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Vancomycine resistente enterakokken (VRE) bij mens en 
dier in Nederland en Europa 

M.A. Schouten*, j.A.A. Hoogkamp-Korstanje*, A. Voss* 

Abstract 

Enteracocci are increasingly found as patho
gens causing nosocomia! infections. Sirree the oc

currence of vancomycin-resistance (VRE) among 
enteracocci research has focused on the mecha
nism of resistance, the origin, and transmission 
patterns ofVRE. Resistance can either be intrinsic 
or transposon mediated. In the European commu
nity VRE seem to be primarily transmitted from 

animals to mankind. Occasional spread within 
the hospital occurs after admittance of an already 
colonized person. In the USA, VRE is predominant· 
ly prevalent within the hospital and nosocomial 
spread is accelerated by the abundant use of glyco· 
peptides. Despite a low VRE prevalenee several Eu· 

ropean university hospitals, including hospitals in 
The Netherlands, have sporadically isolated VRE. 
National infection control guidelines aimed at 

VRE should be developed to prevent further noso· 
comial spread. lnf Bull 1999; I 0( I): 3-7 

Inleiding 

Enterakokken zijn bij mens en dier aanwezig als 
commensaal in de tractus digestivus. Meestal veroor· 
zaakt hun aanwezigheid geen problemen en worden 
enterakokken beschouwd als weinig pathogene 
micro-organismen. In het ziekenhuis opgenomen pa
tiënten kunnen, o.a. door het gebruik van breedspec· 
trum antibiotica, wel infecties met enterakokken krij

gen. In de VS zijn enterakokken de tweede oorzaak 
van nosocomiale infecties1 . Meest voorkomend zijn 

urineweginfecties, wondinfecties (na buikoperaties) 
en bacteriaemie2 . In het begin van de negentiger 
jaren was E. faecalis het meest voorkomende species 
(90%) en werd E. faecium minder frequent geïsoleerd. 

Andere species werden zelden geïsoleerd bij humane 
infecties. De afgelopen jaren laten een verschuiving 

') Academisch Ziekenhuis Nijmegen, Mdeling Medische Microbiologie 
Drs. MA Schouten, assistent-geneeskundige; Prof.Dr. JAA Hoogkamp
Korstanje, arts-microbioloog; Dr. A Voss, arts-microbioloog 

Samenvatting 

Steeds vaker worden enterakokken gevonden 
als verwekker van nosocomiale infecties. Sinds de 

melding van vancomycine resistentie bij entera
kokken (VRE) is er veel onderzoek verricht naar 
het resistentiemechanisme, het reservoir en de 

transmissie van VRE. Resistentie kan intrinsiek be
paald zijn of worden overgedragen via een trans
poson. In Europa vindt verspreiding van VRE waar
schijnlijk plaats van dier naar mens. Clustering 

binnen een ziekenhuis kan optreden na opname 
van een reeds gekoloniseerde patiënt. In de Ver

enigde Staten komt VRE vooral voor in het zieken
huis en wordt nosocomiale verspreiding bevor
derd door het veelvuldige gebruik van 
glycopeptiden. Ondanks een lage VRE·prevalentie 
hebben meerdere academische ziekenhuizen in 
Europa, inclusief ziekenhuizen in Nederland, en· 

kele malen VRE geïsoleerd. Een nationaal beleid, 
bedoeld om verdere nosocomiale verspreiding van 
VRE te voorkomen, zou moeten worden opgesteld. 
lnf Bull 1999; I 0( I): 3-7 

zien waarbij E. faecium vaker geïsoleerd wordt (tot 33%) 
en E. faecalis steeds minder vaak (nog maar 52%)3. 

Daarnaast worden in toenemende mate andere spe

cies gezien. 
Sinds de eerste melding van vancomycine resisten

tie bij enterokokken4 zijn deze multi-resistente ver

wekkers volop in de belangstelling komen te staan. Er 
is de laatste jaren veel bekend geworden over de 
genen die coderen voor vancomycine-resistentie, de 
verschillende resistentiemechanismen en het voorko
men en de verspreiding van vancomycine-resistente 
enterokokken (VRE). 

Resistentiemechanismen 

Op dit moment zijn er fenotypisch vier verschil
lende vormen van vancomycine resistentie bij entero

kokken bekend, genotypisch corresponderend met 
een vanA, vanB, vanG resp. vanD gen5.VanA resisten-

3 
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tie uit zich in een hoge minimaal remmende concen
tratie (MIC) van >256mgf1 voor vancomycine en teico
planine. Het is een vorm van verworven resistentie die 
zich verspreidt middels het transposen Tn 1546. Een 
transposon is een specifiek deel van het genoom waar
van gemakkelijk een kopie van de ene bacterie naar 
de andere overgedragen kan worden. Tn 1546 codeert 
voor vancomycine- en teicoplanine resistentie. Omdat 
deze genetische informatie op een transposon zit kan 
dit gen aan andere enterakokken worden doorgege
ven, waarna in deze ontvangende enterakok de glyco
peptiden-resistentie tot expressie kan komen. Ook 
vanB resistentie is een vorm van verworven resistentie 
zich verspreidend via het transposon Tn1547. VanB re
sistentie wordt gekenmerkt door een hoge MIC voor 
vancomycine terwijl de stam nog wel gevoelig is voor 
teicoplanine. VanA en vanB resistentie kunnen bij di
verse enterakokken species voorkomen maar zijn het 
meest frequent beschreven bij E. faecium, dus bij een 
al primair resistent pathogeen. VanC resistentie is een 
vorm van intrinsieke resistentie. Er zijn drie soorten 
vanC resistentie, elk voorkomend bij een specifiek 
species; vanCl komt voor bij E. gallinarum, vanC2 bij 
E. casseliflavus en vanC3 bij E. flavescens. Kenmer
kend voor vanC is een MIC voor vancomycine die uit
een kan lopen van gevoelig tot resistent terwijl de 
stam gevoelig blijft voor teicoplanine. VanD resisten
tie is nog maar beperkt beschreven6. De stam in kwes
tie was intrinsiek resistent tegen vancomycine met 
een MIC groter dan 64 mgfl en een MIC van 4 mg/1 
voor teicoplanine. 

Globale verspreiding 

Het lijkt erop dat het voorkomen en de versprei
ding van VRE per continent verschillend is7 8 . In Euro
pa lijkt VRE met name bij de gezonde bevolking aan
wezig te zijn en bij opname van een VRE-drager in een 
ziekenhuis zou VRE, onder bepaalde omstandighe
den, tot problemen aanleiding kunnen geven. Diverse 
onderzoekers in Europa hebben gezocht naar de bron 
van waaruit mensen gekoloniseerd kunnen raken met 
VRE. Bates et al.9 hebben enterokokken, geïsoleerd bij 
patiënten, bij dieren en uit de omgeving, met elkaar 
vergeleken middels ribotypering. Een aantal identieke 
ribotypes werd zowel bij dieren als bij mensen gezien 
waarna gesuggereerd werd dat verspreiding van VRE 
van dier naar mens zou kunnen plaatsvinden. De die
ren zelf zouden door selectie onder invloed van anti
biotica, gebruikt als groeibevorderaar, gekoloniseerd 
raken met VRE. Zo wordt het gebruik van avoparcine, 
evenals vancomycine een glycopeptide, geassocieerd 
met selectie van VRE in de darm van dieren 10. Deze 
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dieren zouden vervolgens een VRE-reservoir vormen 
van waaruit de mens gekoloniseerd kan raken middels 
consumptie van vlees; b.v. als de handen niet goed ge
reinigd worden na de bereiding van het vlees of door 
het eten van rauw of onvoldoende verhit vlees. Tenein
de het dierlijke VRE-reservoir, veroorzaakt door avopar
cine gebruik, te beperken is in 1997 in EEG verband 
een verbod gekomen op het gebruik van avoparcine11 . 

In een eigen onderzoek12 hebben we vastgesteld 
dat vegetariërs, die in principe niet bloot staan aan 
het dierlijke VRE-reservoir, niet gekoloniseerd waren 
met VRE, terwijl binnen een vleesconsumerende con
trolegroep een VRE- (vanA) dragerschap van 10% werd 
gevonden. Van den Braak et al13 vonden bij een ande
re groep vegetariërs ook geen VRE met het vanA geno
type, echter wel VRE met een vanC genotype. VanC
VRE kwamen significant vaker voor bij vegetariërs 
dan bij de vleesconsumerende controlegroep, moge
lijk doordat vanC-VRE geassocieerd zijn met planten. 
Het is onduidelijk wat de betekenis is van deze bevin
ding omdat humane infecties met vanC-VRE zelden 
voorkomen. Daarnaast is het de vraag wat de klini
sche relevantie is van enterakokken me.t een vanC re
sistentie mechanisme omdat slechts een klein deel 
van deze stammen echt vancomycine resistent is. 

Een andere Nederlandse studie 14 liet zien dat een 
groot deel van de enterakokken geïsoleerd bij mensen 
en enterakokken geïsoleerd van vleesprodukten, een 
identiek transposon Tn1546 bezat. Dit zou er op kun
nen wijzen dat vancomycine resistentie zich niet van 
dier naar mens verspreid middels donale verspreiding 
van enterakokken maar via overdracht van Tn1546. 

Jensen et al.15 hebben een moleculaire analyse verricht 
van het transposon Tn1546 afkomstig uit enterakok
ken geïsoleerd uit mensen, dieren en vleesprodukten 
en ook zij vonden identieke transposons. Transposons 
uit USA en Europa lieten enkele verschillen zien wat er 
op zou kunnen wijzen dat de beide continenten een 
verschillend transposon, c.q. een aantal verschillende 
transposons hebben die verantwoordelijk zijn voor de 
overdracht van vanA resistentie. In Australië is VRE pas 
voor het eerst gesignaleerd in 1994 7. Opvallend is dat 
op dat continent vooral het vanB type voorkomt, dit in 
tegenstelling tot Europa en USA waar vooral vanA en 
ook vanC gezien worden. In Japan lijkt VRE weinig 
voor te komen. Aanvankelijk werd er alleen vanC type 
resistentie waargenomen 16, maar recent is ook de iso
latie van een vanA type beschreven 17. 

Prevalentie in Europa 

De werkgroep Ziekenhuisinfectie Epidemiologie 
Nederland heeft begin 1996 in negen Nederlandse zie-
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kenhuizen een prevalentiestudie verricht18 . Deze stu
die liet zien dat 49% van 624 op de IC opgenomen pa
tiënten enterakokken in de faeces had, en dat er bij 2% 
van deze 624 patiënten sprake was van kolonisatie met 
VRE. Bij een andere groep van 200 patiënten, die we
gens diarree hun huisarts bezochten, werd in 80% ente
rakokken geïsoleerd uit de faeces. Bij 4 van de 200 pa
tiënten (2%) werden VRE uit de faeces geïsoleerd. Een 
andere Nederlandse studie liet zien dat 39% van kalkoe
nenhouders in de faeces gekoloniseerd was met VRE19. 

Bij de lokale bevolking, woonachtig in dezelfde regio 
als de kalkoenhouders, werd 14% VRE-dragerschap ge
vonden. 

Een Belgische studie verricht in 199320 liet een 
VRE-prevalentie van 1,5% zien bij klinische enterakok
ken isolaten, een Engelse studie uit 199421 gaf aan dat 
minder dan 2% van de enterakokken uit bloedkweken 
resistent was tegen vancomycine. In een Franse 
studie22 waarbij men keek naar gastra-intestinaal dra
gerschap van VRE op een IC-afdeling vond men in 
1994 een prevalentie van 4,9%, de helft was E. faeci
um met het vanA gen, de andere helft E. gallinarum 
ofE. casseliflavus met een vanC gen. 

Begin 1997 hebben wij een prevalentiestudie ver
richt om inzicht te krijgen in het voorkomen van VRE 
binnen Europa. In totaal werden ruim 4000 entera
kokken stammen uit patiëntenmateriaal verzameld, 
afkomstig uit 49 ziekenhuizen uit 25 verschillende 
Europese landen, Israël en Turkije. Deze stammen 
zijn volgens NCCLS richtlijnen getest wat betreft ge
voeligheid voor glycopeptiden en 14 andere antibioti
ca. Van alle VRE stammen is een PCR ter bepaling van 
het van gen gedaan en de stammen werden onderling 
vergeleken middels pulsed-field gel electroforesis 
(PFGE). Daarnaast is moleculaire analyse (RFLP, se
quencing, DNA hybridisatie) van het transposon 
Tn1546 verricht. In totaal werden 18 stammen met 
het vanA gen gevonden, vijf stammen met een vanB 
gen en 71 stammen met een vanC gen. De prevalentie 
van vanA resistentie ligt gemiddeld beneden de één 
procent; in 20 landen werd geen vanA VRE gezien, de 
hoogste prevalentie werd gezien in Engeland (2,9%). 
VanB resistentie werd alleen in Scandinavië waargeno
men. VanC resistentie werd in meer dan de helft van 
alle landen gezien; de prevalentie liep uiteen van 
0,4% (Nederland) tot maximaal11,7% (Turkije). 

