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Voorwoord 

Voor u ligt de eerste officiele uitgave van het gecombineerde Infectieziekten Bulletin, als co-productie van 
GHI en RIVM in samenwerking met GGD'en en Streeklaboratoria voor de Volksgezondheid. 

Het is de bedoeling dat voortaan iedere 4 weken het Infectieziekten Bulletin verschijnt. Naast de presentatie 
van een drietal registratie-overzichten (het 4 weken overzicht van de bij de GHI aangegeven infectieziekten, de 
overzichten van het Infectieziekten Surveillance Centrum (ISC) van het RIVM alsmede de registratie van een 
aantal virologische infectieziekten) zullen de eventuele verbanden en relaties hiertussen besproken worden. 
Tevens zullen per Bulletin een aantal artikelen opgenomen worden, die gekenmerkt kunnen worden door de 
begrippen "actualiteit" en "epidemiologie infectieziekten". 

Dit betekent dat enerz1jds informatie-uitwisseling zal plaatsvinden over actuele onderwerpen en gebeurtenissen 
(epidemische verheffingen) rond infectieziekten, anderzijds achtergrondinfonnatie gegeven zal worden over 
relevante onderwerpen op dit gebied. 

Gelet op bovenstaande wordt u uitgenodigd mededelingen te doen over actuele onderwerpen of bijdragen te 
leveren gebaseerd op praktijksituaties, die voor de andere lezers ter lering (enter vennaak) kunnen dienen. 

Wij hopen op een goede en langdurige samenwerking tussen alle betrokkenen, instellingen en individuele 
lezers en verwachten dat daarmee het Infectieziekten Bulletin een goed en gezond leven beschoren zal zijn. 

W.J. Chr. van Gestel, arts 
De Geneeskundig Hoofdinspecteur 
van de Volksgezondheid 

~ 

Ir Drs. R.B.J.C. van Noort 
Directeur-Generaal van het RIVM 
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25 Jaar GHI-4 weken overzicht 

Een kwart eeuw ik was pas twee bij de geneeskundige hoofdinspectie, werd beg;om11en 
verzending van 4 weken overzichten inzake de infectieziekten naar ondermeer 

het RIVM en Streeklaboratoria alsmede naar anderen die stelden op die 
werd voortdurend getracht om naast kale wat meer te bieden: versia:gen 

van informatie over enz. Een belangrijke, het geen was het 
opnemen van uit de toonaangevende Morbidity and Mortality Weekly Reports (MMWR). Ook 
richtlijnen van het documentatiecentrum van de Werkgroep Infectie Preventie en interessante artikelen uit 
andere bijvoorbeeld uit GGD-rapporten, werden van tijd tot tijd in deze GH1-overzichten 
overgenomen. 
De mogelijkheden om de overzichten meer te geven en in een meer reniresentawet te steken 
bleven echter door een tekort aan mankracht en financien. 

Door bundeling van krachten ziet de toekomst er meer hoopvol uit. Op het RIVM is in toenemende mate de 
bellangst.ellmg voor een centrale van de voor infectieziekten van de 

bet lnfectieziekten Surveillance een project van het Centrum voor 
(CIB). Hierdoor werd de weg naar een verdere de 

"Tf1·"' 11 rm infectieziekten van de GHI en op bet RIVM die voor de surveillance 
en van infectieziekten belangstelling bebben. De betrokkenbeid van bet in kwantiteit 
kwaliteit uitbreidende netwerk van GGD'en en van de Streeklaboratoria bij dat proces bleek eveneens 
grote stimulans te De ingredienten voor een met tot een 
ge1ian11e111UJl{e publicatievorm voor infectieziekten bleken te Een publikatievorm waarin bet 4 
weken overzicbt van de GHI en het Infectieziekten Bulletin van bet RIVM zouden kunnen 
opgaan. Tot grote en is men daarin Een grote belangrijke op de 
naar een verdere uitbouw van de surveillance en bestrijding van infectieziekten in ons land! 

Ik wens dit Bulletin een lange en vrucbtbare toekomst toe. 

Vijfentwintig jaar lang werd elke vier weken een overzicbt gepubliceerd van de aantallen aangegeven 
van infectieziekten. Helaas kon in deze publicaties vaak niet op de diverse rm11rrwrrnP·n 

Zoveel werden ook bijdragen van derden op bet van de surveillance en v"c''"l'"'"'n 
van infectieziekten in deze overzichten opgenomen. Voor deze overzicbten is steeds grote vvica11i<"'"'u.u11< 

geweest, zowel uit binnen- als buitenland. Het stemt tot grote dat besloten is bet overzicht 
aangegeven van infectieziekten van de GHI en het 'oude' Infectieziekten Bulletin van bet RIVM 
laten opgaan in een publicatie "Infectieziekten Bulletin". Van barte hoop ik dat dit bulletin 
zal tot een grater contact en intensievere samenwerking van alien die actief op bet 
de surveillance en bestrijding van infectieziekten. 

M. van Os, 
oud adjunct mspec:te11r infectieziekten GHI 
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GHI 4-WEKEN OVERZICHT 

Aantal aangegeven gevallen van infectieziekten over de perlode 20 mei • 16 juni, 1990 (week 21-24) in Nederland 

Number of notified cases of infectious diseases for the period of 20 May· 16 June, 1990 (week 21-24) In the Netherlands 
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Aangegeven gevallen van infectieziekten in Nederland per 4 weken, 1990 
Notified cases of Infections diseases in the Netherlands per 4-weeks, 1990 

"' " week 
I 16 17 - 20 

IOla.11 totaal 
Groep A 
febris ryphoidea 7 4 
lassakoortS ea vormen van 

Afrik.vir. haemorrh. koorts - -
pest/plague - -
poliomyelitis ant.acuta - -
rabies - -

GroepB 
anthrax - -
botulisme - -
brucelloses I -
cholera - -
diphterie - -
dysenteria bacillaris 15 II 
febris recurrens -
gele koo11s/yellow fever - -
hepatitis A 37 50 
hepatitis B 16 16 
legionella pneumonie 4 -
lepra - 2 
leptospiroses I -
malaria 20 3 
meningitis cer.epidemica 22 18 
meningokokken sepsis 18 11 
morbilli I I 
ornitosis/psittacosis 8 3 
paratyfus B - l 
pertussis 25 13 
arypische pertussis 3 3 
Q-koorts/Qcfever - 2 
rubella 4 -
scabies 52 22 
tetanus - -
trichinosis - -
tuberculosis 122 l 13 

tularemia - -
typhus exanthemaricus -
voedselvergiftiging/- infectie 37 16 

(foodborne infections/-poisoning) 

GroepC 
gonorrhoea 285 207 
syfilis prim./sec. 59 45 
syfilis congenita - l 

paroti1is epidemica 3 4 

Bron: Geneeskundige Hoofdinspectie, afdeling Infectieziekten. 
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OVERZICHT VAN BIJ DE GENEESKUNDIGE HOOFDINSPECTIE AANGEGE
VEN GEVALLEN VAN INFECTIEZIEKTEN OVER DE PERIODE 20 MEI - 16 JUNI 
1990 (WEEK 21-24) 

In de afgelopen 4-weken periode werden vier patien
ten aangegeven wegens huikryfus. Allen hebben de 
besmetting in Azie opgelopen. 

Wegens bacil/aire dysenterie werden 15 patienten 
aangegeven. De infecties werden veroorzaakt door 
S.sonnei (9), Sflexneri (2) en S.boydii (2), in twee 
gevallen was het Shigella type onbekend. Twaalf pa
tienten liepen de besmetting in het buitenland op, te 
weten: 5 in landen rondom de Middellandse Zee, 4 
in Azie, I in het Caribisch gebied en 2 in Zuid-Ame
rika. Drie patienten werden in Nederland besmet. 

Van hepatitis A werden 31 gevallen gemeld. In 5 
gevallen werd de besmetting mogelijk in het buiten
land opgelopen. 
Van hepatitis B werden 27 gevallen gemeld. Zes 
patienten zijn mogelijk besmet via sexueel contact 
en l patient is druggebruiker. Van 20 gevallen kon 
geen transmissieroute worden opgegeven. 

