Vrije Universiteit Medisch Centrum. Amsterdam 

risico HPV een verhoogde kans op 
het ontstaan van kanker (o.a. cervix-, vagina-, vulva-, 
penis-, anus-. of huidkanker). 

Cutane wratten 

De wratten ontstaan bij een klein deel van mensen 
die in aanraking komen met laag-risico cutane HPV
typen. Een lagere-schoolklas is heel bruikbaar voor de 
beschrijving van het beloop van HPV-infecties: het is 
aannemelijk dat alle kinderen met cutaan-HPV in 

aanraking komen; slechts enkele kinderen krijgen 
wratten; en van hen ontwikkelt een fractie zoveel 

wratten dat het- min of meer objectief- de spuigaten 
uitloopt. 

Op zich zijn cutane wratten volstrekt goedaardig en 
behandeling is alleen nodig om cosmetische redenen. 
Het is niet mogelijk huidwratten uit te roeien door 
consequent iedereen met- zichtbare- wratten te isole
ren en te behandelen, omdat de meeste infecties zon-
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der symptomen verlopen, dus zonder wratten. Daar

om wordt HPV ook door mensen zonder wratten ver

spreid. Omdat er bij HPV-infecties 10 keer zoveel men
sen zonder wratten zijn, ten opzichte van mensen 

met wratten. worden de meeste HPV-infecties doorge

geven door mensen zonder wratten. Met andere woor
den , tien tegen één dat iemand met wratten het HPV 

kreeg van iemand zonder wratten. Omdat er 10 keer 

meer HPV-geïnfecteerden zijn zonder wratten. is het 

voor iemand met wratten relatief moeilijk nieuwe 
HPV-infecties te veroorzaken. Bovendien zijn in hun 

omgeving de mensen zonder wratten meestal toch al 

besmet. En herinfectie leidt niet tot meer of ernstiger 

versehij nselen. 

Hoe verschillend HPV-typen ook zijn, de epidemiolo

gie is altijd gelijk. Dus, zoals hierboven geschetst: 

praktisch iedereen komt in aanraking met cutane 

HPV-typen, een aantal krijgt wratten. slechts een 

enkeling krijgt er ontsierend vele. En: praktisch ieder

een komt in aanraking met laag-risico mucosale HPV

typen. een aantal krijgt condylomata acuminata, 

slechts een enkeling ontsierend vele. 

Op gelijke wijze: praktisch ieder-
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Computerbewerkte weergave van 
cryo-electronenmicroscopische 
opnamen van humaan papilloma
virusdeeltjes. 

roeien. kennelijk niet uitsluitend vanwege hun veron

derstelde ontsierende karakter. Van infectie-beperking 

wordt veel verwacht. daarbij vergetend dat de meeste 

infecties met de laag-risico mucosale HPV-typen die 

condylomata acuminata veroorzaken geen symp

tomen geven. Op elke man/vrouw met condylomata 
acuminata zijn er 10 anderen die on(op)gemerkt 

mucosale HPV's verspreiden. Hier blijft de wrange 

smaak van de retorische vraag waarom 1 aan de 

schandpaal genageld moet waar 10 anderen vrijuit 

gaan. 

Hoog-risico HPV-typen 

Voor wat betreft de mucosale hoog-risico HPV-typen, 

op goede gronden wordt aangenomen dat bijna ieder

een. man en vrouw, hiermee in aanraking komt. Deze 

infecties komen in alle sijmvliezen voor: mond/keel, 

anus en genitalia. Voorzover het genitale infecties 

betreft is er met betrekking tot het ontstaan van kan

ker een waterscheiding tussen man en vrouw. Waar 

anus-. penis- en vulva-/vaginakanker zeldzame ziekten 
zijn. is baarmoederhalskanker dat niet. Deze ziekten. 

en baarmoederhalskanker in het 

een komt in aanraking met hoog

risico mucosale HPV-typen, een 

aantal krijgt in het slijmvlies pre

maligne afWijkingen, slechts een 

enkeling kanker. 

huidwratten 
worden schouderophalend 

geaccepteerd 

bijzonder, worden beschouwd als 

late complicaties van een persiste

rende infectie met mucosaal hoog

risico HPV. De gevoeligheid van de 

En daarmee zijn we bij de crux van HPV-infecties. 

Infecties met HPV zijn eigenlijk altijd onschuldig, 

behalve als het tot kanker leidt. Hoe gaan we daar 

mee om? 

Huidwratten worden schouderophalend geaccep

teerd . Als ze ontsieren kunnen ze weggehaald wor

den. Van preventie of infectie-beperking wordt 

- terecht - geen heil verwacht. Dat betekent ook dat 

mensen met wratten daarvan in het inter-menselijk 

verkeer geen hinder (behoren te) ondervinden. 

Condylomata acuminata, even onschuldig als wrat

ten, worden minder geaccepteerd. Men wordt openlijk 

aangespoord ze onmiddellijk met wortel en tak uit te 

baarmoederhals voor door HPV 

geïnduceerde kanker wordt verklaard door de speci

fieke overgang tussen het plaveiselepitheel op de bui

tenzijde(= vaginale zijde) van de baarmoedermond en 

het cylinderepitheel aan de binnen zijde van de baar

moeder(mond). Zo'n - hormoongevoelige - overgang 

ontbreekt in mond/keel , anus en ure thra. 

Baarmoederhalskanker ontstaat - net als vrijwel alle 

andere maligniteiten - na een lange voorafgaande 

periode met premaligne afWijkingen. Premaligne 

afWijkingen - of dysplasie - van de baarmoedermond 

z ~jn algemeen bekend doordat vrouwen tussen de 30 

en 60 jaar vijfjaarlijks bij het bevolkingsonderzoek op 
baarmoederhalskanker een uitstrijkje (kunnen) laten 
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maken. Meestal -bij meer dan 95 procent van de vrou
wen - is het uitstrijkje goed. Bij een aantal van de res
terende vrouwen is er sprake van dysplasie, oftewel 
een premaligne afwijking. Deze 
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infecties wordt via een extra-genitale route (waaron

der hand en mond) overgebracht. Condooms bieden 
daarom geen zekere bescherming tegen een infectie 

met hoog-risico HPV. Gezien het 

vrouwen wordt aangeraden het 
afwijkende slijmvlies bij de gynae
coloog te laten onderzoeken en 

eventueel te laten weghalen. 
Onder andere uit gegevens verkre
gen bij het bevolkingsonderzoek 

op baarmoederhalskanker is be-

bij misleidende 
propaganda is 

terughoudendheid 
op haar plaats 

ubiquitair voorkomen van hoog
risico HPV is het reëler ervan uit te 
gaan dat ook bij condoomgebruik 
vrijwel iedereen in aanraking 
komt met ruucosaal hoog-risico 
HPV. Dat impliceert dat propagan-

kend dat: 
1. vrijwel iedereen met ruucosaal hoog-risico HPV in 

aanraking komt; 
2. er bij 10% van de vrouwen een premaligne afwij

king ontdekt wordt; 
3. 0, 7% van de vrouwen baarmoederhalskanker 

krijgt. 
Volledigheidshalve zij vermeld dat veel premaligne af

wijkingen vanzelf verdwijnen en derhalve niet ont
dekt worden. 

Voor een beter begrip kan het ook zo geformuleerd 
worden: neem 200 vrouwen, geboren op 1 januari 
1930 en bekijk hun ziektegeschiedenis met betrek
king tot baarmoederhalskanker op 1 januari 2000, 
dus op 7ü-jarige leeftijd. Dan zal blijken dat: 
1. bijna allen, in ieder geval meer dan 160 (80%), ooit 

een keer in aanraking zijn geweest met ruucosaal 
hoog-risico HPV; 

2. er 20 (10%) zijn die ooit een afwijkend (lees: dys
plastisch) uitstrijkje hadden 

3. er 1-2 (0,7%) vrouwen zijn met baarmoederhals

kanker. 

De ruucosale hoog-risico HPV-typen die baarmoeder
halskanker veroorzaken worden vooral bij geslachts

verkeer overgebracht. Een belangrijk deel van de 

da campagnes die beloven dat con-
doomgebruik een veilige bescherming biedt voor in

fecties met hoog-risico HPV misleidend zijn. Bij 
misleidende propaganda is terughoudendheid op 
haar plaats. Dat wordt bedoeld met de titel 'niet dwei
len met de kraan open'. Zolang er tegen infectie met 
HPV geen reële bescherming mogelijk is, kan het risi
co op baarmoederhalskanker beperkt worden door 
deel te nemen aan het desbetreffende bevolkingson
derzoek en daarbij het eventueel afwijkende slijmvies 
te laten weghalen. Mogelijk kan in de toekomst door 
inenten de 'kraan gesloten worden.' Voor de ontwik

keling van een goed vaccin is nog veel onderzoek 
nodig. 

Conclusie 

Infecties met HPV zijn meestal asymptomatisch en 
onschuldig. Ze komen zo frequent voor. terwijl con
dooms relatief weinig bescherming bieden, dat het 
gebruik van symptomatische HPV-infecties als voor

beeld in propaganda-campagnes voor condooms niet 
rationeel is. Voor optimale behandeling van het rela
tief veel voorkomende baarmoederhalskanker is vroe
ge opsporing in het bevolkingsonderzoek het beste 
wat de vrouw geboden kan worden. Immers, zij 
betaalt tol voor genitale HPV-infecties die vrouw en 

man gelijk treffen. 
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Transmissie van hepatitis B in Nederland, resultaten uit 
het BRON-onderzoek 

I. VELDHUIJZEN" 

zameld van 144 

B-infectie. Op de 

de 

uitgebreide gegevens ver· 
met een acute hepatitis 

komt vo•:>rrlarue,llJ 
aan de orde. Daar-

naast worden de bronnen van infectie beproken. 

Epidemioloog, Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE), 

Eerder is in het Infectieziekten Bulletin de stand van 
zaken aan het eind van de 
periode beschreven. 1 

Literatuur 

1) Veldhuijzen I, Laar van de M. Hepatitis B BRON-onderzoek: 

De organisatie van de Nederlandse soa-bestrijding 

J. DoOSJE" 

Samenvatting 

er diverse 

in Nederland en enkele activiteiten 

daarbinnen. 

Organisatie 

De soa-bestrijding in Nederland is decentraal cr"''"roc::~ni

seerd. De verantwoordelijkheid voor de infectieziekte· 
waaronder ook soa vallen, ligt bij de 

gemeenten. Dit is vastgelegd in de Wet Collectieve Pre· 
ventie en wordt uitgevoerd door 
GGD's. Concrete taken die GGD's volgens de wet heb· 

ben zijn: 
bron· en contactopsporing; 

ondersteunen van patiënten en hulpverleners; 

soa-controle bij groepen zoals prosti· 
tuees; 

Sociaal-Verpleegkundige, GGD Rivierenland, Tiel 

Abstract 

In the Netherlands different national and 
institutions are involved in the control of sexual 
transmitted disease (STD). This network focuses on 
the treatment, and of STD's. 

An overview is presented of the Dutch system of 
STD control and prevention with details of several 
aspects. 

opzet en van preventieactiviteiten 

(waaronder ook hepatitis B·vaccinatieprogramma 

tstenurnng van curatie en preventie. 
Uit de laatste taak blijkt al dat GGD's niet al het werk 
zelf doen. 

Voor de curatie van soa zijn huisartsen, dermato· 
venereologen, gynaecologen, soa-poliklinieken en 
GGD's van groot belang. In het gelden huis
artsen als eerstelijnsfunctie. Zij diagnosticeren en 
behandelen in eerste instantie soa. Zij kunnen door· 
verwijzen naar dermato-venereologen en gynaecolo· 
gen. De kosten hiervan vallen binnen de reguliere 
vergoedingen van de gezondheidszorg (AWBZ en ziek

tekostenverzekering). In de 4 grote steden bestaat een 
alternatief systeem. Daar 6 zogenoemde drempel· 
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vrije soa-poliklinieken waar mensen zich anoniem en 

kosteloos kunnen laten behandelen. In veel andere 
steden en regio's hebben GGD's een laagdrempelige 
voorziening, vaak in samenwerking met een dermato

loog, waar mensen met (vermoeden van) een soa 

terechtkunnen. Sociaal verpleegkundigen spelen een 
centrale rol in de begeleiding van patiënten en het 

uitvoeren van bron- en contactopsporing. 

Soa-netwerk 

ln deze decentrale structuur is de taak van de rijks
overheid vooral het vormen van beleid en het schep

pen van randvoorwaarden voor een doelmatige en 
doeltreffende infectieziektebestrijding, Verschillende 
landelijke organisaties spelen daarbij een (ondersteu

nende) rol. Het RIVM is verantwoordelijk voor het 
monitoren van infectieziekten. inclusief 
naast zijn landelijke organisaties 
zoals de Stichting soa-bestrijding, 

soa. Daar-
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Preventie-activiteiten 

ln 1987 is de eerste 'vrij veilig campagne' uitgevoerd. 
Deze is gestart om het publiek voor te lichten over de 

dreiging van aids. Sindsdien zijn er regelmatig cam
pagnes uitgevoerd. Vanaf 1993 wordt binnen deze 
campagne aids- en soa-voorlichting geïntegreerd. 
Preventie-activiteiten zijn gericht op het algemene 
publiek, zoals bijvoorbeeld jongeren. Aan de primaire 
preventie van soa dragen organisaties als scholen, 

jongerencentra, en het uitgaanscircuit in belangrijke 
mate bij. Daarnaast richt men zich op verschillende 
risicogroepen als homoseksuelen, prostituees, drug

gebruikers, asielzoekers en andere groepen. 