De resultaten van de overige moleculaire analyse 
worden op dit moment nog uitgewerkt. 

Prevalentie in USA 

In de USA wordt het ziekenhuis als VRE-reservoir 
gezien en veronderstelt men dat patiënten het risico 

lopen gekoloniseerd te raken met VRE tijdens een op
name. Avoparcine is in de USA nooit toegestaan als 
groeibevorderaar en een dierlijk VRE-reservoir zou 
daarmee minder waarschijnlijk zijn voor de Ameri
kaanse situatie. Silverman et al.23 hebben in een Ame
rikaans ziekenhuis onderzocht of patiënten voor op
name VRE-drager waren. Een groep van 200 patiënten 
werd bij binnenkomst gescreend. Meer dan de helft 
van de patiënten was enterakokken drager maar bij 
geen enkele patiënt kon VRE uit de faeces geïsoleerd 
worden. Een studie van alle patiënten gekoloniseerd 
of geïnfecteerd met VRE in een ziekenhuis in New 
York24 liet zien dat 83% bij opname niet gekoloni
seerd was met VRE. Deze patiënten moeten hun VRE 
dus binnen het ziekenhuis hebben opgelopen. De res
terende 17% had deze stam waarschijnlijk niet thuis 
opgelopen maar tijdens een voorafgaande opname 
omdat deze patiënten meestal direct overgekomen 
waren uit een ander ziekenhuis of een verpleeghuis. 

Binnen de Amerikaanse ziekenhuizen is het per
centage VRE schrikbarend toegenomen; in 1989 was 
1% van de enterakokken vancomycine resistent, in 
1993 3%, op de IC 14%25. In 1996 was zowel op de ge
wone afdelingen als op de IC afdeling 10% van de daar 
geïsoleerde enterakokken resistent, en recentelijk lie
pen schattingen t.a.v. resistentie in diverse ziekenhui
zen uiteen van 6 tot 52 % 26. VRE worden in de USA 
geïsoleerd bij patiënten van alle afdelingen, terwijl in 
de Nederlandse situatie VRE eigenlijk nog alleen op 
de hoog risico afdelingen worden gezien. In de Ameri
kaanse situatie raakt de patiënt vanuit de ziekenhuis
omgeving gekoloniseerd met VRE. Uit verschillende 
studies komen diverse, onafhankelijke risicofactoren 
voor kolonisatie naar voren: ernstig onderliggend lij
den, opname op een IC-afdeling, de oncologie afde
ling of een transplantatie unit, een buikoperatie, een 
urinecatheter of een centraal veneuze lijn, langdurige 
opname27, het gebruik van vancomycine28 maar ook 
van andere antibiotica (m.n. clindamycine, cefalospo
rines, aztreonam, quinolonen, aminoglycosiden en 
metronidazol29), en de kolonisatiedruk veroorzaakt 
door reeds aanwezige VRE-dragers op een afdeling30. 

Eenmaal gekoloniseerd kan een patiënt VRE lang met 
zich mee dragen; meestal duurt het dragerschap en
kele maanden, soms wel bijna een jaar31 . 

Hygiënische maatregelen 

Ondanks de lage VRE-prevalentie in Europa is 
voortdurende waakzaamheid geboden om eventuele 
epidemieën te voorkomen. In de praktijk is men vaak 
niet goed voorbereid; in de helft van de ziekenhuizen 
die meededen aan onze Europese prevalentie studie 
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was ooit een VRE geïsoleerd32. Slechts een derde van 
alle centra beschikte over geschreven maatregelen die 
genomen zouden moeten worden bij confrontatie met 

VRE. Voor de Amerikaanse situatie zijn duidelijke 
richtlijnen opgesteld door de Hospita! Infection Con
trol Practices Advisory Committee (HICPAC) in samen
spraak met het Centers for Disease Control and Pre

vention (CDC)33 . Deze dringen enerzijds aan op een 
zeer restrictief vancomycine gebruik, anderzijds wor
den hygiënische maatregelen aangedragen, zowel 
voor een endemische situatie als voor een situatie 
waarin VRE weinig of nog niet voorkomt. Laatstge
noemde situatie is vergelijkbaar met het huidige Eu

ropese beeld en de corresponderende richtlijnen zou
den model kunnen staan voor bv. een Nederlands 
beleid. Chadwick et al. hebben richtlijnen gepubli

ceerd zoals zij die toepassen in de Engelse situatie34, 

en die met enige modificaties ook voor ons land van 
toepassing kunnen zijn. Zij pleiten voor een ·gelimi

teerd gebruik van glycopeptiden en raden af deze 
middelen als profY1acticum voor te schrijven. Daar
naast is het voor gezondheidswerkers belangrijk om 
te weten hoe ze de overdracht van VRE kunnen voor

komen (handhygiëne), en dat ze zich ook daadwerke
lijk houden aan de hygiënische maatregelen. Aange
zien VRE-dragerschap veel voorkomt lijkt screening 
van personeel niet zinvol, met name omdat er op dit 
moment nog geen therapie voorhanden is die een 

einde maakt aan gastra-intestinale kolonisatie. 
Zodra VRE geïsoleerd word t bij een patiënt zal 

deze patiënt in een kamer apart komen te liggen. Per
soneel en bezoekers moeten handschoenen en een 
schort dragen en bij vertrek de handen desinfecteren. 
Indien bij meerdere patiënten VRE geïsoleerd worden 

zou cohortverpleging een optie zijn. Aangezien de di
recte omgeving van een gekoloniseerde patiënt vaak 
gecontamineerd is met VRE is een goede reiniging en 
desinfectie noodzakelijk om verdere verspreiding 
tegen te gaan. Al met al is het belangrijk om directe 
transmissie te voorkomen door een goede persoonlij
ke hygiëne en door desinfectie van gebruikt instru

mentarium en de omgeving rondom een patiënt. 
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Europees Antimicrobieel Resistentie Surveillance Systeem (EARSS) 

Surveillance resistente pathogenen op Europees niveau 

S.L.A.M. Bronzwaer, W. Goettsch, A.). de Neeling, M.A. Greijmans, M.]. W. Sprenger* 

Abstract 

To obtain more comparable and reliable resi
stance data, the European Commission has funded 
EARSS. This system, in which all EU Memher States 
participate, is co-ordinated by the RIVM (National 
Institute of Public Health and the Environment, 
the Netherlands). EARSS is an international net
work of national surveillance systems, which aims 
to aggregate comparable and reliable antimicro
bial resistance data for public health purposes in 
Europe. More than 500 laboratories are willing to 
participate in this European communicable disea
se network by sending data via national co-ordina
tors to the central EARSS database, at the RIVM. 

Taking into account laboratory methods as well 
as epidemiological principles, EARSS will act as an 

*) Europees Antimicrobieel Resistentie Surveillance Systeem. CIE, RIVM. 
Bilthoven. SLAM Bronzwaer, arts/projectcoördinator EARSS; dr ir W. 
Goettsch. epidemioloog/nationale coördinator EARSS; dr AJ de Nee-
ling. microbioloogfnationale coördinator EARSS; drs MA Greijmans. 
medisch bioloogfwebmaster EARSS, dr MJW Sprenger, arts-microbio
loog/ epidemioloog/ projectleider EARSS 

early warning system, analyse regional differences, 
assess risk factors, and provide electronk feedback. 

For the feasibility study of 18 months, micro
biologists and epidemiologists, decided to collect 
quantitative resistance data on Streptococcus pneu
moniae and Staphylococcus aureus; more pathogens 
will be added later. EARSS collaborates with WHO 
and ESCMID. For quality assurance, EARSS will 
provide a set of reference strains. It is envisaged 
that data will be shared using the electronic in
frastructure 'Interchange of Data between Admini
strations' (IDA) network ofthe European Union. 

In developing the protocol and questionnaire, 
the challenge was to balance scientific validity 
and feasibility. EARSS is already acting as a catalyst 
for national surveillance systems. lnf Bull 1999; 
10(1): 7-10 
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Opkomst antibioticumresistente 
pathogenen 

Er bestaat binnen en buiten Nederland ongerust
heid over de toename van resistentie tegen antibioti
ca bij diverse klinisch belangrijke ziekteverwekkers. 
Meticilline resistente Staphylococcus aureus1 (MRSA), re

sistente Streptococcus pneumoniae 2•3.4·5 en vancomycine
resistente enterakokken (VRE)6·7 komen steeds meer 
voor. 

Het Infectieziekten Bulletin berichtte afgelopen 
jaren regelmatig over opkomende resistentieproble
men. MRSA kreeg extra aandacht in twee themanum
mers8·9 en een reeks van drie artikelen beschreef de 
antibiotica resistentie in Nederland.10.11.1z 

Internationale surveillance 

Meer en meer wordt de noodzaak tot onderzoek 
en surveillance binnen Nederland èn tussen verschil
lende landen duidelijk. Het Nederlandse initiatief tot 

oprichting van het project 'European Antimicrobial 
Resistance Surveillance System (EARSS)' ontving dan 
ook veel bijval. Het door de EU gefinancierde EARSS
project zal doorlopend, betrouwbare, en vergelijkba
re resistentiegegevens verzamelen (onder andere via 
bestaande nationale surveillancesystemen). EARSS, 

dat wordt gecoördineerd vanuit het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), aggregeert 
en analyseert de gegevens, en brengt de data in kaart 
ten behoeve van de volksgezondheid in Europa. 

De korte termijn doelstelling is een systeem te ont
wikkelen, waarmee een snelle opsporing van en waar

schuwing voor antibioticaresistentie wordt gereali
seerd ('early-waming'). Met dit systeem kunnen ook 
regionale verschillen in kaart worden gebracht en na 
analyse worden gerelateerd aan mogelijke risicofacto
ren. De uiteindelijke doelstelling is een bijdrage te le
veren aan de vermindering van de resistentieproble

matiek 

EARSS: haalbaarheidsstudie 

EARSS is per 1 april 1998 gestart met een haal

baarheidsstudie van 18 maanden. In de pilotfase is 
een breed draagvlak gecreëerd via bijeenkomsten 
(met afgevaardigden uit alle lidstaten van de EU, 

Noorwegen, IJsland en Zwitserland), via schriftelijke 
informatie en via persoonlijke contacten. In de eerste 
periode van het project vond de selectie van pathoge

nen plaats, is het definitieve protocol opgesteld, zijn 
richtlijnen voor een kwaliteitsbewakingssysteem vast-
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gelegd en zijn afspraken over de verzameling van ge
gevens gemaakt. De startdatum voor datacollectie was 
1 oktober 1998. In de loop van 1999 kan het eerste 

overzicht van de prevalentie van resistentie voor de 
(voorlopig twee) geselecteerde ziekteverwekkers in Eu
ropa worden gepresenteerd. In het jaar 2000 zal 
EARSS meerdere micro-organismen gaan surveilleren. 

Organisatie en opzet EARSS 

De afgevaardigden in een land (één epidemioloog 
en één microbioloog) coördineren deelnemende labo

ratoria en werken samen om met de verzamelde data 
epidemiologische studies uit te voeren. Zij dragen 
zorg voor de distributie van enquêteformulieren en 

de verzameling van resistentiedata door middel van 
Isolate Record Forms. De verzamelde data sturen zij 
per kwartaal naar de centrale database op het RIVM. 

Op Europees niveau hebben meer dan 500 labora
toria (academische en niet-academische centra) toege
zegd te participeren in EARSS. In Nederland participe

ren de medisch microbiologische labor~toria, die op 
dit moment al meewerken aan resistentiesurveillance 

binnen het streeklaboratorium project enjof ISIS (In
fectieziekten Surveillance Informatie Systeem, zie de 
internet site www.isis.rivm.nl). Het RIVM coördineert 
sinds 1989 het streeklaboratorium project waarin mo

menteel 9 streeklaboratoria participeren 13. De dek
kingsgraad van deze surveillance is ongeveer 30% van 
de Nederlandse bevolking. 

Voor het uitvoeren van taken als kwaliteitsbewa
king, verzorging van epidemiologische kwaliteitsas
pecten en het relateren van antibioticaresistentie aan 

het gebruik van antibiotica, zijn 5 coördinerende lan
den (Engeland, Frankrijk, Spanje, Zweden en Neder
land) verantwoordelijk. 

In samenwerking met de World Health Organisa
tion (WHO) wordt aan deelnemers de mogelijkheid ge
geven gebruik te maken van het data-invoerprogram

ma WHONET. De ESCMID (European Society for 
Clinical Microbiology and Infectious Diseases) heeft 
een belangrijke bijdrage op het gebied van de kwali
teitsbewaking. 