Er werden 2 gevallen van /egionellapneumonie ge
meld. De mogelijke bron van besmetting is bij beide 
patienten onbekend. 

Bij twee patienten werd lepra vastgesteld. Het be
trof een tuberculo'ide lepra, mogelijk opgelopen in 
Suriname en een lepromateuze vorrn van lepra, 
waarvan het land van besmetting onbekend is. 
leptospiroses werd geconstateerd bij 1 patient. De 
vrouw werd besmet met Leptospira, mogelijk met 
een type van de serogroep Australis of Autumnalis, 
na het zwemmen in oppervlakte water in lndonesie 
en Maleisie. 

Er werden 22 gevallen van malaria aangegeven. De 
patienten hebben de besmetting in de volgende ge
bieden opgedaan: Turkije (1 P.vivax); Oost-Afrika 
(4 P falciparum); Centraal-Afrika (2 P fa/cipa
rum); West-Afrika (8 P falciparum) ; Azie (2 P.vi
vax, 2 P falciparum, I menginfectie van P.vi
vax!P falciparum en 1 Plasmodium species onbe
kend) ; Zuid-Amerika ( 1 Pfalciparum) . 

Het aantal aangegeven patienten met meningo
coccosis bedraagt 38, waarvan 13 met een sepsis. 
Wegens maze/en werden 3 patienten aangegeven. In 
2 gevallen was er niet gevaccineerd en de vaccina-

~ 

tiestatus van de derde patient is onbekend. 

Drie patienten werden aangegeven wegens ornitho
se!psittacose. Bij allen kon contact met vogels wor
den vastgesteld. 

Paratyfus B werd geconstateerd bij I patient. De 
besmetting is mogelijk in Chili opgelopen. 

Er werden 30 gevallen van pertussis gemeld. 
Twaalf patienten bleken volledig gevaccineerd te 
zijn. 

Van atypische pertussis werden 17 patienten aange
geven, waarvan 13 gevaccineerd bleken te zijn. 
Q-koorts werd geconstateerd bij 5 patienten. Twee 
patienten zijn mogelijk in het buitenland besmet t.w. 
Frankrijk en Marokko, van de 3 overige patienten is 
de bron onbekend. 

Van tuberculose werden 135 gevallen gemeld, 
waarvan 70 geconstateerd bij Nederlanders en 65 bij 
buitenlanders. 

Wegens voedse/vergiftigint;l-infectie werden 92 pa
tienten aangegeven. Vier patienten zijn werkzaam in 
de Jevensmiddelensector en 3 patienten zijn werk
zaam in de verzorgende sector. 
Vier gezinsinfecties deden zich voor met in totaal 9 
personen, drie gezinnen werden besmet met een 
Campylobacter, in I gezin was de mogelijke bron 
van infectie tartaar en bij de andere gezinnen was de 
mogelijke bron onbekend. 
Drie personen werden ziek na het eten van een ome
let en werden besmet met een Salmonella enteritidis. 
Na een koud buffet waaraan 73 personen deelnamen, 
zijn 57 personen ziek geworden. De mogelijke bron 
van besmetting kon niet worden vastgesteld. 
In een verzorgingshuis werden 13 van de 150 bewo
ners en 3 personeelsleden ziek na het eten van een 
wanne maaltijd. Een mogelijke bron van besmetting 
was wederom niet vast te stellen. 

Yan gonorroe werden 276 gevallen gemeld, waar
van 206 geconstateerd bij mannen en 70 bij vrou
wen. 
Primaire en secundaire syfilis werd vastgesteld bij 
24 mannen en 27 vrouwen. 
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NOTIFIED CASES OF INFECTIOUS DISEASES REGISTERED AT THE D PA I 
MENT OF THE CHIEF MEDICAL OFFICER, 20 MAY - 16 JUNE (WEEK 21 - 24) . 
SUMMARY OF THE MAIN POINTS. 

During the past four-weekly period 4 patients have 
been reported for typhoid fever . The patients had 
acquired the infection in Asia. 

For bacillary dysentery 15 patients have been noti
fied, caused by S.flexneri(2), S.boydii(2) and 
S.sonnei(9), while in 2 cases no Shigella group was 
mentioned. Twelve patients had acquired the infec
tion abroad. 

Hepatitis A has been diagnosed in 31 patients; 5 of 
them had acquired the infection abroad. 

For hepatitis B 27 cases have been notified. Six pa
tients had probably been infected via sexual route, 
one via intravenous use of drugs. In 20 cases no pos
sible route of transmission could be given. 

For legionellapneumonia 2 cases have been report
ed. The source of infection was not mentioned. 

Leptospiroses has been diagnosed in I patient, a 
woman had acquired an infection with Leptospira, 
probably serogroup Australis or Autumnalis . She got 
infected in Indonesia or Maleisia. 
For malaria 22 cases .have been notified. The pa
tients had acquired the infection in the following 
malarious areas: Turkey (l Pl.vivax); East Africa (4 
Plfalciparum); Central Africa (2 Plfalciparum); 
West Africa (8 Plfalciparum); Asia (2 Pl.vivax, 2 
Plfalciparum, I Pl.vivax!Plfalciparum, 1 Plasmo
dium specie unknown) and South-America (1 
Plfalciparum). 

Thirty-eight patients were notified for meningococ
cos.is, 13 of them with septicaemia. 

For measles 3 case have been reported, two patients 
had been immunized against measles. 

For ornithosis 3 cases have been reported. All of 
them had had contact with birds. 

Paratyphoid B fever was found in 1 patient. She got 
infected in Chili . 

Pertussis has been diagnosed in 30 patients, 12 of 
them had been immunized. 

Seventeen patients had been reported for atypical 
pertussis, thirteen of them had been immunized. 

For Q-f ever 5 cases were reported. One patient got 
probably infected in France and an other in Morroco. 
The sources of infection of the others are unknown. 

Tuberculosis was found in 135 patients, of whom 
65 of foreign origin. 

Ninety-two patients were reported for suffering from 
food-borne infections. 
Three patients were foodhandlers and 3 patients 
were working in the health-care. Four family-explo
sions were reported with total 9 persons. Three pa
tients became ill caused by omelet. Fifty-seven out 
of 73 persons became ill after a buffet. Thirteen eld
erly out of a group of 150 persons, of a home for the 
elderly and 3 staffmembers became ill after a meal. 
The source of infection is unknown. 

For gonorrhoea 276 cases have been reported; 206 
diagnosed in men and 70 in women. 

Primary and secondary syphilis has been found in 
24 male and 27 female patients 
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OVERZICHT VAN BIJ DE GENEESKUNDIGE HOOFDINSPECTIE AANGEGE
VEN GEVALLEN VAN INFECTIEZIEKTEN OVER DE PERIODE 20 MEI - 16 JUNI 
1990 (WEEK 21-24) 

In de afgelopen 4-weken periode werden vier patien
ten aangegeven wegens buiktyfus. Allen hebben de 
besmetting in Azie opgelopen. 

Wegens bacillaire dysenterie werden 15 patienten 
aangegeven. De infecties werden veroorzaakt door 
S.sonnei (9), S.flexneri (2) en S.boydii (2), in twee 
gevallen was het Shigella type onbekend. Twaalf pa
tienten liepen de besmetting in het buitenland op, te 
weten: 5 in landen rondom de Middellandse Zee, 4 
in Azie, l in het Caribisch gebied en 2 in Zuid-Ame
rika. Drie patienten werden in Nederland besmet. 

Van hepatitis A werden 31 gevallen gemeld. In 5 
gevallen werd de besmetting mogelijk in het buiten
land opgelopen. 
Van hepatitis B werden 27 gevallen gemeld. Zes 
patienten zijn mogelijk besmet via sexueel contact 
en l patient is druggebruiker. Van 20 gevallen kon 
geen transmissieroute worden opgegeven. 

Er werden 2 gevallen van lef?ionellapneumonie ge
meld. De mogelijke bron van besmetting is bij beide 
patienten onbekend. 

Bij twee patienten werd lepra vastgesteld. Het be
trof een tuberculo'ide lepra, mogelijk opgelopen in 
Suriname en een lepromateuze vorm van lepra, 
waarvan het land van besmetting onbekend is. 
Leptospiroses werd geconstateerd bij 1 patient. De 
vrouw werd besmet met Leptospira, mogelijk met 
een type van de serogroep Australis of Autumnalis , 
na het zwemmen in oppervlakte water in Indonesie 
en Maleisie. 