Met de afschaffing van het bordeelverbod is het moge
lijk om via gemeentelijke verordeningen, arbobeleid 
voor de prostitutiesector te ontwikkelen. Als onder-

deel van het arbobeleid maken 

de Stichting Aids-fonds, de Scho
rerstichting, het Nationaal Insti-

tuut voor Gezondheidsbevordering 
en Ziektepreventie (NIGZ), het 
Nederlands Instituut voor Sociaal 

Sexuologisch Onderzoek (NISSO) 

randvoorwaarden 
voor een doelmatige 

en doeltreffende 
infectieziektebestrijding 

GGD's concrete afspraken over soa

screening van prostituees. Tevens 
wordt door GGD's met behulp van 

recent ontwikkelde protocollen de 
hygiënebegeleiding in de bordelen 
concreet vormgegeven. 

en de LCI direct of indirect betrok-

ken bij de nationale soa-bestrijding. Verenigingen van 
regionaal werkende organisaties en professionals, 
zoals GGD Nederland, de Nederlandse Vereniging 
voor Dermatologie en Venereologie, de Nederlandse 

Vereniging voor de Studie van Seksueel Overdraag
bare Aandoeningen (NVSSOA) en de Landelijke Vereni
ging van Sociaal Verpleegkundigen in GGD's, zijn 

eveneens actief in een landelijk soa-netwerk. Naast de 
landelijke koepelorganisaties spelen belangen
organisaties zoals de HIV-vereniging, de Hepatitis 
Stichting en de Herpes Informatie en Support Organi
satie, een rol van betekenis in de organisatie van de 

soa bestrijding. 

De afgelopen jaren zijn verschillende rapporten 
verschenen over problemen binnen de openbare 
gezondheidszorg en de infectieziektebestrijding. Op 
het ogenblik werkt GGD Nederland, in samenwerking 
met de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) 
en het ministerie van VWS, aan een verbetering van 

de openbare gezondheidszorg. Ook is er een concreet 
plan om de infectieziektebestrijding verder te verster

ken. 

Naast een professionele begelei
ding is het voor asielzoekers noodzakelijk soa & aids 
preventie-activiteiten te organiseren en voorlichtings
materialen te ontwikkelen. GGD's gaan daarom steeds 
meer samenwerken met de MOA-afdelingen (medi

sche opvang asielzoekers) in asielzoekerscentra. Dit 
gebeurt op zowel op regionaal als landelijk niveau. ln 
ieder geval liggen er in de Nederlandse gezondheids
zorg nog voldoende uitdagingen in bestrijding van 
infectieziekten, waaronder soa. 

Literatuur 

1) Beleidsplan 2001·2003 van de Stichting soa-bestrijding.februari 

2001 auteur: St. soa-bestrijding 

2) SOA en Aids in Nederland, RIVM-rapport 441500011, redactie 
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Soa, Moa en GGD, een kruisbestuiving: 
praktijk en landelijke proj ectma ti ge ondersteuning van 
de Stichting soa-bestrijding 

M. TAAL", E. DE jONGb 

Samenvatting 

Sinds 1 januari 2000 is de Medische Opvang van 
Asielzoekers (MOA) overgedragen aan de GGD's. 
Samenwerkende GGD's hebben 7 MOA-Stichtingen 

opgericht. Deze nieuwe landelijke structuur krijgt 
ondersteuning van het Landelijk Service Bureau van 
GGD Nederland. Hierdoor zijn nieuwe mogelijk
heden ontstaan voor het tegengaan van soa. De inte
gratie met GGD's en het aanstellen van verpleeg
kundigen en artsen met preventieve taken binnen 

de MOA. zorgen voor versterking van de soa bestri} 
ding. 
De Stichting soa-bestrijding heeft een project

voorstel bij Stichting Aids Fonds ingediend waarbij 
een integraal soa-preventie en soa-zorg pakket 
wordt ontwikkeld. Na een pilot in twee MOA regio's 

zullen resultaten landelijk worden geïmplemen
teerd. 

MOA-organisatie 

Binnen de MOA werken sociaal-geneeskundigen, jeug
dartsen, sociaal-verpleegkundigen, praktijkverpleeg
kundigen, jeugdverpleegkundigen en GVO-verpleeg

kundigen. Deze medewerkers zijn verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de soa-bestrijding binnen de 
centra. Uiteindelijk zijn de GGD's verantwoordelijk 

voor de geboden medische zorg in de centra. 
De mate van integratie met de GGD's verschilt per 
regio. Het beleid op het gebied van soa-bestrijding bin
nen de verschillende opvangcentra, is nu ook nog 
enigszins divers maar het is de bedoeling een uniform 
en kwalitatief verantwoorde gezondheidszorg te bie

den aan alle asielzoekers in Nederland. 
Nu, ruim een jaar na het begin van het integratiepro
ces, is cle tijd rijp om samenwerking op het gebied van 

cle soa-bestrijding te stimuleren en nog meer gebruik 
te maken van elkaars kennis en kunde. 

·" projectleider GGD-ondersteuning bij de Stichting soa-bestrijding 

in Utrecht 
01 sociaalverpleegkundige bij het Asit~l Zoekers Centnnn C:railo in 

Laren IN.H.): 

Abstract 

Since 1 January 2000, meclical care for asylum see
kers (MOA) in the Netherlands has been transferred 
to the municipal health services (GGD's). GGD's 

have joined torces to set up 7 MOA foundations. The 
GGD National Support provides this new 
nation-wicle structure with advice and assistance. 

Extra opportunities have therefore been created for 
combating STDs. Integration into the municipal 
health services and the appointment of doctors ancl 

nurses with responsibilities tor prevention as part 
of MOA will mean increasecl STD controL 
The Netherlancls' Foundation for STD control bas 
submitted a project proposal to the Netherlands 
AIDS Fund tor the development of an integrated 
STD prevention and care service. The results of a 
pilot in two MOA regions wiJl be applied to natiemal 
implementation. 

Soa-bestrijding onder asielzoekers: 
waarom? 

De toenemende migratie en mobiliteit dragen bij aan 
een hogere incidentie, verdere verspreiding en een 

groeiende import van soa. Jaarlijks verlaten velen hun 
land om elders asiel te zoeken. 

In Neeierland vragen jaarlijks zo'n 35.000 mensen 
asiel aan: zij komen uit meer dan 100 landen. Alleen
staande mineierjarigen maken inmiddels 15% uit van 

de totale instroom. 
\Ve weten niet hoe groot of klein het soa-probleem 
onder asielzoekers is; de Nederlandse soa-surveillance 
levert geen gegevens hieromtrent. 

De risicoverhogende omstandigheden kunnen zijn: 
in veel landen van herkomst bestaat nauwelijks 
soa-bestrij ding; 

de gezondheidszorg kan door een oorlogssituatie 
ontregeld worden, waardoor adequate behande
ling van soa niet mogelijk is geweest; 
door onvolledige behandeling van een soa kan 
resistentie tegen antibiotica ontstaan; 
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een deel van de populatie is afkomstig uit hiv- en 
hepatitis-B-endemische gebieden; 
tijdens de vlucht, gevangenschap of een razzia 
komt seksueel geweld voor; 

gezinnen worden door de vlucht tijdelijk of blij
vend uit elkaar gehaald. Nieuwe (seksuele) relaties 
kunnen ontstaan in een opvangcentrum; 
uitvoering van bepaalde aan een cultuur gebon
den handelingen kunnen een risico vormen voor 
het oplopen van een soa. 

De praktijk 

Ellen de Jong is sociaalverpleegkundige bij de MOA. 
Ze werkt binnen het Asiel Zoekers Centrum Crailo. 
Het totale aantal soa is onbekend; vanaf januari 2001 
vindt binnen dit centrum registratie plaats. 
Aandacht voor soa-preventie is sinds de nieuwe struc
tuur duidelijk toegenomen. Artsen en verpleegkundi

gen zijn gaan werken in verschillende vakgroepen 
met verschillende aandachtsgebieden conform de 
GGD-structuur. Een goede samenwerking met de 
GGD, de huisartsen en verloskundigen binnen het 
centrum zorgt voor meer aandacht voor veilig vrijen. 
Soa-testen met daarbij horende contactonderzoeken 
worden meer uitgevoerd en ver-
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De projectmatige ondersteuning van de 
Stichting soa-bestrijding. 

De Stichting soa-bestrijding heeft een project voorbe

reid waarbij aan MOA-medewerkers ondersteuning 
wordt geboden bij de uitvoering van de soa-bestrij
ding. Het is de bedoeling hiermee in dit voorjaar te 

starten. Voor financiering ligt er een subsidieverzoek 
bij Stichting Aids Fonds. 
Het project richt zich primair op de MOA en GGD's, 

maar zal nadrukkelijk ook de samenwerking met de 
landelijke organisaties op dit terrein zoeken. 
Het is een ontwikkelingsproject, met en door MOA

medewerkers. 
Een integraal soa-preventie- en soa-zorgpakket, dat 
wordt ontwikkeld, bestaat uit de volgende elementen: 

beleidsontwikkeling; 
methodiek en materiaalontwikkeling; 
implementatie van bestaand materiaal; 

netwerkondersteuning; 
deskundigheidsbevordering en consultatie. 

De Stichting soa-bestrijding vindt het van belang dat 
de behoeften en risico's van de asielzoekers zelf, als 
uitgangspunten worden genomen bij het project. 

Op de reeds bestaande expertise die 

pleegkundigen worden ingescha
keld na een geconstateerde soa of 

bij signalen van risicogedrag. Er is 
geen of nauwelijks geschikt 
voorlichtingsmateriaal voorhan
den. Voorlichting aan groepen 

synergie tussen de 
twee partijen is op gang 

gekomen 

binnen de MOA aanwezig is. zal 
worden voortgebouwd. Er wordt 

aangesloten bij de bestaande MOA
structuren: het op te zetten net
werk zal geïntegreerd worden in 

wordt door de GVO-verpleegkundi-
gen uitgevoerd. De medewerkers van de MOA zijn 
door de dagelijkse omgang met asielzoekers goed op 
de hoogte van hun leefwereld en culturele achter
gronden. GGD's hebben veel expertise opgebouwd in 

de soa -bestrijding. Synergie tussen deze twee partij
en is op gang gekomen. 

het bestaande landelijke soa
netwerk van GGD's. 

Tijdens de ontwikkelingsfase gaat in twee MOA-regio's 

een pilot van start. Daarna zal er veel aandacht zijn 
voor de overdracht en implementatie van de produc
ten en ervaringen naar en in de andere 5 regio's. Het 

vasthouden van de deskundigheid zal met behulp van 
draaiboeken en protocollen worden bewerkstelligd. 
De Stichting soa-bestrijding zal de consultatie en on
dersteuning aan de MOA voortzetten, ook na de afslui
ting van dit 2 jaar durende project. 
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Het gebruik van nieuwe media in de voorlichting over 
veilig vrij en aan jongeren 

J. POELMANa 

Samenvatting 

Safe Sex Files is een interactieve leermethode op cd

rom waarmee leerlingen van havofvwo kennis en 
vaardigheden op het gebied van veilig vrijen en 
seksualiteit verwerven. De cd-rom bevat testen voor

zien van feedback, animaties, videofragmenten met 
daaraan gekoppelde opdrachten en een seks
encyclopedie. Eindproduct van de CD is een door 
leerlingen te maken webpagina. Safe Sex Files is ont
wikkeld door de Stichting soa-bestrijding met on
dersteuning van Durex en Organon Nederland BV. 

Interactief lespakket 

In toenemende mate wordt in het onderwijs gebruik 
gemaakt van nieuwe media. De Stichting soa-bestrij
ding heeft mede daarom een nieuw interactieflespak
ket op CD-rom voor het Studiehuis ontwikkeld: 'Safe 
Sex Files'. Aan de hand van Safe 

Abstract 

Safe Sex Files is an interactive teaching method on 
CD-ROM with which pupils in higher general secon
dary education can obtain knowledge and skilis 
related to safer sex and sexuality. The CD-ROM con
tains tests with feedback, animations, video scenes 
with assignments, and a sex encyclopedia. The final 
product of the CD is a web page, which the pupils 

design themselves. Satè Sex Files was developed by 
The Netherlands Foundation for STD Control with 
support from Durex and Organon Nederland B.V. 

over hun eigen normen en waarden en die van ande

ren. 
De CD-rom bevat een praktijk gedeelte, waar het 
maken van een webpagina over een onderwerp rond 
het thema veilig vrijen centraal staat. Hierbij maken 
de leerlingen gebruik van de eerder geleerde stof en 

de verworven vaardigheden. De 
Sex Files leren jongeren op een cre
atieve manier over veilig vrijen en 
seksualiteit. Het lespakket past bij 
de recente onderwijsontwikkelin-

de CD-rom is een 
opleiding tot webmaster 

beste webpagina's dingen mee 
naar publicatie op de website van 
de Stichting soa-bestrijding. 

gen in de bovenbouw van 
havofvwo. Het sluit aan bij de eindtermen van de vak
ken Biologie en Algemene Natuurwetenschappen van 
het studiehuis. Safe Sex Files is ontwikkeld door de 
Stichting soa-bestrijding met ondersteuning van 

Durex en Organon Nederland BV. 