Selectie van pathogenen 

Voor de haalbaarheidsstudie zijn twee pathegenen 
geselecteerd, Staphylococcus aureus en Streptococcus pneu
moniae. De selectie van deze pathogenen vond plaats 
op basis van een aantal criteria, waarvan relevantie 

voor de volksgezondheid de meest belangrijke was. 
Surveillance heeft als doel het bestuderen van het 
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vóórkomen van met name meticillineresistentie bij S. 
aureus (in bloedisolaten uit ziekenhuis) en penicilline
en cefalosporineresistentie bij S. pneumoniae (in bloedi

solaten en isolaten uit liquor). Ook wordt de gevoelig· 
heid voor andere antibiotica bestudeerd. 

Protocol en ~lsolate Record Farms, 

Tijdens het opstellen van het protocol is veel aan
dacht besteed aan de balans tussen haalbaarheid en 
wenselijkheid. Gegevens moeten routinematig gege
nereerd worden in de diagnostische laboratoria en 

het primaire diagnostische proces mag niet verande
ren. Veranderingen in minimum remmende concen
tratie (MRC) onder het breekpunt, voor zover moge

lijk, moeten worden geregistreerd om beginnende 
resisten tie-ontwikkeling te signaleren. 

Naast het verzamelen en aggregeren van gegevens 

over antibioticaresistentie zal additionele demografi
sche informatie worden verzameld. Eventueel kunnen 
gegevens over klinische diagnose worden opgenomen. 
In EARSS worden de isolaat-, patiënt-, laboratorium
en ziekenhuisgegevens verzameld door gebruik te 
maken van 'Isolate Record Forms' en de 'Questionnai

re on susceptibility testing'. Om dubbeltelling van isc:r 
laten te voorkomen wordt laboratoria gevraagd alleen 
informatie van het eerste isolaat van elke stam van 

elke patiënt op te sturen. 

Elektronische terugkoppeling 

Binnen het RIVM worden de resistentiedata geag

gregeerd, geanalyseerd en teruggekoppeld naar de na
tionale participanten. De centrale database zal wor
den ingebed in een applicatie (IDA) ontwikkeld voor 
de terugkoppeling van dit soort infectieziektegege

vens on der auspiciën van de EU. 
De gegevens die beschikbaar komen via het EARSS 

project komen ook beschikbaar voor geïnteresseerden 

in de dagelijkse praktij k. Overzichten (in de vorm van 
tabellen, figuren en geografische kaarten) van het 
vóórkomen van resistentie bij S. pneumoniae en S. aureus 
zullen op de openbare internet site van EARSS ge
plaatst worden (www.earss.rivm.nl; zie figuur 1). Deze 
site geeft nu reeds uitgebreide informatie over het 

project. Documenten zoals het protocol, de Isolate Re
cord Forms en de 'Questionnaire on susceptibility tes
ting' zijn 'downloadable' . Voor het daadwerkelijk in
vullen en het gebruiken van de documenten, zijn de 
bestanden in Word- en in pdf.formaat opgenomen. 
Ook een volledige handleiding (EARSS Manual) is in 

pdf-formaat op de site geplaatst. 

Conclusie 

EARSS voorziet in een behoefte die binnen de lid
staten van de EU bestaat om surveillance van antibier 
ticurnresistentie nationaal en Europees op een gestan

daardiseerde manier op te zetten. 

Figuur 1. Homepage van EARSS web site (www.earss.rivm.nl). 
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Resultaten van deze surveillance, in combinatie 

met gegevens over antibioticumgebruik, kunnen in 
de toekomst worden gebruikt om op Europees niveau 

tot afstemming van richtlijnen op het gebied van an

tibioticumprescriptie te komen. Dit om tot een ver
mindering van antibioticumresistentie in de EU te 

komen. 
Nu al blijkt dat EARSS stimulerend werkt op de 

totstandkoming van nationale systemen. 
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De waarde van malaria-zelftests voor de tropenreiziger 

j.F. Sluiters* 

Inleiding 

De diagnostiek van malaria is niet altijd even mak
kelijk. Omdat de klinische presentatie van malaria va
riabel en niet-specifiek is, zal ook bij een sterke klini
sche verdenking de diagnose ondersteund dienen te 
worden met het aantonen van malariaparasieten. Op 
laboratoriumniveau gebeurt dit nog immer op de 

klassieke manier, in volgens Giemsa gekleurde bloed
preparaten. Ook bij het meer recente gebruik van een 
kernkleuring, zoals die bijvoorbeeld wordt toegepast 
in de Quantitative Bufzy-Coat (QBC) techniek om een 
infectie op te sporen, blijven volgens Giemsa gekleur
de preparaten hun toepassing behouden om de soort 

Plasmodium vast te stellen. De benodigde expertise 

•) Afdeling Medische Microbiologie & Infectieziekten, Erasmus 

Medisch Centrum, Rotterdam. 

wordt in Nederland vaak met moeite opgebouwd en is 
onderhevig aan slijtage. De Nederlandse Vereniging 
voor Parasitologie besteedt daar aandacht aan via 
haar Stichting Parasitologische Laboratorium Dia
gnostiek (SPLD) door middel van het rondzenden van 

materialen in het kader van kwaliteitsborging en het 
organiseren van landelijk cursorisch onderwijs. Wan
neer zich dus alternatieve diagnostische methoden 
aandienen, waarbij voor het beoordelen alleen het 
blote oog nodig lijkt te zijn, zoals nu het geval is met 
de antigeen-testsystemen, dan is dat zeker een interes

sante ontwikkeling te noemen. Het ligt voor de hand 
om na te gaan of deze diagnostiek ook iets kan beteke
nen voor de reiziger naar de tropen. Vooral daar waar 
deze zelf moet besluiten om die enkele meegenomen 
noodbehandeling in te nemen, is het aantrekkelijk 
om dat besluit te kunnen onderbouwen met een een

voudig uitvoerbare test. Het meenemen van een nood
behandeling wordt nog maar geadviseerd aan een 
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klein deel van de reizigers die langer dan 1 maand in 
bepaalde mefloquine-resistente gebieden verblijven, 
voornamelijk in Zuidoost-Azië, en aan reizigers uit 
bijzondere groepen die moeilijk binnen 2 dagen me
dische voorzieningen kunnen bereiken. Maar ook 
wanneer tijdens een verblijf in een gebied met resis
tente malariaparasieten een doorbraak wordt ver
moed en geen medische voorzieningen beschikbaar 
zijn, zou een diagnostisch betrouwbare 'meeneem' 
test van pas komen.1 

De vraag is dus of bij het advies voor het gebruik 
van een noodbehandeling een advies met betrekking 
tot het gebruik van een zelftest hoort. Wanneer men 
die vraag in positieve zin zou beantwoorden, kan men 
zich afvragen of het in het licht van de resistentiepro· 
blematiek niet aan te bevelen is om iedere reiziger die 
langer dan de incubatietijd voor malaria in een ende
misch gebied verblijft, een zelftest mee te laten nemen. 

Antigeen-testsystemen 

Er zijn nu drie antibody capture systemen op de 
markt om een P. falciparum infectie te detecteren. Alle 
drie gebruiken monodonale antilichamen gehecht 
aan een drager in de vorm van een dipstick of mem
braanstrip om parasitaire antigenen te binden. Twee 
daarvan, de Parasight-F test (Becton Dickinson) en ICT 
Malaria P.f. test (ICT Diagnostics), detecteren het hist
idine-rijk eiwit HRP-2 van Plasmodium fa!ciparum dat 
vooral bij het losbarsten van erythrocytaire schizou
ten vrijkomt en in het plasma is te vinden.2·3 Met de 
derde methode, OptiMa! test (Flow Inc.), wordt het 
enzym lactaat dehydrogenase (LDH) van de parasieten 
aangetoond. Doordat de malariaparasieten verschil
len in isozymen van het LDH geeft dit de moge
lijkheid de soorten van elkaar te onderscheiden. 
Reeds nu wordt hier bij de OptiMa! test gebruik van 
gemaakt om met dezelfde strip P. falciparum en P. vivax 
van elkaar te differentiëren. In de testen worden meer 
dan één monodonaal gebruikt, waarschijnlijk om de 
sensitiviteit te vergroten. Beoordeeld wordt het aan
kleuren van een band op de drager, waarbij een posi
tieve controleband eveneens aangekleurd dient te 
zijn. De testen hebben een bepaalde shelf-life. 

Testsystemen om alle 4 de humane Plasmadia aan 
te tonen worden al enige tijd aangekondigd maar zijn 
tot dusverre nog niet op de markt gekomen. Voor alle 
systemen zal via een vingerprik bloed afgenomen 
moeten worden. De testen zijn sneL In het algemeen 
zal men minder dan 10 minuten nodig hebben voor
dat de test is afte lezen. Bij de Parasight-F test moeten 
iets meer handelingen verricht worden dan bij de an
dere testen. 

Ervaringen met antigeen-testsystemen 

Verreweg de meeste ervaring is opgedaan met de 
twee systemen waarbij histidine-rijk eiwit wordt gede
tecteerd. De prestaties van de Parasight-F test en de 
ICT test ontlopen elkaar niet wezenlijk.4•5 Moeilijkhe
den zijn ondervonden bij de beoordeling van bandjes 
met een zwakke kleurintensiteit. De sensitiviteit en 
specificiteit is bepaald door vergelijking met onder
zoek van microscopische preparaten, de QBC en de 
polymerase kettingreactie (PCR). Vergeleken met de 
microscopie varieert de sensitiviteit tussen de 84 en 
94%, de specificiteit tussen de 81 en 99,5 %, met een 
range van positieve en negatieve voorspellende waar
den tussen respectievelijk 80-99% en 64-100%.6 De PCR 
is gevoeliger en geeft een indicatie dat kruisreactivi
teit met P.vivax in een gering aantal gevallen voor
komt.5·7 Bij patiënten met malaria met kleine aantal
len parasieten in het bloed neemt de sensitiviteit van 
de assays af en worden fout-negatieve antigeentesten 
gevonden.5·6·7•8 Maar vals-negatieve testen zijn ook ge
meld in de aanwezigheid van > 1000 parasieten per IJl 
bloed. De sensitiviteit is te verhogen door de test de 
volgende dag te herhalen. 5 

Dezelfde en andere studies melden ook vals-posi
tieve uitslagen, waarbij rheumatoid factoren een rol 
zouden spelen. Via antigene determinanten op de Fe 
fractie van de IgG moleculen zouden positieve reac
ties kunnen ontstaan. Gewezen wordt op het voorko
men van deze factoren in de normale populatie en 
een toename van de prevalentie daarvan met de leef
tijd en het voorkomen van chronische infecties. Ook 
bij andere parasitaire infecties die in de tropen kun
nen worden opgelopen en bij virale infecties worden 
deze factoren gevonden.9.1° Een interessante studie 
werd uitgevoerd op Irian Jaya11 , waarbij de resultaten 
van de Parasight-F test werden vergeleken tussen twee 
bevolkingsgroepen in een hyperendemisch malariage
bied. De resultaten bij een natieve, malaria-immune, 
bevolkingsgroep waren significant verschillend van 
die bij niet-immune transmigranten en suggereerden 
dat de sensitiviteit van de test beïnvloed wordt door 
de malaria immuun status. 

Na succesvolle therapie blijft parasitair antigeen 
met de Parasight·F test langer aantoonbaar dan de pa
rasitemie, waardoor het effect van therapie niet altijd 
via de test is afte lezen.6,7,12 

Conclusies ten aanzien van het 
gebruik van antigeentesten 

De antigeentesten gebaseerd op de detectie van 
histidine-rijke eiwitten zijn een aanwinst voor de ma-

11 
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laria diagnostiek. Over de prestaties van de test voor 
het aantonen van parasitair LDH is nog te weinig be
kend om een uitspraak te rechtvaardigen. Uitvoering 

van de testen vereist een geringe oefening. Bij de ge

bruikers bestaat een lichte voorkeur voor de ICI' test 
omdat deze minder handelingen vergt. Het bij zich
zelf uitvoeren van een vingerprik om slechts een ge

ringe hoeveelheid bloed te verkrijgen zal misschien 
niet iedereen makkelijk afgaan. Het beoordelen van 
de testen is, behalve bij zwak-aankleurende bandjes, 

eenvoudig en makkelijk uit te leggen. Een nadeel is 
dat nog geen testen beschikbaar zijn voor alle huma
ne malariasoorten. 