Er werden 22 gevallen van malaria aangegeven. De 
patienten hebben de besmetting in de volgende ge
bieden opgedaan: Turkije (I P.vivax); Oost-Afrika 
(4 P falciparum); Centraal-Afrika (2 P jalcipa
rum); West-Afrika (8 P falciparum); Azie (2 P.vi
vax, 2 P falciparum, I menginfectie van P.vi
vax!P falciparum en l Plasmodium species onbe
kend); Zuid-Amerika (I P falciparum). 

Het aantal aangegeven patienten met meningo
coccosis bedraagt 38, waarvan 13 met een sepsis. 
Wegens maze/en werden 3 patienten aangegeven. In 
2 gevallen was er niet gevaccineerd en de vaccina-
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tiestatus van de derde patient is onbekend. 

Drie patienten werden aangegeven wegens ornitho
selpsittacose. Bij allen kon contact met vogels wor
den vastgesteld. 

Paratyfus B werd geconstateerd bij 1 patient. De 
besmetting is mogelijk in Chili opgelopen. 

Er werden 30 gevallen van pertussis gemeld. 
Twaalf patienten bleken volledig gevaccineerd te 
zijn. 

Van atypische pertussis werden 17 patienten aange
geven. waarvan 13 gevaccineerd bleken te zijn. 
Q-koorts werd geconstateerd bij 5 patienten. Twee 
patienten zijn mogelijk in het buitenland besmet t.w. 
Frankrijk en Marokko. van de 3 overige patienten is 
de bron onbekend. 

Van tuberculose werden 135 gevallen geineld, 
waarvan 70 geconstateerd bij Nederlanders en 65 bij 
buitenlanders. 

Wegens voedselvergiftigin[?l-infectie werden 92 pa
tienten aangegeven. Vier patienten zijn werkzaam in 
de levensmiddelensector en 3 patienten zijn werk
zaam in de verzorgende sector. 
Vier gezinsinfecties deden zich voor met in totaal 9 
personen, drie gezinnen werden besmet met een 
Campylobacter, in 1 gezin was de mogelijke bron 
van infectie tartaar en bij de andere gezinnen was de 
mogelijke bron onbekend. 
Drie personen werden ziek na het eten van een ome
let en werden besmet met een Salmonella enteritidis. 
Na een koud buffet waaraan 73 personen deelnamen, 
zijn 57 personen ziek geworden. De mogelijke bron 
van besmetting kon niet worden vastgesteld. 
In een verzorgingshuis werden 13 van de 150 bewo
ners en 3 personeelsleden ziek na het eten van een 
warme maaltijd. Een mogelijke bron van besmetting 
was wederom niet vast te stellen. 

Van gonorroe werden 276 gevallen gemeld, waar
van 206 geconstateerd bij mannen en 70 bij vrou
wen. 
Primaire en secundaire syfilis werd vastgesteld bij 
24 mannen en 27 vrouwen. 
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NOTIFIED CASES OF INFECTIOUS DISEASES REGISTERED AT THE DEPART
MENT OF THE CHIEF MEDICAL OFFICER, 20 MAY • 16 JUNE (WEEK 21 • 24). 
SUMMARY OF THE MAIN POINTS. 

During the past T"'"'"-"",,""'' 
been reported for typhoid 
acquired the infection in Asia. 

For bacillary 15 patients have been noti-
fied, caused by and 

while in 2 cases no Shigella group was 
mentioned. Twelve had acquired the infec-
tion abroad. 

Hepatitis A has been in 31 patients; 5 of 
them had acquired the infection abroad. 

For B 27 cases have been notified. Six pa
tients had probably been infected via sexual route, 
one via intravenous use of drugs. In 20 cases no pos
sible route of transmission could be 

For legionellapneumonia 2 cases have been report
ed. The source of infection was not mentioned. 

Le1no.~m1ros.es has been in l a 
woman had an infection with Leptospira, 
probably serogroup Australis or Autumnalis. She 
infected in Indonesia or Maleisia. 
For malaria 22 cases have been notified. The pa
tients had acquired the infection in the following 
malarious areas: Turkey (l East Africa (4 
Plfalciparum); Central Africa Plfalciparum); 
West Africa (8 Plfalciparum); Asia Pl.vivax, 2 
Plfalciparum, 1 1 Plasmo-
dium specie unknown) and South-America (1 
PI falciparum ). 

Thirty-eight patients were notified for meningococ
cosis, 13 of them with septicaemia. 

For measles 3 case have been reported, two patients 
had been immunized measles. 

For ornithosis 3 cases have been rPn.r.rrF·11 

them had had contact with birds. 

Paratyphoid B 
infected in Chili. 

All of 

Pertussis has been diagnosed in 30 pat1ent.s, 12 
them had been immunized. 

Seventeen patients had been reported for nrnmf',(JJ 

1wr·1uxxix. thirteen of them had been immunized. 

For 5 cases were reported. One patient 
probably infected in France and an other in Morroco. 
The sources of infection of the others are unknown. 

Tuberculosis was found in 135 ""'"'~"'0' of whom 
65 

Ninety-two were reported for from 
food-borne mn?cnons 
Three patients were foodhandlers and 
were working in the health-care. Four 
sions were reported with total 9 persons. Three pa
tients became ill caused by omelet. out 
of 73 persons became ill after a buffet Thirteen eld
erly out of a group of 150 persons, of a home for the 
elderly and 3 staffmembers became ill after a meal. 
The source of infection is unknown. 

has been found in 
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OVERZICHT REGISTRATIE INFECTIEZIEKTEN SURVEILLANCE CENTRUM 
(ISC) 

Bacteriele ziekteverwekkers, week 13 • 24, 1990 
Bacterial pathogens, weeks 13 • 24, 1990 

Salmonella 
S.typhi 
S.paratyphi B 
S.Paratyphi A 
S. branden burg 
S.enteritidis 
S.panama 
S.typhimurium (totaal) 
S.typhimurium 20 
S.typhimurium 150 
S.typhimurium 510 
S.virchow 

Shigella 
Shigella boydii 
Shigc!i.1 dysenterica 
Shagella flexneri 
Shigella sonnei 

Yersinia 
Yersinia enterocolitica 
Yersinia frederiksenii 
Y ersinia intermedia 
Yersinia k.ristensen ii 

Listeria 
Listeria monocytogenes 

Legionella 
Legionella pneumophila 

Bordetella 
Bordetella pertussis 

Bron: Infectieziekten Surveillance Centrum. 

Dit overzicht bestaat uit: 

"ed. week 
13 16 17 - 20 

10013.1 totaal 

l1Q lM 
0 0 
1 0 
0 0 
2 2 

37 35 
3 2 

59 80 
6 14 
6 14 

16 9 
8 10 

11 2f 
0 4 
0 0 
9 5 
8 15 

11 15 
0 0 
0 0 
0 1 

0 1 

0 0 

7 13 

"eel.. cumulatief totaal 
21 . 24 t/m week 24 

IQCaill 1990 1989 

ID ..!..Cm NU 
I 6 4 
0 9 6 
I 6 I 
I 13 42 

n 241 109 
2 15 30 

97 437 592 
17 57 51 
17 72 95 
9 66 89 

28 72 57 

16 ill ill 
0 7 2 
I 2 6 
8 52 54 
1 63 67 

22 82 121 

0 0 I 
0 0 1 
0 1 0 

3 5 4 

I 3 2 

2 30 7 

1. Salmonella, ingestuurd voor typering naar hetlaboratorium voor Bacteriologie van het RIVM door de StreeklabOratoria. Dit betreft in 
principe alleen de eerste isolaties mij de mens. 

2. Shigella, Yersinia, Listeria, Legionella en Bordetella volgens melding van Streeklaboratoria aan het Infectieziekten Surveillance Cen 
trum (ISC) van het RIVM. 

