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

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

bondig en vermijd te lange zinnen. Bij literatuurver
wijzingen wordt gebruik gemaakt van nummering in 
de tekst. De literatuurlijst wordt toegevoegd aan het 

eind van het manuscript en bevat volgens het Vaneau
ver-systeem voor elke verwijzing achtereenvolgens: 
nummer, namen en voorletters, de volledige titel van 
het artikel. de naam van het tijdschrift (volgens offi
ciële afkorting), het jaartal, het jaargangnummer (bij 
tijdschriften die niet doorgenummerd zijn het desbe

treffende tijdschriftnummer) en de eerste en laatste 
bladzijde van het artikel. Bij meer dan zes auteurs 
volgt na de derde 'et al.'. 1 Bij boeken dient tevens de 

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

Oorspronkelijk onderzoek dient bij voorkeur te 
worden gestructureerd in de paragrafen inleiding, 
methoden, resultaten en beschouwing. Geef een Ne
derlandse en Engelse samenvatting. Bij een case-re
port dient men zich zoveel mogelijk te beperken tot 
relevante informatie. Het artikel dient inzicht te 
geven in de aanleiding van een actie, de aanpak, en 

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

De redactie kan een manuscript ter beoordeling 
voorleggen aan externe adviseurs. Graag een diskette 
met de tekst meezenden onder vermelding van het ge
bruikte tekstverwerkingsprogramma. 

Uitgebreide richtlijnen zijn op het redactiesecretari

aat verkrijgbaar. Tevens is het secretariaat graag be
schikbaar voor meer informatie en advies . 
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Gezondheidsklachten na recreatie in oppervlaktewater, 
zomer 1998 
E.J.T.M. LEENENa 

Samenvatting 

Een inventarisatie van gezondheidsklachten in ver
band met recreatie in oppervlaktewater is gemaakt 
door middel van een enquête onder GGD's en Pro

vincies. In de zomer van 1998 werd ongeveer 24% 
van de responderende instanties met dergelijke 
klachten geconfronteerd. Het betrof met name 
maag-darmklachten (tien incidenten met ca. vijftig 
patiënten), huidklachten (22 incidenten met ca. 150 

patiënten) en in mindere mate oogklachten (twee 
incidenten met zestien patiënten). Een relatief 
hoog aantal incidenten met leptospirose werd ge
meld bij de GGD's (zeven patiënten) en bij het Refe
rentielaboratorium voor Leptospirose (negentien 
patiënten). Een incident is hier gedefinieerd als een 
cluster van klachten, geïsoleerd in tijd en plaats. 
Het betrof meestal kleine aantallen patiënten, 
waarbij de microbiologische kwaliteit van het 
water wel aan de normen voldeed. Bij de meeste 
huidklachten vermoedde men schistosomen-derma
titis, soms ondersteund door de aanwezigheid van 
waterslakken. Vijf maal werd melding gemaakt van 

blauwwieren en soms werden de klachten hieraan 
toegeschreven. Een maal werd hoge koorts en 
hoofdpijn gemeld. InfBull1999; 10(11): 215-217 

Inleiding 

Evenals in de zomers van 1990 tot en met 1997, is in 
1998 een enquête gehouden onder GGD's en Provin

cies om na te gaan of zij geconfronteerd werden met 
gezondheidsklachten die in verband konden worden 
gebracht met recreatie in oppervlaktewater. Tevens 
werd gevraagd tot welke acties deze klachten aanlei
ding hadden gegeven. In totaal werden 70 enquêtefor
mulieren verzonden (58 naar GGD's en twaalf naar 
Provincies). De respons was vergelijkbaar met voor
gaande jaren. Uiteindelijk werden zestig enquêtes te
rugontvangen (respons 86%, zie figuur 1). Van de res

ponderende GGD's waren er negen (15% van de 
respondenten) met klachten enJof vragen geconfron-

a) Microbiologisch Laboratorium voor Gezondheidsbescherming 

(MGB), RIVM, Bilthoven, ir EJTM Leenen 

Summary 

An inventory of health complaints related to reere
ation in surface waters was conducted by a survey 
among Municipal Health Services and Provinces. In 
the summer of 1998 approximately 24% of the re
spondents were confronted with such complaints. 
Identified were gastro-intestinal complaints (ten in
cidents with fifty patients), skin complaints (22 in
cidents with 150 patients), and toa lesser extent eye 
complaints (two incidents with sixteen patients). A 