In de gezamenlijk door de Nederlandse Vereniging 
voor Parasitologie, de Vereniging voor Hematologi
sche Laboratoriumdiagnostiek (mede namens de Ne

derlandse Vereniging voor Klinische Chemie en de Ne
derlandse Vereniging voor Hematologie) en de 
Vereniging voor Artsen Laboratoriumdiagnostiek, 
daarin gesteund door de commissie Kwaliteitsbevor

dering van de Nederlandse Vereniging voor Medische 
Microbiologie, uitgebrachte 'Richtlijnen voor de dia

gnostiek van malaria voor laboratoria in de gezond
heidszorg in Nederland' worden de antigeentesten als 
enige test voor de malariadiagnostiek vooralsnog af

gewezen. Dat is gezien de bovenbeschreven resultaten 
niet verwonderlijk. Immers, fout-negatieve en fout

positieve testresultaten worden aangetroffen. Malaria 
kan optreden bij slechts een gering aantal parasieten 
in het bloed en de klinische presentatie varieert. 
Complicaties kunnen zich op ieder moment tijdens 

een infectie met P. falciparum, voordoen. Een vroege 
diagnostiek blijft geboden. Fataal verlopende infecties 
zijn geassocieerd met een late diagnose en behande
ling.l3·14 Een negatieve uitslag van een antigeen-test
systeem kan bij een niet-immuun persoon niet dienen 
om de diagnose malaria trapica te verwerpen en dan 

zal microscopisch onderzoek de definitieve diagnose 
moeten geven. In de Nederlandse situatie is men dus 
terughoudend ten aanzien van het gebruik van de 
huidige antigeentesten. Men kan zich dan ook afvra
gen of deze testen geschikt zijn om 'in de bush' te be
sluiten om bij koorts of een langer dan twee dagen 
durend 'griepje' geen noodbehandeling in te nemen. 

De vraag of de tropenreiziger met zijn noodbehande
ling meteen een zelftest mee moet nemen kan dus 
niet in positieve zin beantwoord worden. Wanneer 
men desondanks toch zou besluiten een zelftest mee 
te nemen dient men doordrongen te zijn van de be

perkingen van de testen en van het feit dat een ver
pakking van 3 testen zoals die nu in de winkel te 
koop is niet genoeg hoeft te zijn. Een groter aantal 
testen zou nodig kunnen zijn om een infectie aan te 
tonen. Maar gezien de risico's die verbonden zijn aan 
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een late diagnose lijkt deze benadering niet aan te be

velen. 
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Commentaar Bureau LCR 

De ICT Malaria P.f. test, in Nederland op de markt 
onder de naam Malaquick®, is onder andere verkrijg
baar bij diverse buitensport zaken. De test wordt op 
de markt gebracht voor reizigers naar malaria-ende

mische gebieden. De test zou mogelijk een rol kun
nen spelen in de noodbehandelings-strategie voor rei
zigers. Noodbehandeling kan aangewezen zijn bij 

reizigers die inadequate malariaprofYlaxe gebruiken 
en langere tijd verblijven in gebieden waar de gezond
heidszorg over onvoldoende diagnostische capaciteit 

beschikt. 
Er zijn redenen om terughoudend te zijn bij het 

adviseren van het meenemen van dergelijke tests 

door reizigers: 
1. Het reeds door Sluiters aangegeven probleem van 

een fout-negatieve uitslagen bij lage parasitaemie 
staat mogelijk een tijdige behandeling van mala

ria in de weg; 1 

2. De sensitiviteit en specificiteit van de tests zijn 

uitsluitend onderzocht in laboratorium setting of 
bij gebruik in het veld door laboranten. De be
trouwbaarheid van de test en de interpretatie 
ervan door reizigers zelf is nooit systematisch on
derzocht. Op beperkte schaal is bekeken hoe de 
test door reizigers zelf uitgevoerd wordt. Reizigers 

die zich in het Havenziekenhuis meldden met ver
schijnselen die wezen op malaria werd gevraagd 
de test zelf uit te voeren. Een groot deel van de rei

zigers kon de test niet of onvoldoende goed uitvoe-

VERENIGINGSVERSLAG Vvl 

ren en interpreteren (persoonlijke mededeling) 
3. Een verder bezwaar is dat de test pas na twee 

weken weer negatief wordt. Koorts binnen twee 

weken na een malaria-aanval wordt dus mogelijk 
ten onrechte als een malaria-aanval geduid. Een 
onafdoende behandeling van malaria, resistentie 
of een tweede malaria-aanval zullen dus niet be

trouwbaar te diagnostiseren zijn.2 

Het standpunt van de malariawerkgroep over de 

test is dan ook dat deze nog niet voor algemeen ge
bruik geadviseerd dient te worden, tenzij op strikte in

dicatie en na zorgvuldige instructie. Er zijn onvol
doende gegevens over de betrouwbaarheid en de 
bruikbaarheid van de test indien gebruikt door reizi

gers zelf.3 

H.Schilthuis, Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvise

ring (LCR), Amsterdam 
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Vrijdag 16 oktober 1998 vond de 47ste wetenschappelijke vergadering van de Vereniging voor 
Infectieziekten plaats in het Educatorium in Utrecht. Hieronder volgen de samenvattingen 
van de voordrachten gehouden op het microsypmposium 'Opportunisme in Infectieziekten'. 
Van de vrije voordrachten worden de titels vermeld. De samenvattingen van deze voordrach
ten zijn te vinden op internetpagina http://www.isis.rivm.nl/inf_bul/ of op te vragen bij het redac
tiesecretariaat van het Infectieziekten Bulletin. 

Opportunistische infecties in het tijdperk van HAART 

). C. C. &rleffs 
Afdeling Interne Geneeskunde, Onderafdeling Infectieziekten 
en AIDS, Academisch Ziekenhuis Utrecht, Utrecht 

De behandelmogelijkheden van HN infectie zijn de 
laatste jaren toegenomen. In 1987 was zidovudine het 
eerste anti-HIV middel dat geregistreerd werd. Nu, ruim 
een decenium later, is het aantal beschikbare antiretro-

virale middelen gegroeid tot meer dan 10. Hierdoor is er 
de mogelijkheid ontstaan krachtige combinatiebehande
ling met meerdere middelen te geven. Deze combinatie
therapie is men Highly Active AntiRetroviral Therapy, af
gekort als HAART, gaan noemen. 

Het gebruik van HAART heeft belangrijke gevolgen 
voor de behandeling van patiënten met HN infectie. Het 
patroon van opportunistische infecties en andere com
plicaties is duidelijk veranderd. Er zijn voldoende aanwij
zingen dat het afWeersysteem verbetert, ofschoon nog 
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veel onduidelijk is over de mate waarin. De cijfers van in
cidentie van opportunistische infecties en mortaliteit 
ten gevolge van AIDS vertonen een opvallende afname. 
De behandelbaarheid van infecties lijkt te verbeteren, 
maar de gegevens daarover zijn nog beperkt. Andere in
fecties en syndromen die tot nu toe onbekend waren, 
komen voor. Een belangrijk deel daarvan is terug te voe
ren tot de zogenaamde "HAART geïnduceerde ontste
kingsreactie", een verschijnsel dat gebaseerd is op het 
herstel van het afWeersysteem waardoor een ontstekings
reactie kan ontstaan. Wat betreft de preventie van oppor
tunistische infecties zijn er incidentele berichten dat pri
maire en secundaire profylaxe gestaakt kan worden 
worden mits de patiënt geruime tijd boven de voor die 
infectie kritische grens van zijn of haar CD4+ cellen zit 
en het beloop van de CD4+ cellen zorgvuldig wordt ver
volgd. 

Moleculaire epidemiologie van Infecties van atypische 
mycobacteriën 

M.M.E. Schneider 
Afdeling Interne Geneeskunde, Onderafdeling Infectieziekten 
& AIDS, Academisch Ziekenhuis Utrecht. Utrecht 

Vóór de introductie van de krachtige antiretrovirale 
behandeling was een uitgezaaide (gedissemineerde) in
fectie met Mycobacterium avium complex (MAC) één van de 
meest voorkomende opportunistische infecties na PCP 
bij terminale AIDS-patiënten in de USA. Een direct ver
band tussen MAC-bacteriën uit de directe omgeving van 
de patiënt en de bij de patiënt geïsoleerde mycobacterie 
kon niet worden aangetoond. Moleculaire typerings
technieken kunnen dit probleem oplossen door hun ver
mogen om identieke stammen te identificeren met 'fin
gerprinting'. Wij gebruikten de restrietion fragment 
length polymorphism (RFLP) typering met IS1245 als in
sertiesequentie om alle MAC-stammen te analyseren die 
in 1996 naar het RNM gestuurd waren, voor nadere de
terminatie en bepaling van het gevoeligheidspatroon. 

75% Van de MAC stammen bevatte het IS1245-ele
ment, specifiek voor de soort M. avium. De IS1245-patro
nen vertoonden een veelvoud aan banden en waren zeer 
polymorf. Toch konden twee duidelijke genotypische fa
milies (clades) onderscheiden worden: een clade bestaan
de uit 78 isolaten met tenminste 81,6% gelijkenis en een 
clade bestaande uit 16 isolaten met tenminste 76,1% ge
lijkenis. In totaal misten 25% van de MAC-isolaten het 
IS1245-element. Drieëndertig procent van deze IS1245-ne
gatieve stammen behoorde tot de soort M. intracellu!are, 
terwijl de resterende stammen (67%) andere mycobacte
riën uit de MAC-groep waren of mengsels van mycobacte
riën. MAC-isolaten van HW-geïnfecteerde patiënten be
hoorden vrijwel onveranderlijk (90%) tot de species M. 
avium. Dit in tegenstelling tot patiënten met preexistent 
longlijden en kinderen met lymfadenitis, bij wie in re
spectievelijk 25% en 30% van de gevallen andere species 
of een mengsel van mycobacteriën werden gevonden. M. 
intracellulare werd alleen uit sputum geïsoleerd. M. 
intracellulare lijk dus minder virulent dan M. avium. Onder 
de IS1245-positieve stammen bevonden zich in totaal 
twaalf clusters, die elk twee tot tien M. avium-stammen 
bevatten met identieke RFLP-patronen. In één cluster 
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werden met behulp van contactonderzoek twee patiën
ten geïdentificeerd tussen wie overdracht tijdens een zie
kenhuisopname zeer waarschijnlijk was. In vijf andere 
clusters kon kruisbesmetting niet worden uitgesloten. De 
herhaaldelijke isolatie van een M. avium-stam met een be
paald IS1245· patroon, met name bij patiënten met een 
preexistent longlijden, doen vermoeden dat MAC-infec
ties te weinig gediagnostiseerd en daardoor onderbehan
deld worden. Van zestien patiënten werden M. avium
stammen geïsoleerd die meer dan 95% gelijkenis met 
varkensisolaten vertoonden. Dit suggereert ofWel dat var
kens een rol spelen in de epidemiologie van M. avium-in
fecties bij mensen, ofWel dat varkens en mensen een ge
meenschappelijke bron delen. IS1245 RFLP typering liet 
zien dat M. avium-isolaten uit sigaretten geen enkele over
eenkomst vertoonden met de isolaten van mensen. 

Uit deze studie kan geconcludeerd worden dat genoty
pering het mogelijk maakt om een verband aan te tonen 
tussen verdachte infectiebronnen (omgeving of dieren) 
en infecties bij mensen. De meeste MAC-stammen die 
ziekteverschijnselen veroorzaken, zijn M. avium-stammen. 

Diagnostiek en consequentie van resistentie bij non
HIV-virus 

CAB. Boucher 
Afdeling Virologie, Academisch Ziekenhuis Utrecht, Utrecht 

De ontwikkeling van antivirale middelen en de klini
sche toepassing in het afgelopen decennium hebben ver
schillende nieuwe inzichten gegenereerd. 

De meeste virussen waarvoor op het ogenblik antivir
ale middelen beschikbaar zijn, kennen in meer of minde
re mate een fase van latentie. Het virus kan dan zonder 
zich te vermenigvuldigen in de bepaalde cellen persiste
ren . Het effect van antivirale therapie in de vorm van re
plicatie remmers blijft in dergelijke gevallen beperkt tot 
het onderdrukken van de virus replicatie maar niet tot 
volledige eradicatie van het latente virus . 

Behandeling van virusinfecties kan onder bepaalde 
omstandigheden tot selectie of uitgroei van resistente vi
russen leiden. Moleculaire analyse van resistente virus
sen laat zien dat in de meeste gevallen een of meerdere 
mutaties aantoonbaar zijn direct in het virale polyme
rase (HBV, HSV, CMV, HIV) of in het virale enzym (thyrnid
ine kinase voor HSV, UL 97 voor CMV) dat het antivirale 
middel moet fosforyleren voordat het door het poly
merase kan worden herkend. In sommige gevallen zijn 
veranderingen in beide enzymen tegelijkertijd aange
toond. 