Het lespakket Safe Sex Files bestaat uit een kleurrijk 
vormgegeven CD-rom voor leerlingen en een handlei
ding voor docenten. De CD-rom is een opleiding tot 
webmaster. Aan de hand van instructieschermen en 
beeld- en geluidsfragmenten doorlopen de leerlingen 
een intake en een opleiding. Daarbij doen ze spelen
derwijs kennis op over seksualiteit, soa en zwanger

schap. Het lespakket is echter niet alleen gericht op 
het vergroten van kennis. In het opleidingsgedeelte 
worden ook vaardigheden op het gebied van commu

niceren getraind. Speciale aandacht is daarbij voor 
het omgaan met probleemsituaties en sociale druk. 
Daarbij wordt de leerlingen gevraagd na te denken 

•1 Projectleider jongerenprojecten. Stichting soa-bestrijding. Utrecht 

Tijdens de praktijkopdracht kun
nen de jongeren te allen tijde 

gebruik maken van de sekswijzer, een uitgebreide en

cyclopedie over seksualiteit en relaties, die op de CD
rom staat. 

Bij de totstandkoming van het lespakket zijn vertegen
woordigers van het onderwijs, voorlichtingsdeskundi
gen en docenten betrokken. Ook is het materiaal in de 

ontwikkelingsfase getest bij leerlingen en docenten. 
Mede daardoor is een lespakket ontstaan dat goed 

aansluit bij de 
dagelijkse prak
tijk van het on
derwijs en bij de 

belevingswereld 
van jongeren. 
Er is bovendien 
rekening gehou
den met de 
verschillende 
religieuze en 
culturele ach-
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tergronden, die in onze multiculturele samenleving 
zijn vertegenwoordigd. 

Omdat het belangrijk is dat veel jongeren in aanra
king komen met de in de CD-rom geboden kennis en 
vaardigheden, is de verkoopprijs laag gehouden: de 
CD-rom kost fl . 10,00 per stuk. Bij 10 exemplaren of 
meer fl .7,50 per stuk. De prijs van de docentenhand
leiding is fl. 17.50. Bestellen bij : Zorn Uitgeverij: 071 -

514 91 41. 
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'Lang leve de liefde' 

Naast het pakket Safe Sex Files voor havofvwo, is voor 
het vmbo (het vroegere vbo en mavo) het lespakket 

'Lang leve de liefde' beschikbaar. Dit pakket bestaat 
uit een leerlingenmagazine. een video en een handlei
ding. Vanaf mei 2001 is er een volledige vernieuwde 
versie van dit pakket verkrijgbaar. 
Het pakket 'Lang leve de liefde' wordt geïmplemen
teerd via SLIM. SLIM is een project van het Nationaal 
Instituut Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie 
(NIGZ), de Stichting soa-bestrijding en GGD-Neder
land. in samenwerking met het Nederlands Instituut 

voor Sociaal Sexuologisch Onderzoek (NISSO) en TNO
Preventie en Gezondheid. 
'Lang leve de liefde' kan ook worden besteld bij Zorn 

U i tgeverij. 

VOOR MEER INFORMATIE OVER DE LESPAKKETTEN SAFE SEX 

fiLES EN LANG LEVE DE LIEFDE KUNT U TERECHT BIJ DE 

STI C HTING SOA-BESTRIJDING. TELEFOON 030 - 234 37 00. 

Prostitutie; op weg naar een normaal bedrijf 

R. MERTENS' 

Samenvatting 

Persoonlijke ervaringen tijdens de uitvoer van het 
project 'Gezondheidspreventie in prostitutiebedrij
ven· heeft geleid tot de conclusie om onder meer de 
soa-preventie koppelen aan een laagdrempelige soa

screening. Als gevolg hierop wil de GGD een produc
ten pakket bieden met hierin: technische hygiëne
zorg, soa-preventie, soa-screening en surveillance. 

De uitvoering 

Het project " Gezondheidspreventie in prostitutiebe

drijven Midden-Limburg" is 3 jaar geleden van start 
gegaan. Het exploiteren van een prostitutiebedrijf 
was toen nog verboden. Veel verschillende vormen 
van prostitutie kent de regio Midden-Limburg niet; er 
zijn alleen seksclubs, priv~huizen. escortbureaus en 

'' Sociaal-Verpleegkundige. GGD Roermond 

Abstract 

Personal experiences during the execution of the 
project 'health prevention in sex industry' have led 
to a several conclusions, including to combining 
STD prevention with a Iow threshold STD-scree
ning. As aresult ofthis the municipal health servi

ce wants to offer a packet of services including: 
technica! hygienic care. STD prevention, STD scree
ning and surveillance. 

thuisprostitutie. De voorlichting richt zich in eerste 
instantie alleen op de seksclubs en priv~huizen, in 
een later stadium zo mogelijk ook op de escort

bureaus en thuisprostitutie. 

Het 'binnenkomen' in clubs bleek 3 jaar geleden niet 
eenvoudig. Eigenaren waren doorgaans achterdochtig 
en wilden liever zo weinig mogelijk bemoeienis met 
officiële instanties zoals de GGD. Vaak werd aangege
ven dat de prostituees geen informatie nodig hadden. 
Veel clubs wisselden regelmatig van eigenaar, zodat 
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steeds opnieuw energie gestoken moest worden in het 
overtuigen van het belang van voorlichting. Ook 
bleek er veel wisseling te zijn onder de prostituees; ze 
werken vaak maar korte tijd op een plaats. Er werkten 

veel buitenlandse prostituees, onder andere uit Rus
land, Oost-Europa, en Zuid-Amerika. Het aantal bui
tenlandse prostituees daalde het laatste jaar merk
baar. terwijl de vraag hetzelfde bleef. Dit had tot 
gevolg dat clubs moesten sluiten in verband met een 
gebrek aan vrouwen. 

Ervaringen voorlichtingsbezoeken 

Het is momenteel belangrijk om de clubs regelmatig 
te bezoeken- liefst vier maal per jaar- gezien de wisse
ling van prostituees en om meer vrouwen te kunnen 
bereiken. Omdat de voorlichting op vrijwillige basis is 
en de vrouwen regelmatig weggeroepen worden 
omdat er klanten zijn. verloopt een bijeenkomst 
meestal rommelig. Dit betekent altijd improviseren. 
Soms worden voorlichtingsbezoeken van tevoren aan
gekondigd, door middel van een afspraak. Het komt 
ook voor dat een club wordt bezocht zonder afspraak. 
Opvallend is dat het aantal vrou-
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Een veel gestelde vraag van prostituees uit Midden

Limburg is: waar kan ik terecht voor periodiek soa-on
derzoek? Er is geen laagdrempelige mogelijk11eid. 
Men vindt de huisarts geen optie, een clubarts wordt 

soms als bedreigend ervaren, omdat deze in dienst is 
van de eigenaar. Er bestaat wel de mogelijkheid dat 
vrouwen zich incidenteel en op indicatie laten onder
zoeken bij de dermatoloog in het ziekenhuis via de 
vomil (volksgezondheid en milieu)-regeling. Deze af. 
spraken kunnen alleen lopen via de GGD. 

Prostituees geven de voorkeur aan periodiek onder
zoek door een GGD-arts. De GGD is voor veel vrouwen 
een bekend begrip. 

Een belangrijke ervaring is dat voorlichting de beste 
kans van slagen heeft als deze gekoppeld is aan daad
werkelijke hulp zoals soa-onderzoek en behandeling. 

Wat kan de GGD betekenen na de wets
wijziging 

De wetswijziging houdt in dat het na oktober 2000 
niet meer verboden is om een seksbedrijf te exploite
ren. mits het voldoet aan de voorwaarden opgenomen 

in een vergunningenstelsel van de 
wen bij de aangekondigde bezoe-
ken niet groter is. een beter resultaat 

gemeente. De GGD's in Limburg 

hebben op provinciaal niveau een 
beleidsnotitie gemaakt. In deze 
notitie is een integraal producten

pakket opgenomen bestaande uit: 
technische hygiënezorg. soa-

Het is belangrijk om in eerste 
instantie in te gaan op vragen die 

leven bij de vrouwen. met daarbij 
de voorlichtingsboodschap in je 
achterhoofd. Een goede communi-

wordt bereikt wanneer 
gebruik gemaakt wordt 

van een "VIP'er" 

catie blijkt soms toch moeilijk vanwege het taalpro
bleem, terwijl door eigenaren meestal aangegeven 
wordt dat alle vrouwen Nederlands spreken. Een beter 
resultaat wordt bereikt wanneer gebruikt gemaakt 
wordt van een "VIP'er" (voorlichter in eigen taal). 

Onderwerpen die tijdens een voorlichting aan de orde 
komen zijn: vragen van prostituees. veilige sekstech
nieken, condoomgebruik, onderhandelen met klan

ten, hulpmiddelen die gebruikt worden (onder andere 
sponsjes), verschillende soa. soa-onderzoek en anti
conceptie. Vrouwen zijn over het algemeen slecht op 
de hoogte van de verschillende soa en hoe ze voor
kómen kunnen worden. Een ander probleem is dat 
het meestal de klanten zijn die vragen om seks zon
der condoom . In enkele gevallen wordt geadverteerd 
met voornamelijk orale seks zonder condoom. Vrou
wen hebben steeds meer vragen over hepatitis B. Er 

zijn weinig vragen over anticonceptie, terwijl bij 
navraag blijkt dat er veel problemen zijn rond anti
conceptie. 

preventie. soa-screening en soa-
surveillance. Dit pakket wordt aan de gemeenten aan
geboden. In elke regio zal dit pakket mogelijk iets 
anders ingevuld worden. 

Technische hygiënezorg 
De hygiëne-inspecties worden door de GGD uitge

voerd in opdracht van de gemeente. De gemeente be
paalt of bevindingen uit de inspecties moeten leiden 
tot sancties. De hygiëne-inspecties zullen plaats
vinden binnen een handhavingsteam. Het eerste jaar 
vinden er 3 inspecties plaats. nadien 1 maal per jaar. 

Soa-preventie 
Dit houdt in dat minimaal 2 maal per jaar voorlich
ting wordt aangeboden door middel van groepsvoor

lichting en/of persoonlijke gesprekken. ondersteunt 
met voorlichtingsmaterialen . De preventie wordt uit
gevoerd door een andere persoon dan diegene die de 
inspecties uitvoert. 

Soa-screening 
Vier keer per jaar aanbieden van een geneeskundige 
screening op soa. Er is een individueel en een collec-
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tief doel. Door Jantien Noorda, arts van de GGD Ooste
lijk Zuid-Limburg zijn kwaliteit seisen opgesteld, die 
gelden als minimumeisen voor het uitvoeren van een 
laagdrempelige soa-screening. Bij klachten en het 

constateren van soa van meer dan huisartsengenees
kundige aard, wordt standaard doorverwezen naar de 
dermatoloog. 

Soa- surveillance 
Op basis van anonieme gegevens vanuit de soa-scree

ning kan inzicht in het verloop van aan prostitutiege
relateerde soa worden verkregen om daarmee inzicht 
te krij gen in het effect van de maatregelen ter bestrij

ding van soa. Door dit inzicht kan weer adequaat 
beleid opgesteld worden. 

Het platform soa-bestrijding 

T. (OENEN" 

Samenvatting 

De bestrijding van seksueel overdraagbare aandoe
ningen is een taak waarbij vele organisaties en pro

fe ss ionals betrokken zijn. Regionaal zijn onder 
andere GGD's, huisartsen, dermatologen, scholen 
en gemeenten actief. Landelijk hebben onder ande
re het ministerie van VWS, het RIVM, de Stichting 
soa-bestrijding, het Aids Fonds, de Schorersrichting 

en de LCI een rol. Voor een kwalita tief goede en effi
ciënte soa-bestrijding is afstemming tussen partijen 
noodza kelijk. Hiervoor bestaat echter geen gestruc
tureerd overleg. Daarom heeft de Stichting soa
bestrijding het initiatief genomen om te komen tot 
een pla tform soa-bestrijding. Dit is per 1 oktober 
2000 van start gegaan. 

Aanleiding: de behoefte aan gedeelde visie 

Er is behoefte aan een platform dat visie ontwikkelt 
op de soa-bestrijding in Nederland. Trends en ontwik-

"' Directeur. Stichting soa-bestrijding, Utrecht 
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Conclusie 

Hoe zaken zich zullen ontwikkelen na de wetswijzi
ging is nog niet duidelijk. Za l het illegale circuit 

groeien? Als GGD zullen wij de ogen open moeten 
houden voor de moeilijker bereikbare vormen van 
prostitutie, zoals escort en thuisprostitutie. Het is 
belangrijk om deze vormen zoveel mogelijk in kaart 
te brengen. Het vertrouwen in de GGD zal door de 
jaren heen moeten groeien. Mede door dit vertrouwen 

zal het mogelijk zijn om grip te krijgen op de andere 
vormen van prostitutie. 

Prostitutie een normaal bedrijf als ieder 
ander? 

Dat zal het nooit worden. Maar het moet wel zoveel 
mogelijk behandeld worden als een normaal bedrijf 
om zo de prostituees en het algemeen gezondheicis
belang te beschermen. 

Abstract 

Many professionals and institutes work in the field 
of STD controL At a regional level, municipal 
health services, general practitioners. dermatolo
gists, schools and local authorities are involved. At 
a nationallevel the Mi ni stry of Health. the National 

Institute for Health and Environment, the Nether
lands' Foundation tor STD controL the Aids Fund 
among others have a major role. For the STD con
trol to be effective and effïcient all these parties 
must co-operate. In order to improve collaboration. 
the Netherlands' Foundation for STD control has 
initiared a co-ordinating body on STD control in 
which many different professionals participate. The 
co-ordinating body started October 1 st 2000. 

kelingen binnen de soa zowel vanuit epidemiologie. 
als beleid, als internationale ontwikkelingen dienen 
vertaald te worden. Het platform kan het Ministerie 
van VWS, de Vereniging Nederlandse Gemeenten 
(VNG), GGD Nederland en andere partijen in de soa
bestrijding. adviseren. 
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De volgende thema's vragen bijvoorbeeld om een ge

deelde visie. 
Het ontbreekt al jaren aan kwalitatief goede cijfers 
die inzicht bieden in de omvang van de soa-proble

matiek in Nederland. 
Evenals in andere werkvelden is onderzoek nood
zakelijk om innovatie en ontwikkeling te stimule

ren. Een onderzoeksagenda op het gebied van de 
soa-bestrijding ontbreekt echter, evenals afstem
ming tussen partijen over wie wat oppakt. 