Het aanta l ingezonden S.enteritidis isolaten neemt, vergeleken met het aantal isolaten in 1988 en 1989, wederom in 1990 verder toe, ter
wijl het totaal aantal ingezonden Salmonella isolaten ongeveer gelijk blijft. Dit is weergegeven in FIGUUR l (a+b). 
S.enreritidis , S.typhimurium 150 en S .virchow worden regelmatig geisoleerd bij pluimvee(produkten) . .Er :lijn geen aanwijzingen dat bij 
pluimvee het aantal S.Enteritidis isolaten is toegenomen. Hierover zal in een volgend bulletin nader gerapporteerd worden. 

Toelichting bij de tabellen van de GHI en het ISC. 
Hoewel beide tabellen inhoudelijk overeenkomst vertonen, zijn ze elk afk:omstig uit duidelijk verschillende registratie-systemen. De GHl
tabel is een weergave van de aantallen infectieziekten zoals die door de artsen zijn aangegeven vanuit de provincies. De ISC-tabel geeft 
een overzicht van de aamallen eerste isolaten van ziekteverwekkers bij de mens. zoals gemeld door de Streeklaboratoria voor de Volksge
zondheid. 

~ 

~ 
i 
! 

t 
t 
l 

' !: 
~ 
~ 
f: 
~ 

i 
~ 
~ 
I 
I 
l 
I 



INFECTIEZIEKTEN-BULLETIN 

FIGU..FI 1 

TOT AAL AANT AL SALMONELLA PER JAAR 
PER 4 WEKEN PERIODE. 
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REGISTRATIE VIROLOGISCHE LABORATORIA 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 13-24, 1990 
Positive results from laboratories for virology, weeks 13-24, 1990 

week week week cumulatief totaal 

Virus/verwekker I 13 - 16 17 - 20 21 . 24 t/m week 24 
totaal totaal l.Olllll.1 1990 1989 

Adenovirus 76 49 +I WO 420 
Bofvirus 0 4 0 16 5 

Chlamydia psittaci 7 17 7 80 85 

Chlamydia trachomatis 131 180 I.SS 1062 586 
Corona virus 0 0 0 7 31 
Coxsackie B virus type I 0 3 I 4 35 

Coxiella bumettii 5 I J 19 21 
Enterovirus 52 47 119 291 289 
Hepatitis A virus 26 17 26 21Ci 188 

Hepatitis B virus 43 26 .S I 265 274 
Influenza A virus 9 6 3 402 189 
Influenza B virus 35 20 12 119 132 
Inf! uenza C virus 1 2 6 17 18 

Mazelenvirus 3 3 2 JO 18 
Mycopl. pneumoniae 33 34 10 170 151 
Parainfluenza 12 12 30 135 126 
Parvovirus 12 10 I I 57 131 
Rhinovirus 6 II 6 4-l 6! 11 
RS-virus 10 3 3 373 312 
Rotavirus 268 164 11.S 1069 954 
R. Conorii 0 0 0 0 5 
Rubellavirus 7 10 5 34 19 

Het aantal meldingen van rotavirus neemt af. Het hoogtepunt lag in de eerste helft van april. De onderstaande 
tabel geeft een meer gedetailleerd beeld van het verloop. In de grafiek zijn tevens influenza A en RS-virus 
weergegeven vanaf het begin van dit jaar. 

~ 
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Rota virus 

13 

47 

14 15 

75 7l 

16 17 18 

75 59 33 

Trends 1990 
Virusinfecties 

AAntal poaltieve uitalagen 

19 20 

41 31 

10.--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-. 

40 

21 

35 

oL.i.-'--'-..l-1-J.-'--'-J::::~~::!::::*::St;;;l;;;,,+:4;::::t;:::;~_..,='* 
1 2 3 I. 5 6 7 8 t 10 11 U 13 U 15 16 17 18 lll lO 21 22 23 24 

Weeknumrner 1990 

- llotaviJ:u• -+- lnflu8Il.%a A _._ lUl-viJ:ua 
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SURVEILLANCE VAN METICILLINE RESISTENTE STAPHYLOCOCCUS 
AUREUS IN NEDERLAND PERIODE JANUARl-MEI 1990 

In 1989 werden uit 28 ziekenhuizen MRSA-stammen ontvangen. Een overzicht hiervan werd gegeven in het ln
fectieziekten-Bulletin. jaargang 0, nummer 0. 
Hieronder treft U een overzicht aan over de periode januari tot en met mei 1990. 

Aantal MRSA-isolaten: 73 

Aantal ziekenhuizen: 21 

Aantal faagtypen: 28, waarvan 22 typen voor het eerst gelsoleerd werden in 1990. 

El 

III-11 * 
I-2* 
III-30* 

Tabet 1 

Faagtypen van MRSA-stammen geisoleerd in Nederlandse ziekenhuizen (zhs) bij 
meer dan een patientlpersoneelslid in de periode vanjanuari tlm mei 1990 

Aantal zhs met meer 
Aantal pat/pers Aantal zhs dan l pat/pers met 

MRSA 

9 5 2 
24 2 2 

9 3 1 
4 2 1 
2 1 1 

voor het eerst ge"isoleerd in 1990 
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Tahe/2 

Gevoeligheid1 van de frequentst voorkomende faagtypen 

Faagtypen (aantal) 

Antibioticum El (9) V-2 (25) III-11 (9) I-2 (4) III-30 (2 criteria 

vancomycine s s s s s S:s2,R:>2 
fusidinezuur s s s s s S:sl;R:>l 
neomycine s I s s s S:S4;1:16;R>l6 
ciprofloxacine s R s I s S:sl,1:4R:>4 
rifampicine s s s s s S:sl,R:>I 
clindamycine R/S s s s s S:s0,5;1:4;R:>4 
chlooramfenicol s s s s s S:s8;R:>8 
cotrimoxazol s s s s s S:sO, l 2;R:> 1 
amikacine R/I/S R s s s S:S4;I:16;R>l6 
gentamicine R R s SIR R S:sl;I:4;R>4 
erytromycine R s R s R S:sl ;I:4;R:>4 
tetracycline R s s s s S:sl;l:4;R:>4 
augmentin R S/I R R R S:s2;I:4-8:R> 16 
meticilline R R R R R S:s8;R:>8 

l) de MRC-waarden werden bepaald volgens de voorschriften van de Werkgroep Richtlijnen Gevoeligheids
bepalingen (WRG). De getallen geven de MRC in mg/I weer. 
Gevoeligheidsbepalingen: S = sensitief (gevoelig) 

I intermediair 
R resistent 

Mw.Drs. H.M.E. Frenay 
Dr. B. van Klingeren 
Laboratorium voor Chemotherapie 

Mw.Drs. W.J. van Leeuwen 
Laboratorium voor 
Bacteriologie 
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BEHANDELING VAN EEN SCABIES-INFECTIE IN EEN VERPLEEGHUIS 

lnleiding 

Afgelopen zomer heeft zich in een in 
Noord-Holland tot driemaal toe een scabies-infectie 
voorgedaan, verspreid over verschillende afdelingen. 

In het volgende artikel willen we vooral de prakti
sche uitvoering van de bestrijding van een scabies
infectie in een verpleeghuis aan de orde stellen. 

Samengevatte reeks van 
besmettingen 

Op 8 juni 1989 werd bij een patient scabies 
nostiseerd. Hierbij dient opgemerkt te worden dat 
het niet de zeer besmettelijke vorm crustosa (norve-
- betreft. 
De besmette patient lag op een kamer met drie me
de1oatienten waarvan een vergelijkbare klachten had. 
Daamaast had een ziekenverzorgende zeer recent 
een scabies-infectie doorgemaakt, waarvoor deze 
zich heeft laten behandelen door de huidarts. 

Besloten werd de personen te behandelen 

en de drie te,;rn,,ro"'-

noten, 
de naaste familie van de vier pa1t1ertte11, 

- alle personeel (en van de'""'"""&-

Op 27 juli 1989 werd bij een eerder behandelde pa
tient op die zaal en bij twee patienten op andere af
""'''u'~'"'u scabies vastgesteld. De infectie heeft zich 
derhalve over drie van de vier afdelingen verspreid. 
Om verdere te voorkomen werd besloten 
alle ± l 00 te behandelen. Dit betekende te-

vens dat alle familieleden die in de --·--··""··
bun partners en bet ve1·zo1rgeno, 

en met hun partners behan-
deld werden met lindaan (I 

Een derde golf van scabies-infecties werd op don-
26 oktober 1989 bij twee patien
de eerst genoemde afdeline:). waarvan l pa

was behan-
n"''"n,,,n en van die afde-

werden behandeld. 