In theorie zijn er twee scenario's die tot uitgroei van 
resistent varianten onder therapie kunnen leiden. Het 
eerste scenario is dat de resistente mutanten al in de pop
ulatie aanwezig zijn en rechtstreeks worden geselec
teerd, de andere mogelijkheid is dat onvolledige rem
ming van antivirale replicatie leidt tot een (stapsgewijze) 
generatie en selectie van de resistente varianten. Het 
principiële verschil tussen beide situaties is, dat in het 
eerste geval waarbij de resistente varianten al voor het 
begin van de therapie aanwezig zijn de selectie niet te 
beïnvloeden is door het verhogen van de antivirale activi
teit van dat middel. In een dergelijke situatie is een mo
gelijkheid om combinatietherapie toe te passen waarbij 
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de combinaties zo gekozen worden dat voor de resisten
tie tegen de toegepaste middelen verschillende mutaties 
vereist zijn. In aanmerking genomen dat de diversiteit 
van de virus populatie in het algemeen niet onbeperkt is 
zal er op een gegeven moment een situatie ontstaan 
waarbij het aantal benodigde mutaties groter is dan het 
aantal mutaties dat in de virussen pre-existeert. 

In het tweede geval waarbij resistente virussen gege
nereerd worden door onvolledige remming, zal vergro
ting van de antivirale activiteit wel de uiteindelijke uit
groei van de resistente varianten kunnen voorkomen. In 
een dergelijke situatie is het niet van belang of complete 
remming bereikt wordt door verhoging van de dosis van 
het betreffende middel of door het toepassen van combi
natietherapie. 

Voor de klinische praktijk zijn twee vragen essentieel. 
In hoeverre is de selectie en replicatie van resistente vi
russen verantwoordelijk voor het falen van therapie. En 
welke therapeutische mogelijkheden zijn in een dergelij
ke situatie nog beschikbaar. De diagnostische mogelijk
heden om aan te tonen dat therapie-falen direct veroor
zaakt wordt door de replicatie van resistente virussen 
zijn in principe beschikbaar. In het algemeen echter zijn 
deze bepalingen langzaam en arbeidsintensief. Het virus 
moet gekweekt worden hetgeen tot enkele weken kan 
duren en vervolgens moet de gevoeligheid voor het ge
bruikte middel en eventueel te geven middelen nog be
paald worden. Een andere mogelijkheid is om direct in 
het patiënten-materiaal te kijken of de bekende resisten
tie mutaties aanwezig zijn in het genoom van het virus. 
Het virus genoom wordt geamplificeerd met behulp van 
een polymerase ketting reactie en de nucleotiden volgor
de wordt bepaald met behulp van een sequentie reactie. 
De beperking van deze benadering is dat de interpretatie 
van de moleculaire resultaten afhankelijk van de be
schikbare kennis ten aanzien van de relatie tussen de 
mutaties en de virus gevoeligheid. Voor de meeste situ
aties waarin onderzoek wordt verricht naar de relatie re
sistentie en moleculair substraat geldt, dat nog steeds re
gelmatig nieuwe genetische veranderingen worden 
beschreven. Hetgeen betekent dat de moleculaire metho
de slechts met voorbehoud kan worden toegepast. 

In veel gevallen zal men met moleculaire technieken 
aannemelijk kunnen maken dat resistente virussen bij
dragen tot het falen van therapie. Moleculaire analyse 
zal in sommige gevallen behulpzaam kunnen zijn bij het 
kiezen van de beste vervolgtherapie. Echter voor de 
meeste situaties is de beschikbaarheid van voldoende 
tweede lijn middelen nog beperkt. Dit is ook de verkla
ring waarom er bij de behandeling van niet retrovirale 
infecties nog relatief weinig ervaring is met het toepas
sen van combinatie therapie. 

In de toekomst zal de situatie ontstaan dat er midde
len afkomstig van verschillende klassen beschikbaar zul
len zijn. Ook zal de kennis ten aanzien van resistentie en 
kruis-resistentie met betrekking tot deze middelen zijn 
uitgebreid. Tevens zullen verdere ontwikkelingen in de 
moleculaire diagnostiek er toe leiden, dat voor mutatie 
analyse snelle en eenvoudige procedures worden ontwik
keld. Uiteindelijk ontstaat er dan een situatie waarin vi
rologische resistentie bepalingen een onderdeel worden 
van de dagelijkse praktijk. 

Epidemiologie en therapie van pediatrische HIV
infecties in Nederland 

S. Geelen , mede namens kinderartsen Pediatrisch HIV Overleg 
Nederland (PHON), 
Afdeling Algemeene Kindergeneeskunde en Infectieziekten, 
Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht 

In januari 1995 startte een epidemiologische onder
zoek naar HIV-infectie bij kinderen in Nederland. De re
sultaten hiervan zijn recent bekend geworden (E.R.de 
Graeff.Meeder et al 1998). Sinds 1982 werd bij 117 kinde
ren een HIV infectie vastgesteld, waarbij in de loop van 
de jaren een duidelijke stijging van het aantal kinderen 
wordt gezien. 20 kinderen zijn inmiddels overleden. Van 
111 kinderen (68 < 1995 en 43 na 1995) zijn epide
miologische gegevens bekend. Het merendeel van de 
kinderen is verticaal besmet geraakt, 62% in de groep < 
1995 en >90% in de groep > 1995. Het verschil tussen 
deze groepen wordt veroorzaakt door 22 kinderen die 
vóór 1985 besmet werden via bloedprodukten (bloed
transfusie/hemofilie behandeling). In hoeverre de moe
ders van de verticaal besmette kinderen tijdens de zwan
gerschap op de hoogte waren van de HIV-infectie is niet 
bekend. Het blijkt dat het merendeel van de kinderen 
tenminste één ouder heeft, afkomstig uit het buitenland, 
meestal een HIV-endemisch gebied. Bij de meeste kinde
ren werd aan HIV gedacht op grond van klinische ver
schijnselen of omdat bij een ouder of broerfzus een HIV
infectie werd vastgesteld. De gemiddelde leeftijd waarop 
de HIV-infectie bij werd vastgesteld was bij in Nederland 
geboren kinderen 2 jaar en bij in het buitenland geboren 
kinderen 6 jaar. 

Sinds de introductie van proteaseremmers in Neder
land in 1996, worden ook HIV-positieve kinderen behan
deld met HAART. Vanaf april 1997 gebeurt dit in een lan
delijk studieverband. De criteria om te starten met 
anti-retravirale therapie zijn: 1. Ernstige, met de HIV-in
fectie gerelateerde klinische verschijnselen enfof 2. HIV
RNA bij herhaling 2 5000 kopfrul enfof 3. een verlaagd 
aantal CD4+ positieve lymfocyten voor de leeftijd. Voor 
niet voorbehandelde kinderen wordt gewoonlijk de com
binatie van AZT of d4T plus 3 TC en een proteaseremmer 
(indinavir of nelfinavir) gekozen. Kinderen, die al behan
deld waren met een van deze geneesmiddelen krijgen 
een andere combinatie voorgeschreven. In het algemeen 
reageren de kinderen goed op de anti-retravirale combi
natie therapie: er treedt klinische verbetering op, de HIV-
1 RNA daalt bij > 90% van de kinderen binnen 3 maan
den tot niet detectbeerbare waarden (< 400 kopfml) (Suur 
et al 1998) en er treedt een toename op van aantallymfo
cyten maar ook een verbetering van de functie ervan. Bij 
kinderen < 3 jaar lijkt er een tendens tot zowel herstel 
van naïeve als memory en totaal aantal CD4+ positieve 
lymfocyten, hetgeen bij oudere kinderen en volwassenen 
niet wordt gezien. Mogelijk hangt dit samen met de bij 
jongere kinderen nog functionele thymus (Cohen Stuart 
et al1998). 

De keerzijde is dat de therapie ingewikkeld is en zeer 
ingrijpend voor het sociale leven van kind en ouders. Tot 
nu toe is gekozen voor een medicatieschema met 4 giften 
per dag. Over de effectiviteit van therapie met minder 
giften per dag is op dit moment op de kinderleeftijd nog 
niets bekend. Of het kind de medicatie accepteert wis-
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selt sterk, bijwerkingen zijn gewoonlijk gering. Het me
rendeel van de ouder(s) van HIV geinfeeteerde kinderen 
kiest ervoor de HIV infectie van hun kind niet in hun om
geving kenbaar te maken. Zij zijn bang dat hun kind en 
het gezin in een sociaal isolement geraakt. Gekoppeld 
aan de moeilijke sociale omstandigheden waarin veel 
van de gezinnen verkeren, is de therapie voor een aantal 
ouders een 'tour de force', die niet altijd haalbaar blijkt. 
Eenvoudige medicatieschema's zijn daarom ook voor 
kinderen een noodzaak om de therapie op langere ter
~ijn te laten slagen. Daarnaast is het voor een aantal ge
zmnen noodzakelijk te komen tot een sociaal netwerk 
omdat de ouders alléén de zorg niet aankunnen. 

Tot slot is het van belang dat zwangeren structureel 
geïnformeerd worden over de mogelijkheden van preven
tie van verticale transmissie. 

Zie internet voor volgende abstracts 
(http://www.isis.rivm.nl/inf_bul/) 

Infectieziekten I 00 jaar na Eijkman 
). Verhoef 
Eijkman-Winkler Instituut, Academisch Ziekenhuis Utrecht, 
Utrecht 
[Het manuscript van deze speciale lezing zal worden aange
boden ter publicatie aan het Nederlands Tijdschrift voor 
Geneeskunde] 

Long-tuberculose bij een HIV-patiënt veroorzaakt 
door Hycobacterium mieroti 
NA Foudroine, D. van Soolingen, G. I Noordhoek, P. Reiss 

lmmunopathologische ziektemanifestaties na start 
van potente antiretrovirale therapie bij HIV-I serop
ositieve patiënten met een subklinische mycobacte
riële infectie 
NA Foudroine, E Hovenkamp, D. W Notermans, P.L Meenhorst. 
M.R. Klein, ).MA Lange, F. Miedema, P. Reiss 

Rhodococcus equi pneumonie met beeld van pulmo
nale malakoplakie bij een HIV-negatieve patiënt 
C. Moes, K. Nackaerts, G. Deneffe, C. Verwoest. E Verbeken, J. 
Verhoegen 

Landelijke studie naar de behandeling van HIV-gein
fecteerde kinderen met indinavir, zidovudine en la
mivudine 
AM.C. van Rossum, M.H. Suur, H.G.M. Niesters, S.P.M. Geelen, 
N.G. Hartwig, H.J. Scherpbier, D.M. Burger, AD.M.E Osterllaus, 
R. de Groot 

Remt de kapsel component GXH van Cryptococcus 
neoformans de transendotheliale migratie van leuko
cyten bij patiënten met cryptococcen meningitis? 
M.M. Upovsky, Lj.R. van Elden, AM.E Walenkamp, j. Donkert. 
A.I.M. Hoepelman 

Epidemiologie van Cryptococcose (CS) in Nederland 
over een periode van I 2 jaar (I 986-1997) en het ef
fect van Highly Active Antiretroviral Therapy 
(HAART) 
LJ.R. van Elden , AM.E Walenkamp, P. Reiss, S. de Marie, j. 
Donkert. I.M. Hoepelman 

Effectiviteit en voorspellende factoren voor falen van 
Highly Active Antiretroviral Therapy (HAART): I 
jaar follow up van ongeselecteerd cohort van HIV-I 
geïnfecteerde patiënten 
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F.WN.M. Wit, R. van Leeuwen, GJ. Wever/ing. S. jurriaans, I( 
Nauta, R. Steingrover, ). Schuijtemaker, XEyssen, D. Fortuin, 
M. Weeda, F. de Wolf, P. Reiss, S.A. Danner, j.M.A. Lange 

Hepatitis C virusinfecties bij Nederlandse dialyse pa
tiënten. 
P.M. Schneeberger, I. Keur, W van der Vliet. N. Toonen, H van 
Hamersve/t, AM. van Loon, WC. van Dijk, R.H. Kauffmann, W 
Quint. L-J van Doom 

Münchausen syndroom in orthopaedische patiënten: 
drie case reports 
NEL Meessen, G.H.I.M. Walenkamp, JA jacobs 

Bacteriële kolonisatie in intensive care: een theore
tisch model van transmissie, persistentie en de im
pact van infectie preventie maatregelen 
M. Bonten, D. Austin, R.A Weinstein, R.M. Anderson 

Surveillance en epidemiologie van glycopeptide resis
tente enterakokken in Belgische nierdialysecentra 
P. Descheemaeker, M. leven, S. Chapelle, C. Lammens, M. 
Hauchecorne, M. Wijdooghe, P. Vandamme, H. Goossens 

Moleculaire populatiestructuur van groep a strepto
kokken van invasieve en niet-invasieve infecties in 
België gedurende de periode 1993-1994 
P. Descheemaeker, F. Van Laock, M. Hauchecorne, P. Vandamme, 
H. Goossens 

Infectieuze complicaties in cathetef'logerelateerde Sta
phylococcus aureus bacteriemie (CGSAB); in relatie 
tot therapieduur 
M.M.P. Zeylemaker, C.A.JJ. jaspers, M.GJ. van Kroaij, M.R. Vis
ser, I.M. Hoepelman 