De financiering van een aantal specifieke voorzie
ningen in de soa-bestrijding (vomil Volksgezond
heid en Milieu regeling, soa-poliklinieken) moet 
al geruime tijd worden herzien. Afstemming is 
nodig voor zowel de richting waarin deze moeten 
worden herzien, als de implementatie van eventu

ele nieuwe of aangepaste regelingen. 
Er komen signalen dat het aantal soa-infecties bin
nen bepaalde hoogrisicogroepen toeneemt. Een ge

structureerde aanpak vereist afstemming. 
De vraag of er in Nederland evenals in andere lan
den behoefte is aan een screening op chlamydia 

blijft onbeantwoord. 
GGD Nederland en de Nederlandse Vereniging 
voor Dermatologen en Venereologen hebben glo
bale plannen ontwikkeld voor een versterking van 
de regionale soa-bestrijding. 

Om visie te kunnen ontwikkelen is een motor nodig 
die vanuit verschillende invalshoeken de problema

tiek kan behandelen. Een platform soa-bestrijding 
kan die taak vervullen. 

Taken en functioneren van het platform 
Soa-bestrijding 

De taak 
Het platform ontwikkelt ideeën. formuleert stand
punten, adviseert, stimuleert, en bevordert de samen
hang binnen de soa-bestrijding. Het platform bevor
dert de implementatie van de standpunten die het 
platform inneemt. Het platform voert zelf geen 
projecten of onderzoek uit. Dit kan door de verant

woordelijke instellingen worden gedaan. 

Hetdomein 
Het platform richt zich op het terrein van de soa
bestrijding. Dit terrein is breed: het betreft zowel de 
preventie als curatie, zowel de praktijk als weten
schap. zowel beleid als uitvoering. Soa betekent inclu
sief hiv/aids. Dit sluit aan bij de actuele ontwikkelin
gen op het terrein van soa en hivjaids en bij de 

regionale preventiepraktijle In Nederland wordt hiv 
vooral seksueel overgedragen en is daarmee een soa. 
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Integratie van beide thema's komt steeds nadrukkelij
ker op de agenda. 

Samenstelling 
Gezien het accent op visie-ontwikkeling is gekozen 
voor een deskundigenmodel en niet voor een repre
sentatiemodeL De deskundigen worden geacht het 
vertrouwen van het veld te hebben. Binnen het plat
form is de betrokkenheid nodig van vele disciplines 
(bijv. sociaal geneeskundigen, epidemioloog, verpleeg

kundige, huisartsen, dermatologen). Om het platform 
werkbaar te laten zijn wordt gezocht naar gecombi
neerde deskundigheden. 
De heer W. Cense, voormalig directeur van het Rode 
Kruis en voormalig huisarts, is voorzitter van het plat
form. Op dit moment nemen deel aan het platform: 
A. v.d. Hoek tGG&GD Amsterdam), W. v.d. Meijclen 
(SOA-poli Rotterdam). C. Hoebe (GGD Oostelijk Zuid
Limburg), M. v.d. Laar (Riv'N1), J. van Steenbergen (LCI), 
M. Esveld (VWS), M. van Oostrom (Aids Fonds), 
W. Schop (GGD Rotterdam), M. Altenburg (Schorer
stichting), T. Coenen (Stichting soa-bestrijding). R. van 

Lunse (seksuoloog) en C. v.d. Lee (Stichting soa
bestrijding). Een aantal deskundigen wordt op dit 
moment nog benaderd voor deelname. 
De Stichting soa-bestrijding verzorgt het secretariaat 
van het platform. Het platform vergadert ongeveer 
viermaal per jaar. 

Financiering 
Het ministerie van VWS heeft besloten om het plat

form te subsidiëren zodat het een snelle start kan 
maken en zodat er minimale voorwaarden zijn om 
goed te kunnen functioneren. 

Een vliegende start ..... 

Tijdens de eerste twee bijeenkomsten is gesproken 
over twee belangrijke onderwerpen in de soa-bestrij
ding: chlamydia-screening en surveillance. De nood
zaak is benadrukt om op het gebied van chlamydia
screening stappen te ondernemen. Ook vindt het 
platform dat het surveillance-advies dat is opgesteld, 
met spoed moet worden opgepakt. Over beide onder

werpen wordt een brief aan de minister van VWS ge
stuurd. Binnenkort zal er gesproken worden over 
onder andere de vomil-regeling. Er is een prioriteiten 
agenda in ontwikkeling om ervoor te zorgen dat niet 
alleen de actualiteit de agenda bepaalt. Voor diegenen 
in de soa-bestrijding die een onderwerp onder de aan
dacht van het platform willen brengen: C. v.d. Lee van 
de Stichting soa-bestrijding is contactpersoon (c.van
derlee@soa.nl). 
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BERICHTEN 

MRSA in Nederlandse ziekenhuizen: 
Surveillance-resultaten in 2000 en eerste resultaten moleculaire 
typeringen 

Samenvatting 

Een overzicht wordt gegeven van de resu ltaten van 
de MRSA-surveillance in Nederland, over het jaar 
2000. Het aandeel MRSA binnen alle S. aurcus isola
ten bleef ook in dit jaar laag (0.3";,). Het aandeel 
buitenland-geassocieerde indexpatiënten stabiliseer
de op 20 '.Y.,. De uitgebreidere ziekenhuis-epidemieën 
werden met name veroorzaakt door 'ep idemische' 
faagty pen uit de faaggroepen 'III' en 'Z'. De eerste 
resultaten van de moleculaire typering door middel 
van 'Pulsed-field Gel Elect ro phoresis' (PFGE) tonen 
aan dat deze techniek een waardevolle uitbreiding 

is voor de epidemiologie van MRSA. 

Inleiding 

Epidemieën met multiresisten te bacteriën vormen 

ook in Nederland een terugkerend probleem en ver
eisen in de betreffende ziekenhui zen veel (extra) 
inspanningen bij het bestrijden ervan. In 1989 is in 

opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
(IGZ) een survei llance gestart van Meticilline-resisten
te Staphylococcus ar.trcus (MRSA) in Nederlandse zieken

huizen. Dit a rtikel is het vervolg van de surveillance
overzichten van 1989- 1997 1 en van 1998 -19992 , en 
beschrijft de resultaten ui t het jaar 2000. 

Methoden 

Om een goed overzicht te verkrijgen van de incidentie 
en verspreiding van MRSA in Nederland. werd aan 
a lle medisch microbiologen gevraagd alle MRSA-stam
men die in hun ziekenhuis geïsoleerd werden op te 
sturen naar het RIVM voor (kosteloze) nadere type
ring: faagtyperi ng, Minimaal Remmende Concentra

ti e (MRC/MIC) ten opzichte van meticilline en oxacil
line middels de E-test. en PCR-reacties voor het 

aantonen van het mccA- en het Martincau-gen . In 2000 

is uit praktische overwegingen de coa-PCR vervangen 
door de Martinea u-PCR, welke eveneens een PCR
product geeft bij uitsluitend S. aureus. Tevens werd 
door middel van een enquêteformulier informatie 
verkregen over de herkomst (ziekenhuispatiënt, per-

Abstract 

An overview is presenred of the results oft he Dutch 
MRSA survei llance program. for the year 2000. 1ne 

proportion of MRSA within all S. aurc!IS isolates. re
mains low (0.3%). The proportion of index patien ts 
who acquired MRSA abroad. stabilised a t 20%. The 
larger h ospita! outbreaks were mainly caused by 
'epidemie' phage types belonging to phage groups 
·m· and 'Z'. The first results of molec ular typing by 
'Pulsed-field Gel Electrophoresis' (PFGE) demonstra

te the importance of this technique for the under
standing ofthe epidemiology ofMRSA. 

soneelslid. buitenland etc.) van de stammen. de m ate 
van verspreiding en of het een sporadische besmet
ting betrof ofwel dat de besmetting ond erdeel was 
van een epidemie. Een epidemie werd gedefinieerd 
als 2 ofwel meer isolaties van een stam met hetzelfde 
faagtype bij verschillende patiënten binnen hetzel fde 

ziekenhuis. De patiënt bij wie als eerste een stam met 
het betreffende faagtype werd geïsoleerd werd be
schou wd als indexpatiënt. De respons op de enquête 

was circa 60%, hetgeen een lichte stijging is ten 
opzichte van de voorgaande jaren. Bij de interpretatie 
van de hieronder vermelde gegevens over de her
komst van de stammen blijft desondanks enige voor

zichtigh eid geboden. 

Resultaten 

Incidentie van MRSA in Nederland 
Het aantal ingestuurde eerste MRSA-isola ten van pa
tiënten in de jaren 1989 t/m 1996, lag ieder jaar nog 
onder de 250. maar bedroeg in 1997 bijna 300. 1 In 
1998 en 1999 steeg het aantal jaarlij ks ingestuurde 
MRSA-isolaten van patiënten nog verder. tot respectie
velijk 376 en 390. 2 In 2000 werden 378 unieke 
patiënt-isolaten ingestuu rd (Figuur 1). Het percentage 
index-patiënten en sporadische besmet tingen ten 
opzichte va n het to taal aantal ingestuurde patiënt
isolaten bedraagt voor 2000 circa 60% (periode 1995 

t fm. 1999: 45- 60%) (Figuu,- 2) . 



Jaargang 12 nummer 3 2001 

500 

400 

_ 300 
e 
::: 

~200 

100 

0 

• p<'rsoneel 

Opatienten 

I 

"" 
~ 

I "" 

I I • 
-

"" • I 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Jaar 

Figuur 1. Totaal aantal MRSA's ingezonden naar het RNM 
voor nadere typering in de periode 1989 tfm. 2000. 

Uit gegevens afko mstig van het resi stentie-peilings
project3.4 (waarin 8 streeklaboratoria participeren) 

blijkt dat in het jaar 2000 het aandeel MRSA t.o.v. alle 
S. aureus isolaten 0.3% bedroeg (gebaseerd op ruim 
7000 geteste S. aw-eus isola ten). Dit komt overeen met 

het langj arig gemiddelde van de periode 1990 - 1997. 

De verhoging in 1999 (tot 1.3%) is toe te schrijven aan 

enkele MRSA-uitbraken in het verzorg ingsgebied van 
2 participerende streeklaboratoria . In vergelijking 
met de meeste andere Europese landen blijft het per
centage van 0.3 erg laag (resultaten EARSS-project).5 

Het aantal ziekenhuizen en verpleeghuizen dat in 
2000 MRSA-isolate n instuurde bedroeg respectievelijk 

76 en 8. 

De m eest voorkomende faagtypen in 2000 waren Z-
115 (7%), Z-151 (6%), Z-201 (6%), Ill-323 (4%) en V-8 (3%). 

Een aantal MRSA-isolaten hebben aanleiding gegeven 
tot kleinere of grotere ziekenhuisepidemieën: het 
aantal waargenom en uitbraken bedroeg 20 in het jaar 

2000. Tabel 1 geeft het beperkte aantal faagtypen weer 
die een epidemie(tje) hebben veroorzaakt in meerdere 
ziekenhuizen. Behoudens uitbraken met de zoge
naamde 'epidemische' faagtypen (m.n. uit de faag
groepen 'lil' en 'Z' ), bleek het m erendeel van de clus

ters van slechts beperkte omvang. Echter. iedere 
MRSA-isola tie geeft aanleiding tot uitgebreid bron
contact onderzoek en vergt veel inspanning van het 

foto 1. foto 2. foto 3. 
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Tabel 1. MRSA-faagtypen die in 2000 in verschillende 
ziekenhuizen een epidemie(tje) hebben veroorzaakt. 
Tussen haakjes = het totaal aantal ziekenhuizen waar het 
faagtype in 2000 voorgekomen is (inclusief solitaire 
gevallen). 

Faagtype Aantal Bro n 
ziekenhuizen 

lll-29 2 141 België. Frankrijk. Nederland 
lll-323 2 (3) Nederland 
V-8 2 (5) Oostenrij k. Nede rland 
Z-115 2 (6) Frankrijk. Nede rland 
Z- 151 6 (9) Verenigd Koninkrijk, Nederland 

Erratum Tabel l. van het MRSA-artikell998-1999 (Inf. Bull. 
2001 jaa1·gang 12(1); 15-18): 

Faagtype Aantal Jaar Bro n 
ziekenhuizen 

l-29 7 1999 Nederland 
lll-29 5 1998 Dive rse lande n , 

Nederland 
!Il-172 7 1998-1999 Nederland. 

Engeland 
Xl-6 2 1999 Nederland 
XVI-3 2 1998 Nede rland . Spanje 
Z-115 9 1998-1999 Nederland , 

Frankrijk 
Z-151 10 1998- 1999 Diver se lande n. 