14 

C onstatering 

Bij de constatering van de infectieziekte scabies in 
een dient de "ontdekker" zich te reali
seren dat melding hiervan verstrekkende 
heeft voor bet instituut. Daarom is het van 
belang op zeer korte termijn een te 
creeren waarbij betrokken instanties een ""''"V"Ul 
opstellen alvorens over te gaan tot bestrijdingsacti 
teiten. Betrokken instanties zijn in dit 
sche dienst en de directie van bet vel"PH~e}:l;nu1s 
mede de GGD in verband met de taak t:Jes1tn11<Ur1g 
fectieziekten en de relatie met de Ue:neesll~untd1~~e 

Hoofdinspectie. 

Nadat constatering van scabies beeft v·-~•u•~"''"'nnc•n 
is bet van belang vast te stellen hoe om""""ri 
uitgebreid de infectie is. Omdat scabies mvuu.1" 

diagnostiseren is verdient het aanbevel 
ling na te gaan of er meerdere pat1enten 
bekend zijn met vergelijk 
de klacbten al bestaan en of er relaties te 
tussen de personen met klacbten en de reeds 
nostiseerde patienten. 

Omdat een grootschalige behandeling van personen 
ariinPnri" is voor een ve1rpl1!eghu:ts 

een aantal aar1oacntsg<!tme
den te onderscheiden en deze te verdelen over 
scbillende personen. Met name valt bierbii te denken 
aan: 
l~ un/'u"Hrhtinrr 

4. OVPrWP._.g,i,,,;;,.u 

van de v1v11ru.•uv11u;.:;, 

persoonllJke vragen betreffende 

Ad I. Voorlichting. 
Voorlichtingsactiviteiten over de te nemen 
maatregelen dienen eerst aan bet betreffend 
personeel, vervolgens aan patienten en familie 
en tot slot aan het overig gericbt te 
zijn. Als is bet ge-
bruik te maken van scbriftel 

1). Tevens is bet van 
puntbepaling ten aanzien van te 
formuleren en een eventueel persbericht ge
reed te bebben. 
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Ad 2. Coordinatie van uitvoering van de behande
ling. 
De persoon die de praktische uitvoering van 
bet op te stellen behandelplan coordineert 
wordt geacht toe te zien op de juiste uitvoe
ring van het plan en deelt de lotion uit onder 
het personeel en familie met gebruikmaking 
van een schriftelijke toelichting (zie bijlage 
2). 

Ad 3. Spreekuur van een extern deskundige. 
Het is wenselijk een spreekuur te laten hou
den door b.v. een bedrijfsarts, huidarts of an
dere deskundige. Hier kunnen persoonlijke 
vragen aan de orde komen en kan besloten 
worden om eventueel niet te behandelen in 
verband met andere huidaandoeningen of 
zwangerschap. In bet laatste geval is lindaan 
1 % gecontrai:ndiceerd en dient het middel 
benzylbenzoaat gebruikt te worden.Tevens 
kan deze deskundige opvang bieden aan men
sen die menen scabies te hebben en vragen 
beantwoorden van partners. Deze deskundige 
kan eveneens ondersteuning bieden bij het 
stellen van de diagnosen met betrekking tot 
huidaandoeningen. 

Ad 4. Overwegingen wie te behandelen. 
Deze afhankelijk van: 

bekendheid met de bron van besmetting, 
- duur van jeukklachten, 
- aantal reeel en potentieel besmette perso-

nen, 
mate van lichamelijk contact van familie en 
bewoners, 

- mate van wisseling van personeel, gebruik 
van uitzendkrachten, 
personeel met klachten op verschillende af
delingen. 

In het betreffende verpleeghuis was de bron 
van besmetting niet duidelijk. De ziekenver
zorgende en de eerst gediagnostiseerde pa
tient kregen ongeveer tegelijkertijd klachten. 
De patient heeft daarnaast een aantal weken 
voor de diagnose gesteld werd een periode in 
een andere doorgebracht De jeuk
klachten bestonden reeds een aantal weken. 
Vervolgens bleek achteraf een 
reeds vijf maanden jeukklachten te hebben. 
Hoewel bet aantal werkelijk besmette perso
nen relatief was, is toch op een gege
ven moment besloten het 

U itvoering behandeling 
maakactiviteiten 

Deze uitvoering betreft oer1anae1mg 
verpleeghuis, 100 bedden, 

partners van bet personeel. De "'"'''"'""""'·'*'"' 
patient omvat twee Door de 
van de bestrijding is bet niet ... ~,.,,-·"·'" 
tegelijk te behandelen. u11:ga1ags:punt 
binnen anderhalve week behandeld 
daafVOOr flOOdzakelijk eXtfa npr•cnflPP.I 

len. 

In schema is de als 
Algemeen 
- Om te 

soneel '"";'"'""''·"..., 
handelde' groep. 
In principe houdt behandeld per·sorteei 

met behandelde 
houdt Oflbehandeld nPt'Crnr'!PP 

behandelde ""t'"'""""' 

verwisseld. 
- De dag voc)ratga<ma 

dingpakketten 
en zwachtels) op naam 

De eerste 
- Voor bet 



voor minstens 24 uur. Hierbij wordt speciaal ge
let op zwachtels en steunkousen die 24 uur niet 
gebruikt worden. 

- ' s Nachts worden de rolstoelen van de overdag 
ingezalfde personen met lyorthol gesopt. 

De tweede dag 
- Deze dag haalt onbehandeld personeel gezalfde 

patienten uit bed, kleedt de patient uit en brengt 
deze op een doucbestoel met een scboon laken 
omgeslagen naar de badkamer. 
De patient wordt grondig gedouched door een 
bebandelde ziekenverzorgende en krijgt kleding 
aan uit bet kledingpakket. 
Er wordt gebruik gemaakt van een schone kam 
en borstel voor behandelde patienten. 
De douchestoel wordt na iedere patient met lyor
thol schoongemaakt. 
Schoenen en eigen kussens worden voor een pe
riode van 24 uur op het balkon geplaatst. 
Na 24 uur is een eventuele schurftmijt dood. 
Tasjes van de patienten worden gesopt. 
Inmiddels wordt de slaapkamer uitgebreid 
schoongemaakt met lyorthol door onbehandeld 
personeel , waarbij behalve aan bedden ook aan
dacbt besteed wordt aan nacbtkastjes , venster
banken, radiatoren e.d. 
De bedden kunnen worden opgemaakt door be
handeld personeel. Ats ze zijn opgemaakt komt 
hierop nachtgoed uit het kledingpakket te liggen. 
De kamers zijn nu 'scboon' (scabies-vrij). 
Het is van belang ten behoeve van deze activitei
ten een grote voorraad linnengoed en schorten 
voor het personeel te hebben en afspraken met de 
wasserij te maken. 
Patienten bij wie de diagnose scabies is gesteld 
worden na een week volgens dezelfde procedure 
nogmaals behandeld met lindaanlotion. 

Slot 
Naar aanleiding van de bestrijding van de scabies
infectie in bet verpleeghuis blijft de vraag onbeant
woord waarom een behandeling tot driemaal toe no
dig is geweest om het gewenste effect te bereiken. 
Een aantal verklaringen komen hiervoor in aanmer
king: 

De 'bron ' is niet behandeld (bijvoorbeeld: er is 
sprake is van een scabies-gei'nfecteerde buiten 
het verpleeghuis, waardoor de infectie steeds op
nieuw ge·introduceerd kan worden). 

- De behandeling is niet goed uitgevoerd (wordt 
uitgesloten). 
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- Er bestaat resistentie voor het gebruikte middel 
(wordt in de literatuur onmogelijk geacht) . 

- De lotion is niet voldoende effectief gebleken. 
(Uit onderzoek van de laatst gebruikte middelen 
is een concentratie van 90 % (idealiter 100%) 
vastgesteld.) Dit punt vereist extra aandacht om
dat lindaanlotion vluchtig is bij bet bereiden en in 
combinatie met de warme zomer verrninderd 
werkzaam kan zijn geweest. 