Duur van antifungale therapie en het ontwikkelen van 
late complicaties bij patiënten met Candidaemie 
A.M.L Oude Lashof, j.P. Donnelly, j.F.G.M. Meis, J. WM. van der 
Meer, BJ. Kuilberg 

Keuze van cefalosporinen in een academisch zieken
huis; enkele economische overwegingen 
S. Natsch, BJ. Kul/berg, J. WM. van der Meer 

CC chemokines bij patiënten met urosepsis en bij ge
zonde vrijwilligers tijdens endotoxinemie 
D.P. 0/szyna, J.M. Prins, D. Pajkrt. P. Speelman, SJ.H. van Deven
ter, I van der Poll 

Invloed van interleukine (IL-)10 op CC chemokines tij
dens experimentele endotoxinemie 
D.P. Olszyna, J.M. Prins, D. Pajkrt. SJ.H. van Deventer, r van der 
Poll 

Selectie van anti-difterie plasma donors onder 
convalescente difterie patiënten voor de productie 
van een intraveneus anti-difterie immmunoglobuline 
preparaat 
B. Bissumbhar, AG. Rakhmanova, G.A.M. Berbers, H.C. Rümke, 
Ej. Ruitenberg 

Diagnostiek van invasieve pulmonale aspergillose 
d.m.v. PCR en galactomannan antigeen-detectie 
MJ. Becker, S. de Marie, D. Wil/emse, I.A.J.M.Bakker-Wouden
berg 

Een cluster van 3 patiënten-infecties veroorzaakt 
door Bacillus cereus op de neonatale intensive care 
unit 
W van der Zwet. G. Parlevliet. P. Save/kouL, J. Stoof, A Kaiser, E 
Kokenberg-Mooi, S. Oosterbaan, M. van Furth, E Ree, C. 
Vandenbroucke-Grouls 
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Symposium "hepatitis in Nederland na het jaar 2000" 

Locatie: Hoog Brabant, Utrecht 
Datum: 5 maart 1999 
Tijd: 14.00 uur 

Voorzitter symposium: prof. dr. RA. Coutinho 

Bij dit symposium staat hepatitis in de eerste lijns
gezondheidszorg centraal. Er zal informatie versterkt 
worden over de hedendaagse kennis van de hepatitis

problematiek. Veel aandacht zal er zijn voor de her
kenning van risicofactoren, de bekendheid met de 
screenings-, preventie- en behandelingsprotocollen. 
Daarnaast dient deze themamiddag bij te dragen tot 

een verbetering van de communicatie tussen huisart
sen en GGD-artsen en voorlichting aan patiënten. 

De deelnemers van deze themamiddag ontvangen 
een uitgebreide syllabus. 

Voor dit symposium is accreditering aangevraagd. 

Dit symposium is met name bestemd voor: huisartsen 
en huisartsen in opleiding, GGD-artsen en sociaal ver
pleegkundigen, CAD artsen, schoolartsen 

Programma 

Hepatitis: de overheid een zorg? 
Mw. Drs. M.l. Esveld 

Wat is de rol van de overheid in infectieziektenbe
leid? Op welke wijze kan de overheid bijdragen aan 
preventie en bestrijding van hepatitis en welke afwe

gingen moeten hiertoe worden gemaakt? Een kijkje in 
de keuken van VWS. 

Hepatitis A anno 1999 
Mw. drs. A. Leentvaar- Kuijpers 

In 1998 werd een verheffing gezien in het aantal 
hepatitis A gevallen in Nederland. Hierbij aandacht 

voor migratie als belangrijke bron. Hoe dient daarop 
gereageerd te worden op nationaal en lokaal niveau. 
Wat zijn de criteria voor ingrijpen door middel van 
passieve of actieve vaccinatie. Hoe kan de communica
tie tussen huisarts, schoolarts en GGD verbeterd wor

den. Wat betekent hepatitis A als superinfectie bij 
chronische hepatitis C patiënten. Aandacht voor de 
uitvoeringstoets van de ziekenfondsraad over dit on
derwerp. 

Hepatitis B, risicogroepenvaccinatie 
Drs. J.E. van Steenbergen 

In Nederland is het preventiebeleid van hepatitis B 
gericht op het vaccineren van risicogroepen. In het 

advies van de Gezondheidsraad van 1996 wordt ge
constateerd dat het vaccinatie-advies van de gezond
heidsraad uit 1993 in bepaalde risicogroepen goed is 

opgevolgd maar voor andere groepen niet of nauwe
lijks tot uitvoering is gekomen. Hierop zijn in 1998 
strategieën uitgezet voor verbeteringen van reeds be

staande programma's en heeft het ministerie van 
VWS geld beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van 
regionale proefprojecten gericht op homoseksuelen, 

druggebruikers, prostituees en bezoekers van SOA
poli's. De aanpak in de proefregio's zal worden gepre
senteerd. 

Hepatitis B, ontwikkelingen in de behande~ 
ling van hepatitis B 
Dr. ). van Hattum 

Wat is beleid ten aanzien van dragers van het he
patitis B virus? Is het nodig om iedere hepatitis B dra

ger door te verwijzen naar een hepatologisch een· 
trum? Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er op het 
gebied van anti-virale therapie, ook bij acute gevallen. 

Hepatitis C, opsporing en behandeling van 
hepatitis C 
Pra(. dr. S. W. Schalm 

Aandacht voor het adviesrapport van de gezond
heidsraad. Wat betekent dit voor de verschillende risi
cogroepen, bijvoorbeeld voor mensen die in het verle

den via de toediening van bloedproducten risico 
hebben gelopen. Hoe gaat men daar als huisarts mee 
om. Wat zijn de huidige mogelijkheden, recente ont
wikkelingen en verwachtingen van therapie. 

Andere oorzaken van hepatitis 
Drs. J. W. den Ouden-Muller 

Welke andere oorzaken van hepatitis zijn er? 
Welke nieuwe virussen hebben klinische relevantie? 
Ook aandacht voor alcohol- en auto-immuunhepatitis 
en de diagnostiek hiervan. 

Forum-discussie 
Aperitief en buffet 

De kosten voor dit symposium bedragen f 35,- inclusief 

syllabus en buffet. 

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opne

men met: 

Mw. P. van Leeuwen-Gilbert 

Landelijk Infocentrum Hepatitis 

Tel/fax: 030-2502372 of Tel: 030-2508589 
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IGZ 4 - weken overzicht 

Aantal aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode 30 november - 3 januari 1999 ( week 49 - 53) in Nederland 
Number of notified cases of infectious diseases for the period of 30 November - 3 January /999 (week 49 - 53) in the Netherlands 
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Groep A 

:?;" E 
0 0 

::r "E 
c: ~ 
"' 0 

0 a:: 

febris typhoidea ............. - .... - .... - .... - .... - .... - .... - . . . . I . . .. - .. . . - .... - . ... - .... - . ... - .... - .... -
lassakoorts ea vormen 
van Afril<. vir. haemorrh. 
koorts .................... - .... - .... - . . .. - .... - .... - .. . . - ... . - .... - .... - .... - .... - .... - ... . - .... - ... . -
pest/plaque ............. . .. . - .... - . ... - .... - .... - . . .. - .... - ... . - .... - . ... - .... - .... - .... - .... - .... - . ... -
poliomyelitis ant.acuta .... . ... - .... - .... - .... - .... - ... . - .... - .... - .... - .... - .... - . ... - .... - .... - . . .. - .... -

rabies .................... . - .... - . ... - .... - ... . - . . .. - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · -

Groep B 

anthrax .................... - .... - ... • - .... - .. . . - .... - .. . . - . .. . - .... - . ... - .... - . .. . - .... - ... . - .... - ... . -
botulisme ............ . ..... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - . . .. - .. . . - . . .. - .... _ ... . - . . . . - . . .. _ .. . . _ . ... _ 
brucelloses ......... . . . .... . - .... - .... - .... - .... - . . .. - .... - .... - .... - ... . - .... - . .. . - .. . . - . . . . - .... - . ... -
cholera .............. . ..... - .... - .... - .... - .... - .... - ... . - . . .. - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... -
diphterie ................... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... -
dysenteria bacillaris .... . ..... - .... - .... - .... 4 .... I .... 4 .... - .... 6 .... 19 ... 3 .... 2 .... I .. . . - .... 2 .... 2 .... 9 
febris recurrens ............. - .... - .... - .... - .... - .... - ... . - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... -
gele koorts/yellow fever .... . .. - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... -
hepatitis A . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . • . I ••.. - ...• 5 .... - .... 8 .... 7 .... 23 ... 21 . . . I ..•• 2 .... 2 .... 4 . . . . 18 ... 9 .... 6 
hepatitis B ................. - . . . . I .•.• 4 . . . . I .•. • - .•.. 4 .... 2 .... 2 .... 5 .... - . . . . I 0 ... - .... - . . . . I •••• - •... 2 
legionella pneumonie ...... . .. - .... - .... - .... - . .. . - .... - .... 3 .... - .... I .... - .... - .... - .... I .... - .... 1 .... -

lepra ................. . .... - .... - .... - . ... - .... - .... - · · .. - ... · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · - · · · · -
leptos pi ros es ............... - .... - .... - .... - .... - .... 2 ... . - .... 3 .... - .... - .... - .... - .... - .... 2 .... - .... -
malaria .................... - .... - .... - . . . . I • . • . I . . . . I ..•• - •••. 2 .... 4 .... - . . . . I .•.. 4 ... . - .... 2 .... 3 . . . . I 
meningococcosis ............ - .... - .... - . .. . I •.•. I •.•• 5 .... - .... 6 .... 12 ... I •..• 8 .... 7 .... - .... - .... I •••. 2 
morbilli. ................ . .. - .... - . . .. - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... I ... . - .... - .... - .... -
omithosis/psittacosis ......... - . ... - .... - ... . - . . .. - .... - .... - .... I .•• • - •••• - ••.• I ..•• I ••.• - .•.• - •• • . - ...• -
paratyfus B ................. - . ... - .... - .... - .... - . . . . I .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... -
pertussis .................. I I .•• - ••.• 23 ... I 5 ... 18 ... 49 ... 6 .... 26 ... 52 ... 3 .... 75 ... I 0 ... 2 .... 2 .... 7 .... 4 
Q-koorts/Q-fever ....... . .. . . - ... . - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... -
rubella .................... - . ... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... -
scabies ..... . .. . .. . . . .. . ... - .... 3 . . . . I .••. 3 3 ... 4 .... 5 .... 5 .... 2 .... 65 ... 9 .... 8 . . . . I •.•. 5 .... 2 . . . . 18 . . . I 0 
tetanus ..... . .............. - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... -
trichinosis .................. - .... - .... - . . .. - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - . ... - ... . - .... -
tuberculosis .... . ........... I •.•. 5 .... - .... I •... 3 .... I •••. - •••. 2 ... . 4 .... - .... 5 .... 7 ... . - . ... - . ... - .... -
tu la rem ia .................. - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... - .... _ .... _ 
tyfus exanthematicus ..... . ... - .... - .. . . - .... - .... - . ... - .... - .... - . . .. - .... - .... - .... - . . .. - .... - .... - .... -
voedselvergiftiging/ ........... 2 .... - .. • . - .... - .... I . ... - . . .. - .. . . - .... I .. . . - . .. . - .... - .... - . ... - .... - .... -
-infectielfoodbom
infections/-poisoning) 

Groep C 

gonorrhoea ................ I .... - .... - .... - .... 2 .... 4 .... 15 ... 23 ... 20 ... - .... 5 .... 4 .... 9 .... 15 ... - . ... 29 
syfilis. prim./sec ....... . .. . ... - .... - .... I ••.. - •••. - •.•• I •.•. I •..• I .... 4 .... - .... 3 .... - .... - .... I •••• - .••• 4 
syfilis congenita ......... . ... - .... - .... - .... - .... - ... . - .... - ... . - .... - ... . - .... - ... . - .... - ... . - .... - .... -
parotitis epidemica ........... - .... - . ... - . . . . I .... - .... - .... - ... . - . . .. - .... - . . . . I .... - .... - .... - .... - .... -
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Aangegeven gevallen van infectieziekten in Nederland per 4 weken, 1997 - 1998 
Notified cases of infections diseases in the Netherlands per 4 weeks, 1997- 1998 

Groep A 

week 
41-44 
totooi 

week 
45-48 
totooi 

week 
49-53 
totooi 

cumulatief totooi 
tlm week 53 
1998 

cumulatief totooi 
tlm week 52 
1997 

febris typhoidea . . . . . . . . . . . . . . . 8 . . . . . . . . . . . . . 2 ............... I . . . . . . . . . . . . 24 .............. 39 ........ . 
lassakoorts ea vormen 
van Afrik. vir. haemorrh. 
koorts ..................... . 
pest/plaque .................. . 
poliomyelitis ant.acuta ............ -................ -................ -................ -................ - .......... . 
rabies. . . . . ................... -. . . . .......... -.. . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · ·. . . · · · · · · · · · · 