relatively high number of incidents of leptospirosis 
was reported to the Muncipal Health Services 
(seven patients) and to the Reference Labaratory for 
Leptospirosis (nineteen patients). The incidents usu
ally concerned small numbers of patients, isolated 
in time and place. The microbiological quality of 
the water met the current water quality standards. 
Most skin complaints were attributed to schistoso
miasis, sametimes confirmed by the presence of 
water snails. The presence of cyanobacteria was re
ported a few times (five incidents) and sametimes 
the complaints were attributed to them. A single 

notification was made of high fever and headache. 
InfBull1999; 10(11): 215-217 

teerd, van de Provincies waren dit er vijf (50% van de 
respondenten). De aantallen klachten waren bedui
dend lager dan in de zomer van 1997. 

De via de GGD's en Provincies verkregen informa
tie was niet geheel complementair: een aantal geval

len werd door beide instanties gemeld. In figuur 2 is 
een uitsplitsing gemaakt naar de aard van de klach
ten. Het valt op dat er vooral veel huid- en maag-darm
klachten gemeld werden en geen oor klachten. Ook het 
aantal meldingen van leptospirose is opvallend hoog. 

Gezondheidsklachten 

Maag-darmklachten 

Door drie Provincies en twee GGD's werden tien inci
denten van maag-darmklachten geregistreerd, waar-
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Figuur 1. Respons op de enquête 

bij ongeveer vijftig patiënten betrokken waren. Deze 
meldingen betroffen meestal kleine aantallen patiën

ten (< 10), geïsoleerd in plaats en tijd, waarbij de mi
crobiologische kwaliteit van het water aan de norm 
voldeed en er geen aanleiding was tot nader onder
zoek of maatregelen. 

Huidklachten 
Door vijf Provincies en vier GGD's werden 22 inciden
ten van huidklachten ontvangen, waarbij ongeveer 
150 patiënten betrokken waren. Bij twee incidenten 

werden cercariën en/ of waterslakken aangetroffen en 
daardoor werd schistosornen-àerrnatitis waarschijn

lijk geacht. In de meeste andere incidenten is geen 
nader onderzoek gedaan naar cercariën of werden 
deze niet aangetoond, maar hadden de klachten wel 
het specifieke beeld van schistosornen-àerrnatitis. In 

twee gevallen werd de oorzaak toegeschreven aan de 
aanwezigheid van een drijflaag met blauwalgen, 
welke door het waterschap werd weggezogen (in de 
badzone). Voor al deze plassen zijn persberichten uit
gegaan, waarschuwingsborden geplaatst en werden 
de plaatselijke huisartsen gewaarschuwd. 

Oor- en oogklachten 
In de zomer van 1998 werden geen meldingen van 
oorklachten ontvangen bij de Provincies en de GGD's. 
Wel werden er twee incidenten met oogklachten ge
meld, waarbij zestien patiënten betrokken waren. Bij 
één incident werd naast oogklachten ook maag-darm

klachten gemeld. 

Leptospirose (waaronder ziekte van Weil) 
Door drie GGD's werden zeven gevallen van Leptospi
rose gemeld in relatie tot contact met oppervlaktewa

ter in 1998. Bij het Referentielaboratorium voor Lepto
spirose van het RIVM (Dr. RA Hartskeerl, Afdeling 
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Biomedisch Onderzoek, Koninklijk Instituut voor de 
Tropen) zijn in 1998 42 gevallen van leptospirose be
kend, waarvan negentien patiënten in Nederland 

geïnfecteerd werden. In vijf van deze gevallen waren 
de personen in Nederland geïnfecteerd door zwem

men afwaterskiën in Nederlands oppervlaktewater. In 
acht gevallen waren de patiënten in contact geweest 
met slootwater. Alle patiënten hebben leptospirose 
doorgemaakt met klachten van dien aard, dat opna
me in een ziekenhuis voor behandeling nodig was . 