- De mogelijke invloed van weersomstandigbeden 
(warme zomer) op de levensduur van de scburft
mijt. (Twee van de gelsoleerde mijten bleken na 
24 uur nog te leven.) 

- Een aantal gediagno~tiseerde patienten zijn gedu
rende een bepaalde periode behandeld met corti
costeroi"den, waardoor mogelijk een diepere loka
lisatie van de schurftmijt is ontstaan en de. behan
deling met lindaanlotion niet voldoende effectief 
is geweest. 
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Bijlage 1 

Aan bewoners, medewerkers en hun directe relaties. 

Betreft: voorkomen en behandelen van scabies 
(schurft) in het verpleeghuis. 

Geachte 

Zoals u mogelijk reeds hebt gehoord, zijn er in ons 
ve:roljeeerhuis enkele van scabies (schurft) 

J?;a11get1es in de huid (speciaal 
en veroorzaakt veel jeuk. 

oei;mietting en eerste verschijnselen kan een 
verlopen (tot ongeveer 6 weken). 

Alvorens hierop nader in te gaan willen we u vast 
duidelijk maken dat het hebben van schurft geen 
aandoening is die is voor uw gezondheid, 
maar wel een zeer aandoening vanwege 
de hevige jeukverschijnselen die voorkomen en 
bovendien de moeilijke aantoonbaarheid in de be-

Dit laatste, alsmede de vaak intensieve directe licha
melijke contacten tussen onze medewerkers en de 
vaak veel hulp nodig hebbende bewoners vergroten 
het risico van besmetting met de schurftmijt en van 
een verdere uitbreiding in het huis. 

Op van bovenstaande hebben wij na diep-
gaand met onze huidarts en deskundigen van 
de G.G.D. besloten tot een grondige aanpak van de
ze Dit houdt in dat alle bewoners/pati
enten van het verpleeghuis, alsmede alle medewer
kers die met de directe zorgverlening zijn belast een 
behandeling moeten ondergaan. 

Behandeling 
(zie ook aparte beschrijving bij flesje!) 

De behandeling bestaat uit insmeren van het 
chaam met een smeersel dat de mijt en eventuele 
eitjes doodt. 

- Het smeersel dient gedurende 24 uur in te 
ken, waarna de behandeling wordt '-'"""""""'"' 
er theoretisch geen besmetting meer bestaat 
De behandeling wordt zodanig uitgevoerd, dat 
geen bijwerkingen zijn te verwachten. 

N.B.: Na een goede behandeling kan de 
ongeveer 4 weken blijven bestaan, zonder gevaar 
voor besmettelijkheid 
Dit betekent dus niet dat de behandeling onvoldoen
de is .,,. . ..,,.,,.ct! 

Het brengt natuurlijk veel ongemak bij pa
tienten en medewerkers met zich mee, het kan voor
komen dat een aantal patienten langer in bed moeten 
blijven dan normaal, een aantal niet door 
kunnen gaan etc. 

Wij hopen op begrip bij u allen en 
dat dit ongemak alle ---~• .. • 
gevolgen van een ~"'' ... .,..;ucu111.c 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u zich wPnn''" 

tot ..... 

De directie. 



Bijlage 2 

Behandeling met lindaanlotion 

- Lauwe douche (langdurig), dus niet te wann. 
- Daarna de lotion goed schudden! 
- Het lichaam insmeren met de lotion, van 

de kaakrand tot en met de ook onder 
de oren en behaarde hoofdhuid 
hoeven 

extra aandacht voor de huidplooien tussen 
aan de polsen, elleboeen, liezen, en-

kels en voeten. 
' '· --··''-' contact met de mond of an de re sli jmv lie-

24 uur op de huid laten zit-
ten. 
Mocht de lotion (bijvoorbeeld na toiletgang 
eedeelteliik wassen) van een lichaamsdeel af zijn, 
dan hiismeren 

- Na24 uur 
I. Het bed verschonen. 
2. Beddeeoed en kledine van de afaelonen 24 uur 

wassen of minimaal 24 uur laten luchten. 
3. Een wanne douche nemen en eoed wassen met 

zeep. 
4. Hiema schone kleren aantrekken. 

met lindaanlotion is nu beein-

Tevens dienen de partners, intieme relatiegenoten 
e.d. mee behandeld te worden. 
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Belangrijk: 

Bij gebruik voorschrift ZlJn geen 
kingen waargenomen, echter: 
* De lotion niet ~=i,.~,:i·~-

Bij zwangersc 
te worden. 

* In u in verband met of 
ziekte reeds onder behandeling bent van een arts, 
neem dan contact op met deze behandelend arts 
alvorens deze behandeling te starten. 

* Bij huidirritaties, huidafwijkingen etc. neem con
tact op met ..... 

* Bij vragen onduidelijkheden etc. kunt u altijd te
recht 

~~..,,."\'."'"'\ °"'V'"<i""? 

Schurftmijt (Sarcoptes scabici). 
Naar Bedford. 
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L YME-BORRELIOSE BIJ UITVOEREND PERSONEEL STAATSBOSBEHEER 

lnleiding 

Lyme-ziekte (Lyme-borreliose) komt op veel plaat
sen in de wereld voor, o.a. in heel Europa en in de 
V .S. 1, waar er de laatste jaren veel onrust over is 
ontstaan. Vooral in bosrijke gebieden is daar het 
aantal nieuwe patienten sterk toegenomen. In het 
RIVM-Infectieziekten Bulletin is eerder aandacht 
besteed aan Lyme-ziekte2·3 . 

Het meest kenmerkende symptoom van Lyme-ziekte 
is het erythema chronicum migrans (ECM). Dit is 
een rode vlek met een doorsnee van 5 tot 50 cm. die 
binnen enkele weken na de besmetting ontstaat en 
geleidelijk groter wordt. Na of tegelijkertijd met de
ze huidafwijking kunnen neurologische, gewrichts
of cardiale aandoeningen ontstaan (in volgorde van 
frequentie van voorkomen). Lyme-ziekte wordt ver
oorzaakt door een bacterie, de spirocheet Borrelia 
burgdorferi, die verwant is aan de veroorzaker van 
syfilis. De bacterie wordt overgebracht door teken, 
kleine spinachtige beestjes die vooral in bossen 
voorkomen. Behandeling met eenvoudige antibiotica 
is meestal effectief 1 A. 

Er is tot onderzoek besloten omdat over de epidemi
ologische situatie van Lyme-ziekte in Nederland 
nog weinig bekend was. Ook de relatie van serosta
tus met lichamelijke klachten is nog onvoldoende 
duidelijk. Wei worden regelmatig patienten gerap
porteerd met Lyme-ziekte 5·6•7•8 en is al op meerdere 
plaatsen in Nederland een hoog percentage van ge
vangen teken besmet gebleken 9•10. In de zomer van 
1989 is een onderzoek uitgevoerd naar Lyme-ziekte 
onder 127 werknemers in buitendienst van Staats
bosbeheer. Het project is uitgevoerd door de afdelin
gen Neurologie en Medische Microbiologie van het 
Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, de af
deling Onderzoek en Ontwikkeling van de Bedrijfs
gezondheidsdienst RBB in Den Haag en het Cen
trum voor Epidemiologie van het RIVM in Biltho
ven. Projectsubsidie werd verleend door het Ministe
rie van WVC. Dit project is exploratief van karakter 
en moet als basis dienen voor verder epidemiolo
gisch onderzoek bij risicogroepen voor Lyme-ziekte. 
De vraagstelling was de volgende: 
- Wat is het v66rkomen van infecties met Borrelia 

burgdorferi onder het uitvoerend en technisch 
personeel van Staatsbosbeheer? 
Is er een tussen ziektever-

schijnselen en arbeidsverleden? 