Groep B 

anthrax ....... . 
botulisme .................... -............... -................ -... . ... -............... -.......... . 
brucelloses .................... - ................ I .............. -............. 2 .............. 3 ......... . 
cholera ........................ -................ -............... -.............. 4 ............. 2 ....... .. 
diphterie ..................... -................ -....... . ...... -.............. -.............. I ........ . 
dysenteria bacillaris .............. 76 . . . . . . . . . ... 47 . . . . ......... 40 .............. 382 . . .......... 408 ...... . 
febris recurrens ................. -................ -... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... -.............. -.......... . 
gele koorts/yellow fever ........... -................ -................ -. . ............. -. . . . . . . ........ -.......... . 
hepatitis A ..................... 176 ............. 73 ............. 71 .............. 1242 ............ 873 ....... . 
hepatitis B ..................... 30 .............. 24 .............. 29 . . . . . ........ 277 . . . . . . . . .... 256 ....... . 
legionella pneumonie ............. 4 . . . . . . . . . . . . . . 6 ............... 4 . . . . . . . ....... 44 . . . . . ........ 47 ........ . 
lepra ......................... -................ -................ -............... -................ 5 ......... . 
leptospiroses . . . . . . . . . . . . . . . . . . I ............... 7 ............... 5 ............... 23 .............. 16 ........ . 
malaria ....................... 41 ............ 12 ............. 14 .............. 250 ............. 223 
meningococcosis . . . . . . . . . . . . . . . 37 .............. 36 . . ........... 41 . . . . . . . . . . . .. 505 ............. 491 ....... . 
morbilli. ....................... -..... . ......... -................ I ............... 9 ............... 21 ........ . 
ornithosis/psittacosis ............. -. . . . . . . . . . ..... -................ 3 . . . . . . . . . . . . . . 26 . . . . . ........ 28 ........ . 
paratyfus B .................... -................ -............... I ............... 9 .............. 14 ........ . 
pertussis ....................... 394 ............. 308 . . . . . . . ..... 288 ............. 2252 . . . ........ 3947 ...... . 
Q-koorts/Q-fever. . . . . . . . . . . . . . I ............... -................ -................ 9 ............... 16 ........ . 
rubella ....................... 2 ............... -................ -................ 18 ............ 19 ........ . 
scabies ........................ 83 . . ........... I 18 ............. 136 . . . . . . . . . . .. I I 19 ............ 978 ....... . 
tetanus ........................ -................ -................ -.. . ............ -................ 5 ......... . 
trichinosis ...................... -................ -................ -............... -............... -.......... . 
tuberculosis * ................... 17 .............. 22 .............. 29 .............. 1189 ........... 1486 ...... . 
tularemia ..................... -................ -................ -................ -............... - .......... . 
tyfus exanthematicus ............. -................ -................ -............ . . -............... -.......... . 
voedselvergiftiging/ ............... 41 .............. 29 .............. 4 . . . . . . . ....... 546 ............. 563 ....... . 
-infectie/foodborn-
infections/-poison ing) 

Groep C 

gonorrhoea .................... 182 ............. 108 ............. 74 .............. 1197 ............ 1188 ...... . 
syfilis. prim./sec ................. 12 .............. 12 . . . . . . . . . . . . . I I . . . . . . . . . . . . 124 . . . . . . . . . . . . 268 .... . 
syfilis congenita ................. -................ -................ -................ I ............... -.......... . 
parotitis epidemica ............... -................ 2 . . . . . . . . . . . . . . 2 ............... 34 .............. 47 ........ . 

• aantal gediagnostiseerd in de dertiende vierweken van 1998 
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Overzicht van bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
aangegeven gevallen van infectieziekten over de periode 
30 november 1998 t/m 3 januari 1999 (week 49 - 53). 

Er werd 1 geval van buiktyfus gemeld. De patiënte 
liep de ziekte op tijdens een verblijfin Zuid-Amerika. 

Bacillaire dysenterie werd gediagnostiseerd bij 40 
personen. De infecties werden veroorzaakt door S.son
nei (18), S.flexneri (18), S.dysenteriae (1) en S.boydii 

(1). In 2 gevallen was het Shigella type onbekend. In 
25 gevallen liep men de besmetting in het buitenland 
op, te weten in Azië (11), Afrika (8), Midden- en Zuid

Amerika (4) en Europa (2). 
Van hepatitis A werden 71 gevallen gemeld. Het 

aantal personen dat in het buitenland was besmet be
droeg 10, te weten 8 in de landen rondom de Middel

landse Zee en 2 in Azië. 
Van hepatitis B werden 29 gevallen aangegeven. 

Twaalf patiënten werden mogelijk besmet via seksu
eel contact, 1 patiënt via intraveneus druggebruik en 
1 patiënt als gevolg van een medische handeling. Eén 

patiënt was betrokken geweest bij een vechtpartij. 
In de overige 14 gevallen is de bron van besmetting 

onbekend. 
Er werden 4 gevallen van legionellapneumonie ge

meld. Drie patiënten waren vermoedelijk besmet in 
het buitenland. 

Bij 5 patiënten werd leptospirose gediagnostiseerd. 
Twee patiënten hadden de ziekte in Nederland opge
lopen en 3 patiënten in het buitenland. Vier patiënten 

hadden contact gehad met oppervlaktewater en 1 pa
tiënt is veehouder. 

Er werden 14 personen met malaria aangegeven. 
De patiënten waren in de volgende gebieden ge
ïnfecteerd: West-Afrika (8 P.falciparum en 1 P.ovale), 
Oost-Afrika (2 P.falciparum, 1 P.ovale en 1 P.vivax) en 

Azië (1 P.vivax). 
Het aantal aangegeven personen met meningococ

cosis bedraagt 41. 
Er werd 1 persoon met morbilli aangegeven. De pa

tiënt was gevaccineerd. 
Ornithosisfpsittacosis werd gediagnostiseerd bij 3 

patiënten die allen vogels houden. 
Paratyfus B werd gediagnostiseerd bij één patiënt 

die met vakantie in Roemenië was geweest. 
Pertussis werd bij 288 personen gediagnostiseerd, 

waarvan er 20 niet of onvolledig gevaccineerd waren. 
De reden van het niet vaccineren betrofbij 14 patiën

ten de leeftijd en bij 1 patiënt de levensbeschouwing. 
Bij 1 patiënt was sprake van een medische reden. In 4 
gevallen was de reden niet bekend. Van 4 patiënten 
was de vaccinatiestatus onbekend. 

Er werden 136 meldingen van scabies ontvangen, 
waarvan 19 afkomstig uit opvangcentra voor asielzoe

kers. In de overige gevallen ging het om gezins- en 
solitaire besmettingen. 

Het in de periode week 49 tfm 53 van 1998 gedia
gnostiseerde aantal gevallen van tuberculose dat in 
dezelfde periode bij de IGZ werd geregistreerd be
draagt 29, waarvan 13 bij Nederlanders en 16 bij per
sonen met een buitenlandse nationaliteit. 

Wegens voedselvergiftiging/-infectie werden 4 per
sonen gemeld. Twee van de aangegeven patiënten zijn 
werkzaam in de levensmiddelensector. Er deed zich 1 
gezinsinfectie voor waarbij 2 personen betrokken 
waren. 

Van gonorroe werden 74 gevallen gemeld, waarvan 
52 geconstateerd bij mannen en 22 bij vrouwen. 

Primaire en secundaire sytllis werd vastgesteld bij 
9 mannen en 2 vrouwen. 

Er werden 2 gevallen van parotitis epidemica ge
meld. 

EU-inventarisatie van 
infectieziekten 

In opdracht van het Directoraat-Generaal V(DG V) 

van de Europese Commissie heeft het Istituto Superia
re di Sanita (Rome, Italië) een inventarisatie uitge
voerd van de bronnen voor de controle van infectie
ziekten in de Europese Unie. Later zijn ook Noorwegen 
en Zwitserland toegevoegd. 

Het doel van de inventarisatie was: 
• Beschrijving en analyse van de manier waarop de 

bewaking en controle van infectieziekten zijn ge
organiseerd. 

• Inventarisatie van de expertisecentra voor epide
miologisch en microbiologisch onderzoek en voor 
behandeling van zeer besmettelijke patiënten. 

• Beschrijving van het lopende onderzoek op het ge

bied van bewaking en controle van infectieziek
ten. 
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Notified cases of infectious diseases registered at the 
lnspectorate for Health Care, 30 November 1998 - 3 January 
1999 (week 49 - 53). Summary of the main points 

During the past four-weekly period 1 person has 
been notified for typhoid fever. The patient caught 

the disease in South America. 
Por bacillary dysentery 40 cases have been noti

fied, caused by S.sonnei (18), S.flexneri (18), S.dysente

riae (1), and S.boydii (1). In 2 cases no Shigella type 
was mentioned. Twenty-five patients had been infec

ted abroad. 
Hepatitis A was diagnosed in 71 patients, ofwhom 

10 had been infected abroad. 
Por hepatitis B 29 cases have been reported. Twelve 

patients had been infected by sexual transmission, 1 
patient by intravenous druguse, and 1 patient in con
sequence of medical treatment. One pa ti ent had been 

involved in a scuffle. In the other 14 cases the cause of 
the infection could not be established. 

Legionnaires disease was diagnosed in 4 patients. 
Three patients had been infected abroad. 

Pive persons have been reported for leptospirosis, 
of whom 3 contracted the disease abroad. Pour pa

tients had contact with surface water and 1 patient is 
a stock farmer. 

Por malaria 14 cases have been reported. The pa
tients had been infected in the following malarious 

Inventarisatie van de contacten tussen Lidstaten en 

landen buiten de Europese Unie. 
Samenvatting van de analyse. 

Deze inventarisatie heeft geresulteerd in een over
zicht van de organisatie van de bewaking en controle 
van infectieziekten in de betrokken landen, zowel wat 
betreft verplichte surveillancesystemen als niet-ver
plichte meldingssystemen. Daarnaast is gekeken naar 

alarmeringsprocedures en onderzoek naar epide
mieën in de diverse landen en internationale samen
werkingen. 

Een verslag is opgemaakt in de 11 talen van de Ge
meenschap. Daarnaast is een interactieve CD-ROM ver
schenen met als doel het vergemakkelijken van het op

zoeken van alle verzamelde informatie. 

areas: West Africa (8 P.falciparum, 1 P.ovale), East Afti
ca (2 P.falciparum, 1 P.ovale, 1 P.vivax) and Asia (1 

P.vivax). 
Measles was diagnosed in one patient. 
Porty-one patients were notified for meningo

coccosis. 
Por ornithosis 3 patients have been reported. All 

had contact with birds. 
Por paratyphoid fever B one person has been repor

ted. The patient contracted the disease in Romania. 
Pertussis was diagnosed in 288 patients, 20 of 

them had notbeen immunized. 
Por scabies 136 persons were reported. 
Tuberculosis was diagnosed in 29 patients, iudu

ding 16 persons of foreign origin. 
Por foodbome infections 4 persons were reported. 

Two patients are food-handlers. One family-outbreak 

was reported involving 2 persons. 
Por gonorrhoea 74 cases have been reported; 52 

diagnosed in men and 22 in women. 
Primary and secondary syphilis was diagnosed in 

9 men and 2 women. 
Mumps was diagnosed in 2 patients. 