Nederland. 
Engeland 

ziekenhuis. In 2000 variee rde de grootte van de epide
mieën van 2 tot 21 personen (mediaan= 3). De totale 

duur van een uitbraak varieerde van 2 weken tot 
minimaal 11 maanden . Een relatie met een bui ten
landse indexpatiënt ko n worden gelegd voor circa 
25% van de ziekenhui suitbraak-isolaten (waarvan 80% 

binnen Europa had gereisd) . Bij 65% van de zieke n
huisuitbraken kon het desbetreffende faagtype ook 

vastgesteld worden bij personeelsleden. 
De reeds eerder waargenome n daling in het percen
tage van het totale aantal MRSA- isolaten (index-. soli
taire en secundaire patiënten) waarbij een mogelijke 
relatie met een buitenlands ziekenhuis (m .n . Verenigd 

foto 1. Hechting bacteriofagen aan S. aureus. gevolgd 
door injectie van faag-DNA. 

foto 2. Lysis van bacterie en vrijkomen van nieuwe 
faagpartikels. 

foto 3. Lysis vanS. aureus op kweekplaat door 
'rta.fYlofagen' (= faagtypering). 
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Figuur 2. Aantal indexpatiënten in de jaren 1995 tfm. 1999 
(= alle patiënten die geen aanleiding gaven tot secundaire 
verspreiding in ziekenhuizen plus alle indexpatiënten bij 
secundaire verspreiding). totaal aantal MRSA·isolaten 

"' 

(= index-, solitaire en secundaire patiënten) en percentage 
MRSA-isolaten waarvan bekend is dat de bron uit het buiten· 
land afkomstig is. 

Koninkrijk en Frankrijk) kon worden aangetoond. sta
biliseerde in 2000 op 20% (Figuur 2). Dit geeft aan da t 
de meeste MRSA-isolaten toe te schrijven zouden zijn 
aan in Nederland circulerende stammen en /of is mo
gelijk het gevolg van een toegenomen alertheid van 
de inzendende ar tsen-microbioloog en ziekenhuis
hygiënisten . Verdere surveillance blijft noodzakelijk 

voor het vervolgen van deze trend. In 2000 waren 25 

MRSA-isolaten (= 6 % van het totaal aantal ingestuur
de stammen) afkomstig van een S-tal verpleeghuizen, 

waarbij het aantal MRSA-isolaten per verpleeghuis 
varieerde van 1·10 (mediaan= 2). Van de epidemische 
MRSA-faagtypen kwam alleen Z-151 voor, in 2 ver· 
pleeghuizen met respectievelijk 1 en 5 isolaten. 

Ontwikkelingen in resistentiepatronen 
Alle in 2000 geteste MRSA-isolaten bleven 100% gevoe· 
lig voor vancomycine. Ook werd in 2000 een selectie 
van ruim 400 MRSA-isolaten bij het RIVM getest op 

mupirocine-resistentie. Hieruit kwam naar voren dat 
circa 5% van de stammen hoog-resistent is voor dit 
antibioticum, met name isolaten van faagtype V-8. 

Uit de geretourneerde enquêteformulieren van de 
inzendende laboratoria bleek dat het mupirocine
resistentie percentage voor het jaar 2000 rond de 10 
lag. Echter. dit is afhankelijk van het gehanteerde 
MRC-breekpunt. waarover vooralsnog geen consensus 
bestaat. Ook in het buitenland zijn aanWIJ Zingen 
voor het ontstaan van resisten tie ten opzichte van 
mupirocine.6 
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Tenslotte blijkt uit de enquêteformulieren dat circa 
70% van de MRSA-iso la ten nog gevoelig is voor 
co-trimoxazol. Het k linisch-epidemiologisch belang 

van het opsporen van specifieke resistentiepatronen 
is reeds eerder in dit tijdschrift beschreven .3·7 Hiervan 
zal dit jaar nog uitgebreid verslag worden gedaan in 
dit tijdschrift . 

Moleculaire typering middels PFGE 
Circa 15% van alle in gezonden MRSA-isolaten is 'onty

peerbaar' middels faagtypering. Dit komt voort uit de 
specifieke n adelen va n faagtypering: 
1. karakterisering gebaseerd op tenatypische ken

merken met soms lage reproduceerbaarheid; 
2. niet alle isolaten zijn gevoelig voor de gebruikte 

fagen; 

3. aflezen en interpreteren van de faagreacties kan 
(te) subjectief zijn . 

Daarentegen kennen m oleculaire typeringstechnieken 
(zoals 'Pulsed-Field Gel Electrophoresis' (PFGE)) deze 

beperkingen niet, en zijn ze bovendien in hoge mate 
di scriminatoir, hetgeen deze technieken zeer geschikt 
maakt voor moleculaire epidemiologie en 'outbreak 
investigation ·. In het buitenland worden MRSA's reeds 
op uitgebreide schaal met succes ge(sub)typeerd mid
dels PFGE. Groot bijkomend voordeel is de mogelijk
heid tot (inter)nationale uitwisse lbaarheid van de ver
kregen fingerprint-patronen. 

Het RJVM onderzoekt momenteel of ook in Nederland 
een solide basis gelegd kan worden voor het imple

menteren van PFGE voor het subtyperen van MRSA
isolaten. ter (gedeeltelijke) vervanging van de faagty
pering: in totaal zijn nu van ruim 400 MRSA-isolaten 

de PFGE-patronen bekend. De voorlopige resulta ten 
van deze stud ie tonen aan dat: 
1. in principe alle MRSA-stammen te typeren zijn: 
2. PFGE ruim voldoende discriminatoir is: 
3. het vergelijken van nieuw verkregen DNA-finger

prints ten opzichte van reeds in de database aan
wezige patronen snel, efficiënt en objectief kan 
plaatsvinden . 

Verder bleek diverse malen dat de PFGE-techniek 
gebruikt kon worden om te ontkennen danwel te be
vestigen dat bepaalde MRSA-isolaten (toch) aan elkaar 

gelijk zijn. ondanks afWij kende faagpatronen (Figu ur 3 

en 4). Vergelijking met buitenlandse epidemische 
type-stammen (m.n. de Engelse 'EMRSA'-stammen) 

wordt op korte termijn uitgevoerd. Kortom , PFGE 
(b)lijkt een waardevolle uitbreiding te zijn voor de 
typering van MRSA, en zal de komende jaren dan ook 

veelvuldig worden toegepast. 
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Figuur 3. Faagtypering versus PFGE. Twee in eerste instantie verschillende MRSA-isolaten ( faagtypen III-217 en 111-337) uit een
zelfde ziekenhuis blijken na hertypering d.m.v. PFGE toch niet van elkaar te onderscheiden: 100"/o score in dendrogram. Isolaat 

Z-115 (niet-gerelateerd) ter vergelijk. 

1'1\it: PF\;E 
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Z-146 

Figuur 4. Faagtypering versus PFGE- Drie in eerste instantie verschillende MRSA-isolaten ( faagtypen 111-172, III-294 en 1-111-26) uit 
eenzelfde ziekenhuis blijken na hertypering d.m.v. PFGE toch niet van elkaar te onderscheiden: 100"/o score in dendrogram. Iso
laat Z-146 (niet-gerelateerd) ter vergelijk. 

Tot besluit 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat het 
aantal MRSA's in Nederland nog steeds (erg) laag blijft 
in vergelijking met het buitenland. De door de zieken

huizen te nemen maatregelen en inspanningen 
('search en destroy' -strategie naast restrictief antibio
tica-beleid) blijken dus wel degelijk effectief te zijn. 

Het aandeel 'autochtone' MRSA's blijft relatief hoog 
in Nederland. Essentieel blijft dan ook het verkrijgen 
van een helder inzicht in vóórkomen en verspreiding 
hiervan in Nederland. Daarbij is het volledig invullen 
van de vragenlijsten dan ook uiterst waardevol. 
Wij hopen dan ook dat regelmatige (halfjaarlijkse) 

terugkoppeling van de verkregen gegevens, via het 
Infectieziekten Bulletin, de respons op de enquête
formulieren nog verder zal doen toenemen. 

W.J.B. WANNET, M.E.û.C. HECK EN G.N. PLUISTER, 

LABORATORIUM VOOR INFECTIEZIEKTENDIAGNOSTIEK EN 

SCRHNING (LIS), RIVM 

A.J. DE NEELING EN A. VAN Vt:EN. LABORATORillM VOOR 

INFECTIEZIEKTENONDERZOEK (LJû). RIVM 

E.LP.E. GEUBBELS, CENTRUM VOOR INFECTIEZIEKTEN 

EPI DEMIOI.OGIE (CIE), RIVM 
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Influenzavaccin-samenstelling winter 2001/2002 

Op woensdag 14 februari 2001 zijn bij de Wereld 

Gezondheidsorganisatie (WHO) in Genève vertegen
woordigers van Nationale Influenza Centra bijeen 
geweest om een advies op te stellen over de influenza

vaccin-samenstelling voor winter 2001/2002 op het 
noordelijk halfrond. Nederland was vertegenwoor
digd door prof. dr A.D.M.E. Osterhaus (Hoofd Afèleling 

Virologie, Erasmusuniversiteit Rotterdam). Alle Natio
nale Influenza Centra (NIC: samenwerking EUR. 
NIVEL, RNM en IGZ) van het noordelijk halfrond 
- waaronder het Nederlandse - hebben voorafgaand 
aan deze jaarlijks terugkerende vergadering in1or
matie aangeleverd over de epidemiologische en viro
logische influenza-situatie in hun land in deze winter 
tot nu toe. 

De vaccinstammen voor influenza A(H3N2) en 
influenza A(HlNl) voor volgende winter zijn hetzelf
de al s voor deze winter (zie kader) . Na vaccinatie met 

deze stammen vertoonde circa 80% van de proefperso
nen antistoftirers ? 40 tegen de A/H1Nl- en A/H3N2-

lnfluenzavacdn-samenstelling 2001/2002 

(Sub)type Stam 

A/H3N2 A/Moscow/ 10/99-achtig virus 
(meestal A/Panamaf2007f99) 

A/H!Nl A/New Caledonia/20/99-achtig virus 
B B/Sichuan/3 79/99-achtig viru s 

Lezenswaardig 

Recent verschenen patiëntbesprekingen en verslagen 
van epidemieën die voor de praktijk van de infectie
ziektebestrijding relevant of interessant zijn. De selec

tie is afkomstig uit The New England Joumal of Medi
cine. The Lancet , British Medica! joumal, joumal of 
the American Medica! Association en het Nederlands 

Tijdschrift voor Geneeskunde. 

Hofstede HJM ter, Telgt DSC, Koopmans PP. Therapie van IllV
infectie: hoc snel en hoe krachtig? Ned Tijdscltr Gcnccskd 
2001 ;145:201-4. 

Aan de hand van 5 ziektegeschiedenissen illustreren 
Ter Hofs tede et al. de werkzaamheid van antiretrovirale 

vaccinvirussen en tegen A/HlNl- en A/H3N2-stammen 

representatiefvoor winter 2000/2001. Een titer van 40 
geldt als de minimale antistoftiter die bescherming 
biedt . Voor de influenza B-component is gekozen voor 
B/Sichuan/379/99 al s referentiestam. Deze was al in 
september 2000 door de WHO aanbevolen voor het 
sei zoen 2001 van het zuidelijk halfrond . De oude 

stam BfYamanashi/166f98 induceerde tegen het vac
cinvirus bij 67-84% van de proefpersonen anti stof
riters ? 40, maar tegen recente isolaten zoals B/Sichu

an/739/99 slechts bij 56-69% van de gevaccineerden. 
In maart vindt jaarlijks de vergadering plaats van de 
'influenza vaccine working party' van The European 

Agency for the Evaluation of Medica! Products 
(EMEA). Zij nemen meestal het WHO-advies ten aan
zien van de vaccinsamenstelling over. maar niet al

tijd . Voor de winter 1999/2000 bijvoorbeeld , week het 
vaccinadvies in Europa af van dat van de WHO wat be
treft de B-stam. In Nederland wordt het EMEA-advies 
aangehouden. 

M.-L. HEIJN E N. CENTRUM VOOR INFE CTIEZIEKTEN 

EPID EMIOI.OGit (CIE), RIVM 

BRON : 

NATJONAAl lNFI.UENZA CENTRUM. NIEUWSBRIEF INFLUEN ZA 

S URVEILLAN CE 2000/01 , JAARGANG g. NR. 4- ROTTERDAM, 

21-2-2001. 

ÜOK OP: WWW. INHUEN ZA·C ENTRUM . NL; 

WWW.NIVEL.N L/ 1 N fi.UEN ZA/ INFLUEN ZA. HTM 

combinatietherapie tegen HN, maar laten anderzijds 
zien dat het uitgangspunt 'hit early and hard' in de 
praktijk vaak moeilijk uitvoerbaar is. De behandeling 
is belastend en gaat vaak gepaard met aanzienlijke 
bijwerkingen . Een belangrijke overweging bij de be
handeling is. dat onderscheid te maken is tussen pa

tiënten met een snelle en die met een langzame 
progressie tot aids. Het is daarom noodzakelijk dat 
men in de behandeling niet slechts de richtlijnen uit

voert, maar ook naar de individuele patiënt kijkt. 

Kager PA, Schipper HG. Koorts en cosinofilie, al dan niet met 
urticaria, na .:en reis door Afrika: acute schistosomiasis. Ned 
T(idschr Gcnccskd 2001 ;145:220-5. 
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Kager en Schipper bespreken 2 patiënten die acute 

schistosomiasis opliepen door te zwemmen in het 
Meer van Malawi. Ze bespreken het klinische beeld, 
de diagnostiek en de behandeling met praziquantel. 

Een belangrijke opmerking daarbij is dat praziquan
tel direct na zwemmen in besmet water niet zinvol is. 