Methoden 

Er is een getrapte clustersteekproef getrokken. 
bij eerst zes vestigingen van de 
heidsdienst RBB zijn gekozen. Vervolgens 
de regio's van de RBB-vestigingen 21 beheerseenhe
den van Staatsbosbeheer getrokken. Uit het totaal 
van 790 werknemers in uitvoerende en technische 
dienst resulteerde zo een steekproef van 177 werkne
mers, waarin alleen mannen voorkwamen. Hiervan 
stemden 127 mannen met deelname een respons 
van 72%. 
De gegevens zijn in twee fasen verzameld. Eerst 
werd de mensen gevraagd om mee te doen 
direct een paar vragen werden 
leeftijd en aantal dienstjaren. Van "°'~a.rn~ 
reid waren om mee te doen werd bloed an!enorn1en. 
De bloedmonsters werden met de 
escentie-assay (IFA), een a1gemeen 
onderzocht op de aanwezigheid 
gen Borrelia burgdmferi. Sera die 
den werden onderzocht met 
test om kruisreakties met uit 
analyses vonden plaats op het AMC. 
Toen bleek dat een aanzienlijk dee! 
positief was, werd iedere deelnemer 
melijk onderzocht op de verschillende CHrY1n1(n~>Att 

die passen bij Lyme-ziekte. De""'""'!!"''" 
gevuld met vragen over het 
schermende maatregelen en of er in 
lichamelijke klachten waren geweest 
ziekte pasten. Dit alles werd dubbelblind 
dus zonder dat arts of deelnemer 
wisten, om te voorkomen dat het "~•·~~~~ 
zoek en het invullen van de 
den be"invloed. 

en klinische variabelen te 
gemaakt van de zgn. odds ratio 
de variabelen waar nodig crF't11rh'"'"""rn""'"r1 

ratio is een benadering van het 
de betreffende variabele. Een OR 

menhang 
betrouwbaarheids-interval 



over de mate van zekerheid van de puntschatting 
voor de OR. Hoe nauwer het 95%BI, hoe zekerder 
de puntschatting. Wanneer het 95%BI de 1.0 niet 
omvat, wil dit zeggen dat de OR statistisch signifi
cant is (p<0.05). Opgemerkt moet worden, dat bij 
deze grootte van de onderzoeksgroep de 'power' om 
statistische siginificantie aan te tonen beperkt is tot 
sterke effecten (bij een power van 0.8, OR's groter 
dan 2.2). In onze analyses hebben wij ons vooral ge
richt op de puntschatting van de odds ratio en min
der op de statistische significantie ervan. 

Resultaten en discussie 

25 van de 127 deelnemers (20%) waren met de ge
bruikte methode seropositief voor Lyme-ziekte. Van 
geen van hen was het serum positief in de TPHA
test. Deze 25 personen waren dus mogelijk ge'infec
teerd of hadden een infectie doorgemaakt. Het 95%
betrouwbaarheidsinterval voor de prevalentieschat
ting, onder aanname van representativiteit van de 
steekproef, ligt tussen 14 en 26% . . Omdat bij de keu
ze van de RBB-vestigingen en de boswachterijen 
criteria speelden als voldoende spreiding in terrein
gesteldheid, bereidheid van de bedrijfsarts om mee 
te werken en voldoende omvang in werknemers, 
staat de representativiteit van de steekproef voor de 
totale populatie werknemers niet vast. Wei kan zij 
een eerste indruk geven van het voorkomen van 
Lyme-ziekte bij werknemers van Staatsbosbeheer en 
de relatie tussen serologie en klachten. 
De tweede onderzoeksvraag betrof de sarnenhang 
tussen infectie, ziekteverschijnselen en arbeidsverle
den. Tabel 1 geeft de desbetreffende odds ratio's. 
Zoals te verwachten is tonen het gemiddelde aantal 
tekebeten per jaar en het aantal tekebeten in 1989 
een positief verband met serostatus. Hierbij valt op, 
dat de vraag naar het aantal tekebeten in het seizoen 
waarin het onderzoek werd gehouden een sterker 
verband toont dan de vraag naar gemiddeld aantal 
tekebeten per jaar. Dit kan komen doordat mensen 
het aantal recente beten beter kunnen rapporteren 
dan een gemiddelde over jaren, of doordat de ni
veaus van de antistoffen van seropositieve mensen 
na verloop van tijd dalen en onder de detectiegrens 
komen 11 . Overigens toont het aantal recente tekebe
ten ook een sterke positieve lineaire trend met sero
status (OR's: 0 beten=l, 1 beet=3.25, 2-5 be
ten=3.83, 6-10 beten=4.62, > 10 beten=6.93; 
p=0.004). 
Leeftijd, dienstjaren, funktie en het aantal uren per 
week dat iemand buiten werkt tonen geen effect in 
de OR tegen serostatus. Hierbij moet worden aange-

~ 
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tekend dat in de nonresponsanalyse bleek datvooral 
de oudere deelnemers met veel dienstjaren van deel
name hadden afgezien. Een positieve samenhang 
van leeftijd of dienstjaren zou daardoor weggeselec
teerd kunnen zijn. 
De variabelen die met preventieve maatregelen te 
maken hebben, namelijk het altijd onmiddellijk ver
wijderen van teken, het gebruik van insektenweren
de middelen en het gebruik van kleding met lange 
pijpen en mouwen, tonen aJle drie een positief ver
band met serostatus. Het altijd onmiddellijk verwij
deren van teken heeft zelfs een hoge odds ratio. Het 
betrouwbaarheidsinterval is echter erg wijd. Er wa
ren maar enkele mensen die zeiden teken niet rutijd 
onmiddellijk te verwijderen. Een mogelijke verkla
ring voor de onverwachte positieve samenhru1g van 
de preventie-variabelen met serostatus zou kunnen 
zijn, dat juist mensen die veel worden gebeten zich 
vaker daartegen proberen te beschermen dan ande
ren, terwijl de maatregelen onvoldoende bescher
ming bieden. Daarom hebben we onderzocht of deze 
samenhang vertekend zou kunnen zijn door het aan
tal tekebeten dat iemand oploopt. Gebruik van insek
tenwerende middelen en beschennende kleding ble
ken echter met aantal tekebeten geen samenhang te 
vertonen (OR's resp. 1.3 en 1.1). Het altijd direct 
verwijderen van teken had met het aantal tekebeten 
zelfs een negatieve samenhang (OR: 0.44, 95%BI: 
0.10-1.6). Interpretatie van de positieve samerihang 
tussen serostatus en de preventie-variabelen is dan 
ook niet goed mogelijk. 
De laat.Ste variabele, recent gebruik van antibiotica, 
vertoont geen statistische samenhang met serostatus. 
Het is bekend dat antibiotica een immuunrespons 
kunnen onderdrukken zodat ge'fnfecteerde mensen 
seronegatief blijven 4• Daarvoor vinden wij hier 
geen aanwijzingen. Het antibiotica-gebruik was laag, 
zowel in de groep seronegatieven als i.n de groep se
ropositieven. 
Van de klinische verschijnselen blijkt alleen erythe
ma chronicum migrans, dat pathognomonisch is 
voor Lyme-ziekte, een sterk verband met serostatus 
te tonen. Daai het maar om 5 gevallen met ECM 
ging ( 4 seropositief, een seronegatief), is het be
trouwbaarheidsinterval wijd. Slechts in een geval 
was de diagnose ECM voorafgaande aan het onder
zoek gesteld. Bijna alle klinische verschijnselen heb
ben zich overigens in het verleden voorgedaan en 
waren bij het licharnelijk onderzoek niet meer aan
wezig. De gegevens hierover komen voornamelijk 
uit de anamnese. Artritis toont wel een positief ver
band met serostatus, maar het zijn ook hier maar 6 
gevallen, waardoor het 95%BI wijd is. 
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In het algemeen vertonen in deze studie de bij 
Lyme-ziekte passende klinische variabelen, met uit
zondering van het ECM, geen samenhang met sero
status. 
Mogelijkerwijs wordt deze bevinding be"invloed 
door een vorm van selectiebias, het zgn. 'healthy 
worker effect'. Dit houdt in <lat in een organisatie in 
de loop van de tijd mensen met klachten afvloeien, 
zodat de gezonde werknemers overblijven. 

Conclusies 

- 20% van de mensen in de onderzoeksgroep was se
ropositief voor Borrelia burgdorferi. Het 95%-be
trouwbaarheidsinterval voor de prevalentieschat
ting ligt tussen 14 en 26%. 