Verslag en CD-ROM kunnen besteld worden: 
Europeon Commission DG V 
Béitiment Jean Mannet 
Plateau du Kirchberg 
L-2920 Luxembourg 

(o.v.v. Inventory of the means of cantrolling commu
nicable diseases in the European Union, Norway and 
Switzerland. Stefania Salmaso (editor). 
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Overzicht registratie Laboratorium-Surveillance 

Infectieziekten 

Bacteriële ziekteverwekkers, week 49 - 53, 1998 
Boeterial pathogens, weeks 49 - 53, 1998 

week 
41 - 44 
totaal 

week 
45-48 
totaal 

week 
49-53 
totaal 

cumulatief totaal 
tlm week 53 
1998 

cumulatief totaal 
t/m week 52 
1997 

Salmonella •................ • 199 .•.••••.•••. 157 ............ 133 ••••.•....•. 2241 ........•.• 2557 •••••• 
S. Bovismorbificans ..... .. . .... . . 3 ............... 3 ...... . . .. ... .. I ............. .. 35 ...... . . . .. ... 37 ........ . 
S. Brandenburg ........ . ... . ... . . 5 . . . . . .......... 3 ..... . . . ....... 2 ......... . ..... 30 ........ . ..... 36 ....... . . 
S. Enteritidis ............... . .. .. 86 .... . ... .. .... 68 .. . . . .. . .. . . . . 43 ..... . .. . . . ... 965 .. .. ... . .... . I 164 ..... . . 
S. Enteritidis : pt 4 . . . . . . .. . . . .. 63 .............. 45 ... .... . ...... 3 I ................. . .... . ..... . .. -......... • . 
S. Enteritidis : pt 6 ... . . .. ... . .. 2 ..... . ...... .. . 4 . ......... . .. . . I ... .. ... . . .. ... - . .. .. .. .. .... ... -..... . . .. . . 
S. Enteritidis : pt 21 ...... . . . . ... I ...... . .. .. . . .. I ... . .... .. .. . . . 2 .. . . . .... . .... . -.. .. .. . . .. . .... . -..... . .. .. . 
S. Goldcoast. . .. . .. . . . ..... . .. .. I ....... . .... . .. - . . .... . . . .. . ... . 3 . . .. . . . ........ 15 . . . ....... . ... 29 ... .... . . 
S. Hadar . ..... .. . .. . .... .. ... .. 4 . . . . . . . . . . . . . . . I . ....... . . . . ... 3 . .. .. . ... . . .... 41 ... . .. .. .. . ... 51 ..... .. . . 
S. lnfantis ... . .. ... . ... . .. .. . . . . 7 . ...... . . .... .. 2 .... . . ... .. . . .. 4 . ... . . . .. . .... . 5 I .. . . .. ... .... . 60 ........ . 
S. Uvingstone . ........ . . . . .. . .. . I ... . . .. ........ - . .. ..... . .. . ... . I . .. . .. . .. . . . ... 21 . . . ..... . ..... 24 ........ . 
S. Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . I . ... .. ... ...... 3 . . . . . . . . . . . . . . . 16 .... .. .. .. .. .. 25 ... . . .. . . 
S. Paratyphi B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I .. . ............ -. . . . . . . . . . . . . . . . I . . . . . . . . . . . . . . . 13 ........... .. . 24 .... • .. • . 
S. Typhi. ..................... . . 3 ............... - . ... .. ... . .... .. I ............ ... 14 . . . ........... 24 .... .. .. . 
S. Typhimurium ........... . ..... . 58 ... . .. . ....... 55 ... . ... ... . . .. 45 . .. . .......... 682 ... .... ...... 787 ... . ... . 
S. Typhimurium: 60 ..... . . . ... . . I ....... • ....... 2 ..... . .. . ...... I .............. . 13 . ... .... . ..... 33 .... . .. . . 
S. Typhimurium : 40 I ...... .. . .. . . 4 . . ..... . ....... 2 ............... 7 ............... 43 . . . . . . .. .. . ... 48 .... .... . 
S. Typhimurium: 506 .... . .. . .. . .. 8 .. ........ . .. .. 14 . . .. . . .. ...... 9 .... ......... .. 136 ..... . ....... 153 
S. Typhimurium : 510 .......... . . . 6 ....... . ....... 2 ............... 3 ............... 55 . . . .. . ...... .. 73 ........ . 
S. Virchow ........... . . . . . . . ... 2 . . .. . . .. . ...... I . . ...... . . . . . .. I ...... . ... .. . . . 30 . .... . . . ... ... 40 .. . . .. . . . 
Overige Salmonella .. ... . . . . ... . . 27 (17) 1 ••••••• • •• 23 (19) 1 •• •• •• • • •• 25 (19) 1 ••• •• • • ••• 328 .. .. . .. . . . . . . 256 ...... . . 

Shlgella .............. . ... .. 52 .........•... 41 •...•........ 42 •. ..... . ..... l7l . . .......... 349 ...... . 
Shigella boydii. . ... . ....... .. . . . . I ............ . .. 2 ..... . ..... . ... 3 .... .. . ..... . .. 15 ............ .. 31 .. . ..... . 
Shigella dysenteriae ... .. .. . . . . . . . 3 ........ . .. .. .. I . . . ..... . . . . .. . I .... . . .... . . ... 19 .... . . . . . . . ... 29 .... . . .. . 
Shigella flexneri .............. . .. 20 .............. 18 ......... .... . 17 ..... .. .. ..... 130 ............. I 0 I .. .... .. 
Shigella sonnei ....... . ... . .. . . .. 28 . ............ . 19 .... . . . . . . . ... 20 .............. 203 . . ... . .. . .... 183 ... ... . . 
Shigella spp2 ..•..••. . .. . . ••.. ... - ...... • .• . •..... I ..... . . ... . . . . . I ........... .... 6 .. . .... . .. . . ... 5 ......... . 

Campylobacter •.••••........ 297 ...•.•..••.. 251 ••.......... 21 I ......••.••• 3489 ......••••. 3661 ..•.•. 

Llsterla ..................... 7 ....•.•.•.•... I •.•......•.... I .•.•••...••.•. 29 ...........•• 21 .•••.... 
Listeria monocytogenes . ........ .. 7 ....... . ... . . .. I ... . . . . . ... .. .. I . . ...... . .. . ... 28 .. . . . .. . . .. . . . 21 .. . .. . . . . 
Listeriaspp2 ........... . . • ...... - .... • . ... . . . .... - .. . . • .. • . . ... . .. - ........... . ... . l .. . . . . .. .... ... -. . ........ . 

Legionella ... ..•.••. ........ 1 .. . ...• ...•• •. 2 ............ •. - .•.••••....•.. 15 ............. 12 •...•.•. 
Legionella pneumophila ....... .. .. I . . ... . ..... ... . I ... . .. . . . . ..... - ..... . ..... . .. . . 14 ......... . .... 11 . .... .. . . 
Legionella spp2 . •. . ...... . ....... - ...... ... • .•.. • . I . . .... • .. . . .... - ............ . .. . I . .. .. •. • • . • •. .. I ......••.• 

Bordetella ..•••.••••.... . ... 20 ...•.•..••.•• 24 ............• 28 •.•••..•••••. 199 .....•...••• 330 •.....• 
Bordetella pertussis ........ . . .. . . 20 .......... . ... 24 ....... . . .. . . . 28 .......... ... . 194 ... . .. .. ..... 323 .... ... . 
Bordetella parapertussis ...... . .. . . - .. .............. -...... ..... .. . . . - .. .............. - . ..... . ... ...... 5 ...... . .. . 
Bordetella spp2 ••••••••. . . . .. .• • . 2 . .............. - .. . ...... . .... . . - ...... . ...... ... 5 . ...... . .. . . ... 2 ...... . . . . 

Haemophllus lnfluenzae •••.... 8 ............•• I ••.....•...... 4 ..•...•..••.•• 3 I ......•..•••. 3 I ..•..... 
type b . . ................... . ... 4 . . . . . . . . . . . . . . . I .. ... . . . . . ..... 2 . . . . . . . . . . . . . . . 12 . . . . . . . . . . . . . . I 7 ... . . . . . . 

Streptococcus pyogenes ....... 7 .......•••••.. 16 .... .. ..•.•.. 17 . .. . •........ 225 ............ 290 ....•.. 
steriel compartiment 

E.coli 0157 ..•••.•.........•. 4 . .. .......•.•. 3 ......... • .... I •..•.••••.•.•• 31 ..•.... ..•... 29 •.••.... 

Aantal faecesmonsters ........ 8271 ••.•.•..... 7785 ........... 8296 •.••....••. I 04124 .....•.•• I 04020 .•.. 

Bron: Project Laboratorium-Surveillance Infectieziekten (LSI) van het RIVM. Dit overzicht bestaat uit: 
1. Aantal meldingen van Salmonella , ingestuurd voor typering naar het laboratorium voor Infectieziektendiagnostiek en Screening (US) van het RIVM 

door de streeklaboratoria. Dit betreft in principe alleen de eerste isolaties bij de mens. 
2. Aantal meldingen van Shigella. Campylobacter, Legionella en Bordetella door de Streeklaboratoria aan het LSI. 
3. Aantal meldingen van Haemophilus influenzae, Streptococcus pyogenes en E.coli door de Streeklaboratoria aan het LSI. 

N.B. Deze aantallen leurmen per abuis tweede isolaties m.b.t. eenzelfde ziekte-<!pisode bevatten. 
Aantal seratypen f species - niet nader geïdentificeerd 
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Registratie virologische laboratoria 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 49 53, 1998 
Positive results from laboratoria for virology, weeks 49 - 53 1998 

week 
41-44 
totaal 

week 
45-48 
totaal 

week 
49-53 
totaal 

cumulatief totooi 
tlm week 53 
1998 

cumulatief totaal 
t/m week 52 
1997 

Adenovirus ..................... 37 .............. 44 . . . . . . . . . . . . . 78 .............. 679 ............. 805 ....... . 
Bofvirus ....................... 2 ............... 2 ............... -................ 9 ............... 19 ........ . 
Chlamydia psittaci ............... - ................ 2 ............... 3 ............... 48 .............. 95 ........ . 
Chlamydia trachomatis ............ 332 ............. 348 ............. 391 ............. 4094 ............ 4035 ...... . 

Coxiella burnetii. ................ 2 ............... 2 ............... 3 ............... 41 .............. 20 
Enterovirus ..................... 47 .............. 46 .............. 41 .............. 485 ............ 625 ....... . 
Hepatitis A-virus ................ 40 .............. 27 .............. 27 .............. 405 ............. 295 ....... . 
Hepatitis B-vi rus ................. 72 .............. 89 .............. 7 4 .............. 819 . . . . . . ...... 787 ....... . 
Hepatitis C-virus ................ 40 .............. 57 .............. 62 .............. 787 . . . . . . . . . ... 636 ....... . 
Influenza A-virus ................ -................ 9 ............... 26 .............. 745 ............. 379 ....... . 
Influenza B-virus ................. -................ 3 ............... 33 .............. 73 .............. 139 ....... . 
Influenza C-virus ............... - ................ -................ -................ 14 .............. 17 ........ . 

Mazelenvirus. . . . . . . . . . ........ I ............... 4 . . . . . . . . . . . . . . -................ 17 .............. 34 ........ . 
Mycopl. pneumoniae ............. 62 .............. 61 .............. 92 .............. 736 ............. 70 I ....... . 
Parainfluenza . . . . . . . . . . . . ...... 28 .............. 58 .............. 39 .............. 482 ............. 516 ....... . 
Parvovirus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -................ 6 ............... I ............... 226 ............. 162 ....... . 
Rhinovirus . . . . . .............. 13 .............. 12 .............. 17 .............. 126 . . . . . . ...... 128 . . . . . . . 
RS-virus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 171 ............. 714 ............. I 033 ............ 3205 ............ 1552 ...... . 
Rotavirus ...................... 9 ............... 5 ............... 25 .............. I 094 ............ 712 ....... . 
R. conorii ..................... -................ -................ -................ 7 ............... 10 ........ . 
Rubellavirus ................... -................ -................ I ............... 13 .............. 11 ........ . 

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de werkgroep Klinische Virologie. Zonder toe
stemming van de werkgroep mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden. 
Contactpersoon: L.M. Wijgergangs. R1VM 030 2743551 

Brochure: 'Vaccinatie voor kinderen en jongeren: antwoorden 

op veel gestelde vragen' 

De praktijk heeft geleerd dat ondanks ruime infor
matievoorziening rondom het Rijksvacdnatiepro
gramma, er toch vragen onbeantwoord bleven. Om 
hierop in te spelen is een brochure verschenen onder 
de titel 'Vaccinaties voor kinderen en jongeren; ant
woorden op veel gestelde vragen'. Deze brochure is 
een gezamenlijke uitgave van de Landelijke Vereni
ging Entadministraties en het Ministerie van VWS. 

De brochure is bedoeld om het algemene publiek 
van antwoorden te voorzien op vragen die veel gesteld 
worden aan artsen en verpleegkundigen. Het moet 
dan ook gezien worden als aanvullende informatie 
die aan ouders op het consultatiebureau meegegeven 
kan worden. 

Aan de hand van 44 concrete vragen wordt de 
lezer meegenomen langs een breed scala van onder
werpen die samenhangen met het rijksvaccinatiepro-

gramma. Naast algemene informatie als: 'Wat is het 
Rijksvaccinatieprogramma?'en 'Wat zijn vaccins?' be
handelt de folder ook meer delicate thema's als: 'Is 
vaccineren noodzakelijk?', 'Heeft het niet laten vacci
neren gevolgen?', en 'Ontstaan door vaccinaties eer
der chronische ziekten?'. Meestal volgt eerst een bon
dig antwoord waarna in een korte toelichting 
-zonodig- nog meer helderheid verschaft wordt. Pret
tig is dat de tekst in zijn geheel gelezen kan worden, 
maar dat door de gekozen structuur en de overzichte
lijke inhoudsopgave de lezer ook specifieke onderwer
pen kan opzoeken. Bovendien is het taalgebruik goed 
afgestemd op de doelgroep en is er een lijst met afkor
tingen opgenomen. 

De brochure wordt verspreid via de consultatiebu
reaus. Losse exemplaren zijn op te vragen via de Post
bus 51-infolijn. 
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