Sizemore ], Mitre E. Leg pain in a patient with chronic hepatt

tis C. Lancet 2001 ;357:440. 

In dit case report beschrijven Sizemore en Mitre een 
47-jarige man uit de VS die in korte tijd overleed aan 
een enstige infectie met Vibrio vulnificus. Hij liep deze 

infectie op bij het bereiden of eten van krab. De infec-
tie verloopt ernstiger bij patiënten met een lever-
ziekte (zoals de beschreven patiënt), ijzerstapeling, 

immunodeficiënties, chronische nierziekten, kanker 

INFHTIEZIHTEN BULLETIN 

Vries P] de, Kerst ]M, Kortbeek LM. Migrerende zwellingen uit 
Azië: gnathostomiasis. Ned Tijdschr Geneeskd 2001;145:322-5. 

Aan de hand van 2 patiënten bespreken de Vries et al. 

het ziektebeeld gnathostmiasis oftewel Yang-tse
zwelling. De ziekte wordt veroorzaakt door een worm 
die 3 verschillende larvale stadia doormaakt. Vooral 

gefermenteerde vishapjes in Zuidoost-Azië zijn een 
bron van humane besmetting. Gnasthostomiasis is in 
Nederland een zeldzame importziekte. De ernst van 

de ziekte kan enorm variëren, behandeling is moge
lijk met albendazol. 

en alcoholisme. H.V. 

COLUMN .• 

Risicomuis 

Een kleine vleermuis sprak doordacht 
'Het voortbestaan van ons geslacht 
zover ik dat doorgronden kan 
hangt samen met een vleermuisman 
en die hangt dan weer ergens samen 
met deze of gene vleermuisdame.' 

Uit: Kees Stip, Het Grote Beestenfeest. Bert Bakker 

1989. 

Hoe groot de kans is op overdracht van European Bat 

Lyssavirus (EBLV) bij een risicocontact met een vleer
muis in Nederland, is onbekend. Of de mens na een 

infectie ook altijd onherroepelijk dood gaat is even
eens niet duidelijk. maar wel plausibel. In de gehele 
wereld-literatuur zijn 30 jaar geleden 3 gevallen be
schreven van mensen die zijn overleden aan de gevol
gen van een EBLV-infectie. Sindsdien wordt bij een 
melding van een risicocontact altijd volledige rabiës 
post expositieprofYlaxe gegeven (PEP). Na de invoering 

van dit beleid, zijn er geen sterfgevallen bij de mens 
gemeld. Het is onbekend of dat het gevolg is van het 
gevoerde beleid, ofWel dat de kans op overdracht en 

ziekte vrijwel nul is. 

Ook in Nederland is EBLV aangetoond bij vleermuizen 
(vooral de laatvlieger). Maar in Nederland is bij de 
mens nog nooit een geval van EBLV-infectie aan
getoond. Van de voor onderzoek aangeboden Neder
landse laatvliegers is 25% positief. Bij de ruige dwerg

vleermuis - uit het versje van Kees Stip - is het EBLV 
nooit aangetoond; maar er is ook niet systematisch 
naar gezocht. Toch geven we, ook bij een risicocontact 

met een ruige dwergvleermuis, een PEP-advies. Bij 
voorkeur willen we de vleermuis laten onderzoeken 
door ID-Lelystad: als de uitslag binnen 48 uur na de 
beet bekend is, bespaart dit bij een negatieve uitslag 

f 1.200,- aan MARIG en .f 700,· aan vaccinkosten. 
In de meeste gevallen is de boosdoener niet meer 

beschikbaar en geven we MARIG op grond van de 3 
casuïstische mededelingen in de wereldliteratuur, de 
verwantschap van het EBLV met het klassieke rabiës
virus, en de positieve bevindingen bij een specifieke 
groep vleermuizen. 

In ieder individueel geval is er geen twijfel: altijd PEP 
adviseren om de gevaren van een potentieel dodelijke 
ziekte af te wenden. Collectief voor de gezondheids

zorg is het zeer de vraag of hier sprake is van een 
kosten-effectieve interventie. Immers, ook erg veel 



88 

INFECTIEZIEKJEN BUllETIN 

me nsen die gebeten worden door vleermuizen, gaan 
niet naar de dokter. komen niet bij de GGD terecht. 
Desondanks is er in de afgelopen dertig jaar geen 
enkel geval van EBLV-infectie bij de mens beschreven. 

Dat geldt zowel voor Nederland als voor de rest van de 

wereld. 
Ik durf de verantwoordelijkheid om dan maar eens 
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hoewel het duidelijk is dat er in de overgrote meer

derheid van de gevallen vermoedelijk niet eens sprake 
is van een besmette vleermuis . Mijn eigen kinderen 
zal ik na een beet, of zelfs n a een oppervlakkig con

tact, altijd volledige PEP geven. Een persoonlijke maat 
die erg vaak helpt bij het beslissen in onzekerheid. 

een tijdje geen PEP te geven , niet op me te nemen, J.v.S. 

I N G E Z 0 N DI-E 

Malariasurveillance in 2000: 
tijd om aan de bel te trekken 

De aangifte van malaria per 4-weeksperiode, zoals ge
publiceerd in het Infectieziekten Bu lletin, laat in 
2000 een bizar en geheel ander beeld zien dan in de 
voorafgaande jaren (zie figuur). 

In 1997 werden 224 gevallen gemeld, in 1998 254, in 
1999 264 en in 2000 626. In 2000 is de aangifte dus 
toegenomen tot meer dan het dubbele van het gemid

delde in de 3 voorafgaande jaren. 
Aan de andere kant waren de ziekenhuisopnamen in 
verband met malaria in 1996 344, in 1997 360. in 
1998 354 en in 1999 337 (voorlopige schatting) (SIC 
thans prismant). Vergelijking van het aantal zieken
huisopnamen en de aangiften laat zien dat de onder

rapportage in 1997 tenminste 38 procent, in 1998 28 
procent en in 1999 22 procent was. 

Wat betreft het bijzondere aangiftepatroon in 2000 
dringt de vraag zich op of: 
1. de pieken in de perioden 17-20. 25-29 en 37-40 een 

gevolg zijn van artefacten (bijvoorbeeld verlate 
aangiften. dubbel aangifte n). of veroorzaakt zijn 
door bijzondere omstandigheden (groot aantal 

asielzoekersfirnmigranten en /of eenmalige pas
santen zoa ls zeevatenden), 

2. er in 2000 onder Nederlandse reizigers naar tropi
sche gebieden zich inderdaad meer geva llen van 
malaria hebben voorgedaan. 

Zowel het bizarre beeld als de toename van het aantal 
aangiften van malaria in 2000 zou wellicht (ten dele) 
verklaard kunnen worden. al s een gevolg van de in

voering van de nieuwe Infectieziektewet. onder welke 
malaria van groep B. melding door de arts na vaststel-

!en. verhuisd is naar groep C. m elding door het hoofd 
van het laboratorium. De GGD moet deze vervolgens 

zenden naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 
Daarnaast is er een vrijwillige melding ingevoerd voor 
aa nvullende surveillancegegevens. De nieuwe Wet zou 
dan een positief effect gehad hebben op de volledig
heid van de aangiften. die eerder onvoldoende werd 
gevonden (zie eerder en 1

) . Indien zou blijken dat de 
volledigheid van melding is verbeterd , zullen echter 
- gegeven het bizarre patroon - zeker nog grote vraag
tekens moeten worden gezet bij he t tijdig melden. 

Indien daarentegen het aantal aangiften een afspiege
ling is (zelfs indien niet volledig) van een verandering 

die zich werkelijk heeft voorgedaan , dan zou dat kun
nen wijzen op: 
a. minder nauwgezet volgen van profYlaxe door rei

zigers, 
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b. minder aandringen op de noodzaak van profYlaxe 

door instanties die belast zijn met reizigersadvi

sering, 
c. niet adequate advisering. dat wil zeggen middelen 

gebruikt voor profYlaxe sluiten niet aan op veran
deringen in gevoeligheid van de malaria parasiet . 

Gezien de grote verandering in malaria-aangifte in 

2000 ten opzichte van de voorafgaande jaren is het 

zeker wenselijk om urgent: 

1. te bepalen of er zich inderdaad een substantiële 

toename van malaria onder Nederlandse reizigers 

heeft voorgedaan en zo ja. wat de oorzaken daar

van zijn. en wat gedaan kan worden om dit te 
voorkomen. 

Dit te meer omdat vanuit meerdere Europese lan

den een vermindering van de aandacht van reizi

gers voor profYlaxe wordt gemeld 2 

2. een nadere analyse te doen van het (dys)functione

ren van de malaria aangifte c.q. surveillance. 

Immers. surveillance van infectieziekten vereist door

lopende analyse en tijdige terugkoppeling naar het 

veld. en zonodig aanpassing van richtlijnen. De gege

vens gevraagd voor surveillance zouden een dergelijke 

analyse en een adequaat reageren moeten kunnen 

waarborgen. 
Het schijnt echter dat een dergelijke doorlopende ana

lyse niet goed mogelijk is op dit moment daar de mei-

Commentaar vanuit de IGZ op 
"malariasurveillance in 2000: 
tijd om aan de bel te trekken" 

Voor een doelmatige infectieziektepreventie is het 
essentieel dat tijdig adequate informatie beschikbaar 

komt. Heel terecht merkt de heer van Vliet op dat er 

bij het aantal gemelde gevallen van malaria vraag

tekens gezet kunnen·worden. Dit bleek in 1993 even

eens uit het onderzoek ' importmalaria' van de Land

bouwuniversiteit Wageningen 1 waar de berekende 

onderrapportage uit de gegevens van de IGZ en de SIG 

59% bedroeg. 

Het is sinds lange tijd duidelijk dat in het kader van 

de infectieziektesurveillance. een belangrijke rol is 

weggelegd voor laboratoria waarin de diagnostiek 

van infectieziekten wordt verricht. Met de inwerking-

INfHIIEZIHTEH BULLETIN 

dingen klaarblijkelijk niet tijdig worden gedaan en, 

als eerder in dit Bulletin gemeld, de kwaliteit van de 
vrijwillige informatie te wensen overlaat.3.4 

Ondergetekende is van mening dat indien een goede 

surveillance niet uitgevoerd kan worden daar de be

nodigde informatie niet geleverd wordt op vrijwillige 

basis, ernstig overwogen moet worden om in het be

lang van de volksgezondheid melding van die noodza

kelijke informatie verplicht te stellen. 

Temeer omdat met een goede surveillance reeds aan 

het begin van het derde kwartaal van 2000 de nodige 

(extra) waarschuwingen gegeven hadden kunnen wor

den over het niet aflatende gevaar van malaria in tro

pische gebieden. 

HEIN C.A.M. VAN VLIET, 

PUBLIC HEALTH CONSU LTA NT. UTRECHT 

Bronnen 

I) Reep-van den Bergh CMM. Doeters van Leeuwen WM, Kessel 

RPM van en Lel ij veld ]LM. Malaria: onderrapportage en risico

schatting voor tropenreizigcrs. Ned Tijdschr Geneeskd 

1996; 140(16): 878-82. 

2} Tnternet: www.promedmail.org, www.eurosurveillance.org. 

3) Bosman A. Talsma E, Vliet H van: Evaluatie vrijwillige surveil

lance. TnfBull2000;11(8):140-43 

4) Chaves S, Bosman A: Malaria-aangifte in de periode 1995 tot en 

met 1999. Tnf Bull 2000; 11 (8):14546 

STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID 
Inspectie voor de Gezondheidszorg 

treding van de Infectieziektewet (art.6) is hier sinds 

1 april 1999 invulling aan gegeven. 

Gelet op het onlangs in het NTvG gepubliceerde arti

keF over de sterke onderrapportage van malaria in 

Nederland en de stijging van het aantal gevallen van 

malaria. zou het gerapporteerde aantal in het jaar 

2000 mogelijk dichter bij het werkelijke aantal gedia
gnosticeerde gevallen van malaria kunnen komen. 

De wet bepaalt dat de meldingen van de A- en B-ziek

ten 'zo spoedig mogelijk' en van de C-ziekten (waar
onder malaria) 'binnen redelijk termijn' door de 

directeur van de GGD naar de Inspectie verzonden 

moeten worden. Het beeld van de melding per 4-

8g 
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wekenperiode Iaat zien dat GGD's uiteenlopende op
vattingen hanteren over wat onder een 'redelijk ter
mijn' moet worden verstaan. De Minister heeft in de 
wet geen nadere regels gesteld omtrent de termijn 

waarbinnen de melding plaatsvindt. De Minister is 
van mening dat de snelheid van melden verschilt per 
infectieziekte en derhalve niet uniform geregeld kan 

worden. 

Na 2 jaar ervaring opgedaan te hebben met de 
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van de verwekker (Plasmodium) de GGD hiervan op 

de hoogte stelt. Vervolgens dient de GGD. na overleg 
met de aanvragend arts. de melding binnen 1 week 
naar de JGZ te zenden . 

De Inspectie is van mening dat de in de tabel weerge
geven artefacten in de toekomst. mede gezien de in

spanningen die op dit moment vanuit de GGD's ver
richt word t, voor een groot deel verdwenen zullen zijn . 

werking van de nieuwe Jnfectieziektewet, acht de AW 

Inspectie het nu noodzakelijk nadere regels te stellen 
voor de termijn waarbinnen GGD's de meldingen Literatuur 

moeten doorgeven aan de Inspectie. Op het Landelijk 
Overleg Infectieziekten is begin dit jaar overeenstem
ming bere ikt over de termijn waarbinnen de melding 
dient plaats te vinden. 