- Een positieve serostatus toonde een sterke samen
hang met recente tekebeten (OR: 4.2, 95%BI: 1.4-
15. l) en met een (doorgemaakt) erythema chroni
cum migrans (OR: 19.2, 95%BI: 1.7-956). 

- Geen samenhang werd gevonden tussen serostatus 
en de klinische diagnostiek, de meeste infecties 
hadden een asymptomatisch verloop. 

Tabel 1. 

Ir. L.G. Wiessing, Drs. H. Houweling, Centrum voor 
Epidemiologie, RIVM, Bilthoven. 
Drs. H. Kuiper, afdeling Neurologie, AMC, Amster
dam. 
Dr. B.M. de Jongh, Dr. L. Spanjaard, afdeling Medi
sche Microbiologie, Academisch Medisch Centrum, 
Amsterdam. 
Mw. Drs. A.P. Nauta, Dr. A.W. Moll van Charante, 
afdeling Onderzoek en Ontwikkeling, Bedrijfsge
zondheidsdienst RBB, Den Haag. 

Lyme born i amon 
orke 

ulch fol' tr . 

Univariate odds ratio's (OR) met 95%-betrouwbaarheidsinterval (95%Bl) van expositie- en klinische variabe
len vs. de aanwezigheid van antistoffen tegen Borrelia burgdorferi in 127 werknemers van Staatsbosbeheer. 

expositie OR 95%81 

> 5 tekebeten/jaar 2,3 0.84 - 6.1 
tekebeten in 1989 4,2 1.4 -15.l 
leeftijd > 35 jaar 1,2 0.41 - 3.7 
dienstjaren > l 0 0,82 0.31 - 2.3 
opzichtersfunktie 1,4 0.47 - 4.6 
uren/week buiten > 20 1,1 0.26 - 6.3 
altijd onmiddelijk verwijderen 3,9 0.53 - 171 
insectenwerende middelen 1,6 0.45 - 4.9 
altijd beschermende kleding 2,1 0.56 - 12.1 
antibiotica 0,9 0.32 - 2.5 

kliniek 
erythema chronicum migrans 19,2 1.7 -956 
andere erythemen na tekebeet ongedef. 0.0 - 4.5 
andere huidaandoeningen 0,73 0.17 - 2.5 
radiculaire pijnen 1,2 0.11 - 6.8 
artralgie 0,68 0.12 - 2.7 
artritis 2,1 0.18 - 15.8 
hoofdpijn 0,57 0.01 - 4.8 
cardiovasculaire afwijkingen 0,6 0.06 - 2.9 
veneuze insufficientie 1,5 0.13-8.9 
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NADERE INFORMATIE OMTRENT L YME-ZIEKTE 

Over Lyme-ziekte is door de Bedrijfsgezondheids
dienst RBB in overleg met de sectie Veiligheid en 
Ergonomie van het Staatsbosbeheer een brochure 
uitgegeven. De titel van de brochure luidt 'Weten 
van tekebeten en van Lyme-ziekte. die erdoor kan 
worden overgedragen'. Exemplaren van de brochure 
zijn te bestellen a f. 2,50 incl. verzendkosten bij de 
afdeling Documentatie en Bibliotheek van de RBB , 
tel. 070-3729350. 

Door de Geneeskundige Hoofdinspectie. afd. Infec
tieziekten is onlangs een GHI-bulletin over Lyrne
ziekte uitgegeven (zie foto). 
Dit bulletin is bij de GHI te verkrijgen. tel: 070-
3405979 

n 

@] 

Door het Ministerie van WVC zal eind juli een pu
blieksfolder 'Lyrne-ziekte en teken' uitgegeven wor
den. Bij de totstandkoming van deze folder is ge
bruik gemaakt van de adviezen van de Bedrijfsge
z.ondheidsdienst RBB. Exernplaren kunnen besteld 
worden bij de bibliotheek van het Ministerie, tel: 
070-3406015. 

0 
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AANKONDIGINGEN EN MEDEDELINGEN 

- Cursus "Epidemiologisch onderzoek: pzet n 
interpretatie, 1990"georganiseerd door de 
V akgroep Epidemiologie en 
Gezondheidszorgonderzoek (Rijksuniversiteit 
Limburg). 
Cursusdata: 29,30,31 oktober en 1november1990 
Plaats: Intemationaal Centrum Rolduc te Kerkrade 
Kosten: f. 1.500,- (inclusief verblijfkosten). 
Nadere informatie bij: 

Mw. Ors. F. Hein 
Post Hoger Onderwijs 
Faculteit der Gezondheidswetenschappen 
Rijksuniversiteit Limburg 
Postbus 616 
6200 MD Maastricht 
Tel: 043-887396 

- Symposium on Genetic Variation of Malaria 
Parasites 
Tijdstip: 14-16 november 1990 
Plaats: Rijksuniversiteit Leiden 
Kosten: f. 300,- (na 1 september: f. 350,-) 
Nadere informatie: 

Laboratorium voor Parasitologie en Instituut 
voor Tropische Geneeskunde 
Faculteit der Geneeskunde 
Rijksuniversiteit te Leiden 
Postbus 9605 
2300 RC Leiden 
Tel: 071-276858/276842 

- Internationale conferentie 'Assessing AIDS 
prevention' 
Tijdstip: 29 oktober tot 1 november 1990 
Plaats: 'Maison des Congres' in Montreux 
(Zwitserland) 
Kosten: Sfr 300 (na 31 juli: Sfr 400) 
Nadere informatie: 

Assessing AIDS Prevention 
Department of Social and Preventive Medicine 
University of Lausanne 
Rue de Bugnon 17 
CH-1005 Lausanne, Zwitserland 
Tel: (41)21492019 

- ' alh mati I od Hing and its application in 
Public HeaJth' 
Tij tip: 1 t t ktober 1990 
Pl a : lnrer- niversity Centre Dubrovnik, 
J go I ic 

a re in~ rm tie: 
J dran B zikov, M.Sc. 
Andrija tampar School of Public Health, 
Medical ch 1 
University of Zagreb 
Rockefellerova 4 
P.O.B. 770 
41000 Zagreb 
Joegoslavie 
Tel: (3841)430333,275415 

- Salmonella-symposium, georganiseerd door EFFI 
(training, research and control in food-industry) 
Datum: 25 oktober 1990, vanaf 13.00 uur. 
Plaats: Ede (Reehorst) 
Nadere informatie: 

Mw. Ir. E. Brinkman 
EFFI 
Postbus 553 
6700 AN Wageningen 
tel: 08370-22114 
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- Opleiding infectieziektenbestrijding 
Data: van november 1990 tot eind 1991, steeds 
2x2 dagen per maand op donderdag en vrijdag. 
Plaats: voor het cursorisch deel: Utrecht 
Organisatie: Stichting voor Sociale 
Gezondheidszorg in samenwerking met het Rijks
instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene. 
Doel/doelgroep: inhoudelijke vervolgopleiding 
voor artsen werkzaam bij GGD'en en belast met de 
taak infectieziektenbestrijding. 
Korte inhoud: een intensieve scholing op de 
volgende onderdelen: 

Onderzoeksmethoden; laboratoriumdiagnostiek 
en epidemiologie; 

- Specifieke ziektenleer; van alle relevante 
ziekten zullen worden behandeld: 
- mogelijkheden van surveillance en bestrijding; 
- de epidemiologische kenmerken; 

de kliniek; 
- immunologie; 
- diagnostiek en therapie; 

bestrijdingsmaatregelen; 
Organisatie van de infectieziektenbestrijding in 
Nederland. 

Extra nadruk zal gelegd worden op te ondetnemen 
activiteiten. 
Kosten: f. 7.875,- exclusief evt. verblijfkosten, 
Ii teratu ur. 
De cursus wordt mede gerealiseerd dankzij een sub
sidie van het Ministerie van Welzijn, Volks
gezondheid en Cultuur. 
Cursusleider: dhr. J. van Steenbergen 
Nadere informatie: 

Mw. J.M. de Roy 
Stichting voor Sociale Gezondheidszorg 
Wittevrouwenkade 6 
3512 CR Utrecht 
tel: 030-315841 
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