1) Bergh , C va n den. lmportmalaria. Intern verslag epidemiologie 

1993 - 146. Vakgroep Humane Epidemiologie en Gezondhcids· 

leer, Landbouwuniversiteit Wageningen 

2) Hest NAII van, Smit F, Verhave ]P. Stc·rke onderrapportage 

Dit houdt voor diagnose malaria in dat het hoofd van 
het laboratorium binnen 1 week na de vaststelling 

van malaria in Nederland, een vangst - hervangstanalvsc. Ncd; 

TijdschrGeneesk 2001 ; 145: 175-179 

AANKONDIGINGEN/ MEDEDELINGEN 

Conference 'Ani mal He al th and Food Safety' FM& I 
Foundation Food Micro & Innovation 

Omschrijving: De Stichting Food Micro & Innovation organiseert een internationaal symposium over de relatie 
tussen diergezondheid en de veiligheid van levensmiddelen. Het centrale thema is de vraag hoe 
productiedieren gezond kunnen worden gehouden zodat de producten van dierlijke oorsprong 
geen bedreiging vormen voor de volksgezondheid in een wereld waar sprake is van tegenstrijdi
ge belangen. Onderwerpen zijn: 

Sprekers zijn: 

Datum: 

Locatie: 
Kosten: 
Informatie en 

aanmelding: 

• Consumentenverwachtingen met betrekking tot producten van dierlijke oorsprong 

• Relatie tussen voedse lveiligheid en de gezondheidstoestand van productiedieren 
• Hoe kunnen productiedieren in een gezonde toestand worden gehouden 
• Risico management en risicocommunicatie 
• Nieuwe strategieën om de veiligheid van producten van dierlijke oorsprong te waarborgen 
Dr. P.Cook (Food Standard Agency, UK). Dr. L. Vandamme (Kwaliteitsdienst GB-Carrefour, België), 
Prof. F. van Knapen (Universiteit Utrecht). Dhr. N. Bolder (ID-Lelystad), Dr. A. van den Bogaard 
(Universiteit Maastricht), Dr. J.C. Hanekamp (Heidelberg Appeal Foundation). Dr. A.A.Dijkhui
zen(Corporate Director Food Safety Nutreco) en Mr. J. Mulder(European Parliament) 
9 mei 2001 

Recreatie en congreshotel Ter Elst, ter Eiststraat 310, B 2650 Edegem (bij Antwerpen), België. 
F 225.-lincl. B1W) 

Stichting Food Micro & Innovation, Obrechtlaan 17, 3723 KA Bilthoven, Fax 030 2288316, E-mail 
s.notermans@wxs.nl 
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Voorjaarsvergadering van de 
Vereniging voor Infectieziekten 

INFECTIEZIEKTEN BULLETIN 

Vereniging voor Infectieziekten 
lntectious Diseases Society of the Netherlands 

Dit jaar verzorgt de afdeling Openbare Gezondheidszorg de jaarlijkse wetenschappelijke voorjaarsvergadering van 
de Vereniging voor Infectieziekten (VIZ). 
Het thema van het plenaire gedeelte van de voorjaarsvergadering zal zijn "de dokter en de dood". Of meer speci
fïek: de zeldzame dodelijk verlopende infectieziekten: wat doen we er aan, zijn we in staat ze te behandelen, dia
gnosticeren, verspreiding te voorkomen? 
De inleiders in het plenaire ochtendprogramma bespreken ieder vanuit de eigen achtergrond enkele aspecten van 
ernstige, dodelijke infectieziekten. De minister van VWS, mw. E. Borst zal het programma openen. Hierna gaat 
ProL Dr. R.A Coutinho van de GG&GD Amsterdam en AMC in op een zo zeldzame gebeurtenis, dat deze in Neder
land nog niet heeft plaats gevonden: bioterrorisme. Is er een dreiging voor Nederland. wat betekent dit voor 

artsen werkzaam in de kliniek en in de openbare gezondheidszorg. Daarna bespreekt Prof. Dr. P.J. van den Broek 
van het LUMC een iets minder zeldzame gebeurtenis in Nederland: lassakoorts. In 2000 is het eerste geval van 
lassakoorts in het LUMC behandeld. Wat waren de problemen, wat kunnen we hieruit leren met betrekking tot 
diagnostiek, behandeling en preventie van verspreiding van virale hemorrhagische koortsen. 
Als derde onderwerp, een vaker voorkomende vorm van zeldzame dood, veroorzaakt door meningokokken. In het 
Verenigd Koninkrijk werden eerst adolescenten en nu ook alle kinderen gevaccineerd tegen groep C meningokok
ken. Dr. D. Salisbury, van het Department of Health in het VK legt uit waarom en deelt de ervaringen van dit pro
gramma met ons mee. Het ochtendprogramma eindigt met de Nederlandse situatie met betrekking tot meningo
kokkenziekte. Dr. A v.d. Ende van het Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis geen een overzicht van 
de epidemiologie van de ziekte en van de kiemen, en met name ook de mogelijke invloed van vaccinatie daarop. 
Geïnteresseerden worden uitgenodigd om bijdragen in te zenden voor de vrije voordrachten, die na de lunch zul
len worden gepresenteerd. De onderwerpen van de vrije voordrachten behoeven niet aan te sluiten bij het 

ochtendthema. Alle bevindingen, van onderzoek of anders, die relevant zijn voor het brede terrein van de infectio
logie zijn welkom. 

Datum: 
Plaats: 
Kosten: 

11 mei 2001, 9.00-17.00 uur 
Ministerie van VWS, Parnassusplein 5, Den Haag 
VIZ-leden: geen kosten; niet-leden: F 40,-

Informatie: afde!ing OGZ van de Vereniging voor Infectieziekten; tel: 070-3405711/070-3656713; fàx: 070-

3656714 en op www.infectieziekten.org. 

Eurosurveillance 

Nieuws over infectieziekten in Europa leest u in Eurosurveil!ance. 
Eurosurveillance is te vinden op internet: http://www.eurosurv.org 

surveillance 

Er is een maandelijkse uitgave met achtergrondartikelen (Eurosurveillance Monthly) en een wekelijkse uitgave 
met nieuwsberichten ( Eurosurveillance Weekly). 

Deze maand is de Eurosurveillance (monthly) VoL 6 No. 2 : 

- Euroroundup: International surveillance networks and principals of collaboration 
- Outbreak report: Minceel beef and human salmone!losis: review of the investigation of three outbreaks in France 
-Surveillance report: Influenza vaccination coverage in elclerly people, campania (Italy) 1999 
-In the national bulletins (a selection of the current issues) 

91 
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fr'IIWffi 
onderzoek in dienst 
van mens en milieu 
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RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 

Stages bij het Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE) 
in 2001 

ALGEMEEN 

Het onderzoek van het CIE is gericht op ondersteuning van de beleidsontwikkeling van het Ministerie van Volks

gezondheid, Welzijn en Sport, en de uitoefening van toezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Vanuit 
dit perspectiefhoudt het CIE zich bezig met: 
• het verschaffen van inzicht in het vóórkomen en de verspreiding van infectieziekten in de samenleving, zowel 

op dit moment als in de toekomst; 
• het verschaffen van inzicht in de determinanten van de verspreiding van infectieziekten; 
• het ondersteunen van de infectieziektebestrijding door informatievoorziening, 'early-warning' en door bij-

dragen aan GGD onderzoek van 'outbreaks'. 
Op verschillende onderzoeksthema's is ruimte voor een stage epidemiologie, zoals hieronder genoemd. Bij het 
CIE zijn we door de jaren heen goed ingesteld op stagiaires. Het CIE is een relatiefjonge, open afdeling, waarin ge
werkt wordt volgens Good Epidemiological Practice: een goede omgeving om onderzoekservaring op te doen. 

Begeleider: 
Duur: 
Doelstelling: 

Verwachte lecrcffectcn: 

Begeleider: 
Duur: 
Doelsteil ing: 

Verwachte leere.f.fecten: 

1. ANTIBIOTICA OM WONDINFECTIES TE VOORKOMEN BIJ CHIRURGISCHE 

INGREPEN 

Ir. Annette de Boer, tel. 030-274 3691, e-mai l: annette.de.Boer@rivm.nl 

4-6 maanden, kan op elk moment in 2001 starten. 
Door data-analyse het gebruik van antibioticaprof}rlaxe bij chirurgische ingrepen in 
kaart brengen en onderzoeken in hoeverre dit samenhangt met patiënt-, operatie en 

ziekenhuiskenmerken. 
Ervaring met opzetten van onderzoek, literatuuronderzoek, univariateen multivariate 
data-analyse m .b.v. SAS en rapportage, zo m ogelijk in de vorm van een artikel. 

2. HET GEVAAR VAN TOENEMENDE MULTIRESISTENTE SALMONELLOSIS 

IN NEDERLAND 

Dr. Wilfrid van Pelt, tel. 030-274 3560, e-mail: w.van.pelt@rivm.nl 
6 maanden, kan op elk moment in 2001 starten. 
M.b.v. vragenlij stonderzoek bij patiënten en controles. verschillen in klinisch verloop l~n 
infectiebron aantonen tussen infecties met antibioticagevoelige en multiresistente 

Salmonella-types. 
Ervaring met het opzetten van onderzoek, maken van vragenlijst en data-analyse m.b.\ 

SAS en rapportage van de resultaten daarvan t.b.v. beleid. en inzicht in de epidemiol< •• 
van gastro-enteritis. 
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Begeleider: 
Duur: 
Doelstelling: 

Verwachte leereffecten: 

Begeleider: 
Duur: 
Doelstelling: 

Verwachte leeref.fècten: 

Begeleider: 
Duur: 
Doelstelling: 

Verwachte leereffecten: 

Begeleider: 
Duur: 
Doelstelling: 

Verwachte leereffecten: 

J. (MEMORY-)IMMUNITEIT TEGEN POLIO-VIRUSINFECTIES 

Drs. Frithjofna Abbink, tel. 03û-274 3398, e-mail: f.abbink@rivm.nl 
± 6 maanden (ingaande ± april 2001 ). 

Op basis van gegevens uit een screeningsronde vaststellen wat de proportie personen is 
zonder meetbare antistoffen voor de verschillende typen poliovirus, in relatie tot meer
dere determinanten en bepalen of dit afwijkt van landelijke gegevens uit eerder onder

zoek. 
Ervaring met gegevensbewerking en data-analyse (SAS) op een gedeelte van de data, lite
ratuurstudie en rapporteren van onderzoeksresultaten. 

4· REPRESENTATIVITEIT VAN REFERENTIECIJFERS OVER POSTOPERATIEVE 

WONDINFECTIES IN NEDERLAND 

Drs. Eveline Geubbels, tel. 03û-274 3559, e-mail: eveline.geubbels@rivm.nl 

Ca. 3 maanden, kan op elk moment in 2001 starten. 
Door onderzoek van ziekenhuisgegevens de representativiteit onderzoeken van zieken
huizen die deelnemen aan de landelijke surveillance van postoperatieve wondinfecties. 
Ervaring met opzetten van onderzoek, literatuuronderzoek, data-analyse m.b.v. SAS en 
rapportage. 

5· SURVEILLANCE VAN HIV-INFECTIE ONDER INJECTERENDE DRUGGE

BRUIKERS IN NEDERLAND 

Drs. Roelien Beuker, tel. 030-274 2009, e-mail: roelien.beuker@rivm.nl 
5 maanden, start liefst op korte termijn. 

Inzicht krijgen in demografische factoren en risicogedrag (spuitgerelateerd en seksueel 
gerelateerd) bij injecterende druggebruikers in verschillende steden in Nederland. 
Ervaring met data-analyse m.b.v. SAS en rapportage van de resultaten in een RIVM
rapport. 

6. VóóRKOMEN VAN LUCHTWEGINFECTIES IN NEDERLAND OP BASIS VAN 

DE VIROLOGISCHE MAANDSTATEN 

Dr. ir. Marie-Louise Heijnen, tel. 030-274 2115, e-mail: marie-louise.heijnen@rivm.nl 
3-6 maanden, op zijn vroegst vanaf september 2001. 
Op basis van laboratoriumsurveillance inzicht verschaffen in het vóórkomen van één of 
meer luchtwegpathogenen in Nederland. 
Ervaring met data-analyse m.b.v. SAS en rapportage van de resultaten daarvan t.b.v. be
leid en inzicht in de epidemiologie van luchtweginfecties. 
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22nd International Congress of Chemotherapy 
30 juni- 3 juli 2001 

Omschrijving: De Nederlandse Vereniging voor In fectieziekten, de Neder
landse Vereniging voor Microbiologie en de Nederlandse 

Jaargang 12 nummer 3 2001 

• 

Vereniging voor Medische Oncolog ie organiseren in samenwerking met de overkoepelende Inter
nationale Vereniging voor Chemotherapie: 'the International Society of Chemotherapy' met als 

Datum: 
Locatie: 
Informatie: 
E-mail : 

thema 'compassion and science' . 

Voor het volledig programma: www.eurocongres.comficc 
30 juni tot 3 juli 2001 
Amsterdam RAl, International Exhibition and Congress Centre 

ICC Congres Secretariaat: Tel: 020 679 3411. Fax: 020 673 7306. 

icc@eurocongres .com 

Wereld Tuberculose Dag KNCV 
Tubercu!osebeslrijding 

Op 24 maart is het Wereld Tuberculose Dag, de dag waarop Robert Koch in 1882 wereldkundig ma<1kte dat hij de 
tuberkel bacterie had ontdekt. Di t jaar is het thema van de Wereld Gezondheicts Organisa tie (WHO): 
'DOTS: TB Cure for All' 

In Nederland voert het Nederlands Tuberculose Fonds Campagne met de oproep: 
'Genezing voor iedereen' 

Op zaterdag 24 maart is er een programma in Den Haag, m et als hoogtepunt de ontvangst door de heer Deetman, 
burgemeester van Den Haag op het Stadhuis aan het Spui om 12.30 uur. 

Symposium 'Overleving en nabestemming' 

Omschrijving: Er wordt ingegaan op o.a. stress respons en resisten tie van micro-orga nismen, overdracht van 
pathogene bacteriën en virussen , de hygiënehypothese, hi tteresistente schimmels, biofilms, 
zoning en hygiënisch produceren . De sprekers zijn afkomstig van het Centraa lbureau voor 
Schim melcultures, RIVM. Unilever Research en Wageningen Un iversiteit . 

Datum: Woensdag 16 mei 2001 
Locatie: in het WICC-WIR te Wageningen 

Kosten: F 30,- (excl. B1W. incl. Symposiumsyllabus 
Inlichtingen en 
opgave bij : Stichting EFFI in Wageningen , Te l (0317) 422114 . Fax (0317) 4 218 17, e-mail effi@euronet.nl 



Jaargang 12 nummer 

IGZ 4 -weken overzicht 

A 

Kinderverlamming (poliomyelitis) 

GroepB 

Bacillaire dysenterie 
Botulisme ........ . 

week 
49 52 
totaal 

week 
1 4 
totaal 

. . . 22 . . . . . . . . . . . 22 .. 

week 
5-8 
totaal 

INFECTIEZIEKTEN BULLETIN 

cumulatief totaal 
tjm week 8 
2001 

cumulatief totaal 
tfm ~week 8 
:woo 

. 18 ............. 40 ............ 53 ......... . 

Buiktyfus (febris typhoidea) ..... . .8 .............. 1. .............. 9 ............... 4 ......... . 
Cholera .... . 1 . . . 1 .... 
Difterie (diphtheria) . . . . . .... 
Febris recurrens . . .. 
Hepatitis A. . 64. . . . . . ..... 67 .. . ..... 39 ............. 107 ........ 65 ......... . 
Hepatitis B. . . ... 116 ..... . . 133. 115 .. . . . . . 248 .... 254 ........ . 
Hepatitis . 35 .. . ........ 50...... . . . . . . . 132.... . . . .... 61 .......... . 
Hondsdolheid lrabies)... . ..... . 
Kinkhoest (pertussis) .............. 445. . . . . . . 358 
Legionellose (legionella pneumonie) 11 . . . . . . . . . . . . 12 ... 
Mazelen (morbilli) ............. . 
Meningokokkose (meningococcosis). 30. 
Paratyfus A .... 

. . 71 ....... . 
. 1 .. . 

Paratyfus B .. . . . 1 .............. 3 ....... . 
Paratyfus C ... . . .. -. . . . . . . . . . . . . . ~ .. 
Pest ..... 
Tuberculose (tuberculosis) • ... 
Virale hernorrhagische koorts . . . . . . . . . . . . . 
Vlektyfus (typhus exanthematicus) .. · .................... . 

...... 353 ..... . . . . . 711 ..... . .... 1219 . 
. . 10. . 22 .. . ...... 15 .. 

. ..... 804 ... 
.78. . ...... 149 .. . ...... 110. 

. . .. . . . . . . . . 1 . ......... 4 . 

. .... 3 .. 

VU1èW•t:l11t: 6""6"'61'"''ççuç ....... 171.......... 22 . . . . . . . .... 31 .. . ...... 53. . .... 210 .... ····· 

Groep C 

Brucellose (brucellosis) .......... . . .......... 2 .......... . 
Gele koorts . . . . . . . . . . . . . . ....... -........... . 
Leptospirose (ieptospirosis l. ........ 6 . . . . . . . . . .... 5 .. ..2 .............. 7 ....... ..3 ........... . 
Malaria . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 . . . 46 . 36 .............. 82..... . ... 38.. . ...... . 
Miltvuur !anthrax) . 
OrnithosefPsittacose . . ........... 4. . 2 ....... 5. . . . . . . . . .... 7 . . . . . . . . .. 5 ..... . 
Qkoorts . . . . . . . . . . .. 1 . . . . . . . . . .. 2 ............... 5 . . . . . . . . . . . . 3 . . . .. 
Rode hond (rubella) . . . . . . . . 2 . . ............ 1 ........... . 
Trichinose (trichinosis). . . . . . . . . . . . ............. 1 ........... . 
Verocytotoxine producerende E. coli 6 .............. 3 ............... 3.. . . . . . . . . .... 6 ............... -.... . . . . . .. . 

• zie periodiek overzicht aangiftecijfers tuberculose 
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Laboratorium-Surveillance Infectieziekten 

Bacteriële ziekteverwekkers, week 5-8, 2001/ Bacterial pathogens, weeks 5- 8, 2001 

week 
49-52 

totaal 

weck 
1-4 

totaal 

weck 
5-8 

totaal 

Jaargang 12 nummer 3 2001 

cumulatief totaal 
tjm week 8 

2001 

cumulatief totaal 
tlm week 8 
2000 

Salmonella .............. . ....... 120 ............. 121 ....... . ...... 86 .............. 207 ..... . ....... 151 ......... . 
S. Bovismorbificans . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . ... 3 . . . . . . . 4. . . 7 . . .. I 
S. Brandenburg. . .. 2 . . .. . ... . ... I .. I . . 2 .... 6 .. 
S. Enteritidis totaal ..... 28 .............. 27 . . . ..... . .... 18. . .. 45 . . . .. 55 . 
S. Enteritidis : pt 4.. 12 14 . . ...... . .... 14. 28. . . ..... 33. 
S. Enteritidis : pt 6. . ..... I . . . . .. I . . . ........ 5. 
S. Enteritidis : pt 21 6. . . . .... 4 . . . .. 4. . . . 6 .. 
S. Enteritidis: Overig.. .. . .. 10.. .. .... 8... .. . 4. .. 12.. .. 11 .... .. . 
S. Coldeoast. . . . . . . . . . . . .... I . . . . ..... I . . . .. I ... . 
S. Hadar . . . . . . . . . I . . . . . .. 1 . . . .... I . . ........ 2 . . . . . . . . . . .. 3 ..... . . . 
S. Infantis .. . 2 ... 
S. Livingstune 
S. Panama ... . 
S. Paratyphi B .. . 1 ... 
S. Typhi . . . .......... . .. . 
S. Typhimurium totaal ... . . . 60. 

.. .... 1 .. 
. . 29. 

S. Typhimurium : 60 . 
S. Typhimurium: 401 
S. Typhimurium : 506 . 
S. Typhimurium: 510 .. .. .... 1 .... 
S. Typhimurium : Overig. . . . 29. 
S. Virchow .. . .. 4 .... 
Overige Salmonella .... . .. 19 

. ..... 3 .. 
... . I .... 

. . . 13 

.. .. 1 
. . . 59 .. 

. 22. '. 
.... 1 .. 
. ... 36 

. . . ''. 14 

.I. 

.6 .... .. . 

.. .. 47 . 

.. .. 29 . 

18 . 

... 6. 

.. ...... . . .. ... 2 ....... . 
... 2 . 

. . 19. 

...... I 
. 106. 

... 4. 
.. 2 ....... 

. I 
... 4 .. 

. ..... 47 . 

.. 3 ... 
. .. 51 .............. 13. 
.. . I...... .. . 2 . 

54 .. 
...1 .. 
. . . 20 .. 

.30. 

. 3 .. 
. .. 22 . 

Shigella ................ . ........ 10 .......... . ... 11 ............... 10 ... . .... . ..... 33 .............. 23 ..... . .... . 
Shigella boydii . . . . . . . . . . . I . . .. 5 .. 4 .. 
Shigella dysenteriae .... . ........ I . . . . . . ... .. . ... I . . . . ... 1 .. . 
Shigellaflexneri.. ..4 ...... . ... 4. .4 .... . . .. . . 14 ... . .. . ... . 10. 
Shigella sonnei. . 6. . . . . . 7 . . . . 5. . .. 13 . . . . . . . . . . 8. 
Shigella spp2. . . . . . . . . . . ..... . . . . . 

Campylobacter .................. 204 ............. 214 .............. 190 ............. 505 ............. 315 ... . ..... . 

Listeria ......................... - ................ - ......... . ..... . - ................ 1 ............... 1 ........... . 
Listeria monocytogenes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I .... I ... . . 
Listeria spp2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .... . . .. .. . . .... . 

Legionella ....................... 1 ........ .. ..... 1 ................ -................ - ............ . ... - .... . ....... . 
Legionella pneumophila. . . . . . . 1 . . . . .. . ... I . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . .. . 
Legionella spp2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 

Bordetella ............. . ..... . ... 7 ............... 23 ............... 13 .............. 31 ..... . ........ 18 .......... . 
llordetella pertussis ........ . . .... 7 . . ..... .. ... 21 ..... . ... . .... 13 ... . . . .. . . . ... 31 ..... . .. . ..... 18 ..... . . . .. . 
Borderelia parapertussis.. . . . . . .......... 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . . . . 
Borderelia spp2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 

Haemophilus influenzae ......... 2 ........ . ...... 1 ....... . ........ 7 ............... 15 ..... . .... . ... 8 ........... . 
type b .................... . ..... I ....... . .. . . ... - ...... .. . . . . . ... - ......... . . .... 5 ..... . . .. . . . ... 4 ... . . . . . ... . 

Streptococcus pyogenes .......... 14 .............. 19 ............... 30 ...... . ....... 56 .... . . ........ 26 .......... . 
steriel compartiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ... . 

E. coli 0157 ...... . ..... . ......... - ................ - ....... . ........ 1 ............... 2 .......... . . ... 1 .......... . . 

Aantal faecesmonsters ........... 6346 ............ 6251 .... . ....... 7347 ............ 21338 ........... 13991 ...... . . 
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Registratie virologische laboratoria 
Positieve uitslagen virologische laboratoria. week 5- 8, 2001/ Positive results from laboratoria for virology, weeks 5- 8, 2001 

Adenovirus ...... . 
Bofvirus .................. . 
Chlamydia psittaci ... 
Chlamydia trachomatis. 

Coxiella burnetii 
Enterovirus . 
Hepatitis A-virus ..... 
Hepatitis B-virns . . . . . .. 
Hepatitis 
Influenza A-virus .. 
Influenza B-virus 
Influenza C-virus .. 

Mazelenvirus ...... . 
Mvcopl. pneumoniae 
Parainfluenza .. . 
Parvovirus .... . 
Rhinovirus 
RS-virus 
Rotavirus. 
R. conorii 
Rubellavirus ... 

week 
49 
totaal 

week: 
1 '4 
totaal 

week 
5·8 
totaal 

cumulatief totaal 
t/m weck 8 
2001 

cumulatief totaal 
tfm weck 8 
2000 

. ... 35 ............. 43 ..... 51 .............. 174 .. . 123 .. 
. 1 ............... 1 . ' ........... - ............... 2 .... . .. .. 2 .......... . 
. 2 .... .. . ..... 409 ............. 417 ............. 8 .......... . 

. ... 315 ....... . .. .. . . . . . . 81 .... . .. 835 ..... . . . 754 . 

. . 1 . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . 5 . . 5 . . . 
.48 ............ 27 .............. 26.. .60. . .. 34 ....... . 
. 34 . . . ..... 21 . . . . . 6 ... ' . . . . . . . . . 34 ... ' . . . . 28 .. 

. . 52 ............ 66 ............ 25 .............. 174 ............. 149 ......... . 
.49.... . ... 55 .............. 72.. .. ..187 ............. 115 .. . 
. 5 . . . .. 54 . . . . . . . .... 98. . . . . . 665 . . . ... 567 .. 
1... .. 3..... . .5... . ...... 5 ........ .. 

.. 41 
. . . 34 

. 5. 

.. 11 

.. 555. 

...2 ............... 3... .. ... 3 .... .. 

... ~ .............. lW ..... . 

. .. 19 . 
. 6 . 

..... 7 .. 
. 568. 

.. 40 .... 

. 1 

. 30 . 

.. ............. 1. .. .. 

. . 21 . . . . . . . . 21. 
. 179... . . . . . 59 . 

..98 .............. 68 .. 
. ... 11 . . .. 11 . 

.... 361 . . .......... 26 .......... . 
. . . 684 ... . .... 684 ..... . 

. .... 231 ....... . . . 231. 
... 1 ............... 1 .. . 

. ....... 2 .. 

toestemming van werkgroep mogen deze niet voor andere doeleinden gebruikt worden. 

Contactpersoon: R. Seidell, RIVM 030 

Stand van zaken kinkhoest surveillance: 

2000 

1800 

1600 

1400 

--- aangiften 

positieve tweepuntssemlogie 

positieve eenpuntsserologie 

Figuur. Aangiften (IGZ) en positieve een- en tweepuntsserodiaguostiek (US{RIVM) van kinkhoest in de periode januari 1989 tfm 
september 2000 op basis van eerste ziektedag. 
Na een toename van de kinkhoest-incidentie in 1999, nam deze vanafhet vierde kwartaal van 1999 en ook in de eerste twee kwarta
len van 2000 weer af. In het derde kwartaal van 2000 is de kinkhoest incidentie weer iets toegenomen. Deze toename past bij de sei
zoensfluctuatie. waarbij roud augustus een piek in de incidentie optreedt. 
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