Overige 
Bij twee Provincies en één GGD werden vijf klachten 
over blauwwieren gemeld. Tweernaal werd de drijf
laag van de plas gezogen en in alle gevallen werden de 
recreanten gewaarschuwd. Door één GGD werd een 
melding ontvangen van koorts en hoofdpijn na zwem
men in oppervlaktewater, dat aan de normen voldeed. 

Beschouwing 

De zomer van 1998 was relatief koud met veel regen. 
In figuur 3 staat de buitentemperatuur, dagelijks om 
12.00 uur gemeten door het KNMI in de Bilt, weerge
geven. Slechts enkele dagen zijn temperaturen boven 
de 25°C gemeten. De relatief lage buitentemperatuur 

gecombineerd met veel regen resulteerde in weinig re
creanten in oppervlaktewater. Alleen in het vroege 
vootjaar en gedurende twee weken in augustus werd 
er in grote getale gezwommen en gerecreëerd in op
pervlaktewater. Het merendeel van de gemelde inci
denten betrof huid- en maag-darmklachten, terwijl de 

meeste van de betreffende locaties aan de normen van 
de Wet Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden 
(WHVZ) voldeed. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn: 
een accidentele verontreiniging met rioolwater, een 
directe fecale verontreiniging door het ontbreken van 
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Figuur 3: De buitentemperatuur in de zomer van 1998 

voldoende sanitaire voorzieningen bij hoge recreatie
druk, te soepele normen, of de afwezigheid van een 
oorzakelijk verband met het betreffende zwemwater. 

Een meerjarig prospectief onderzoek naar de rela
tie tussen zwemwaterkwaliteit en gezondheidsklach
ten bij triatleten, leverde de conclusie op dat in recre
atiewater dat voldeed aan de huidige normen, 
zwemmers een tweemaal hoger risico liepen op ge
zondheidsklachten dan niet-zwemmers.1.2 De kans op 
maag-darmklachten was positief gecorreleerd met de 
concentratie thermotolerante bacteriën van de coli

groep enE. coli. In water waarin de concentratie ther
motolerante bacteriën van de coligroep hoger was 
dan 1 per mi, was de kans op maag-darmklachten 3 
tot 5 maal zo groot als in water met geringere veront· 
reiniging. Indien deze grenswaarde wordt gebruikt 
om de beschikbare meetgegevens van zwemgelegen
heden in het Nederlands (zoete) oppervlaktewater te 
toetsen, blijkt dat in 30-35% van de locaties een ver
hoogd risico op maag-darmklachten bestaat. 

Een andere mogelijke verklaring van de inciden
ten kan de aanwezigheid van cyanobacteriën (blauw
wieren) zijn. In 19973 en 1998 werden door een aantal 
Provincies en/of GGD's de maag-darm-. huid- en/ of oor
klachten hieraan toegeschreven. In hoeverre deze 
blauwwieren werkelijk een rol speelden hierbij is ech

ter nog niet duidelijk. 
Dit is de negende keer in successie dat de enquête 

in deze vorm is gehouden. Op grond van de enquête

resultaten wordt een indruk verkregen van de proble
men die in een zwemseizoen hebben gespeeld. Hoe· 
wel niet meer dan het topje van de ijsberg wordt 
achterhaald, is deze informatie van belang omdat het 
de enige manier is om deze problematiek op natio

naal niveau te inventariseren. 
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Een overzicht van de gemelde incidenten en de res
pons van de GGD's en Provincies in de jaren 1990 tot 
1998 is gegeven in figuur 4. Uit deze figuur blijkt dui

delijk dat de respons van de instanties is toegenomen 
na 1990 en dat vanaf 1993 tot en met 1997 deze nage

noeg constant is. Verder lijkt het aantal incidenten 
toe te nemen. Dit kan veroorzaakt zijn doordat er 
werkelijk meer incidenten zijn, doordat er meer war· 

mere zomers zijn geweest (1994, 1995 en 1997) met de 
gevolgen van dien, of doordat de incidenten- en klach· 
tenmelding beter geregeld is en dus een hoger percen
tage van de incidenten gemeld wordt. 
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BERICHTEN 

Voedselgerelateerde ziekten en gastra-enteritis in de 
Verenigde Staten 

Inleiding 

Recent zijn voor de Verenigde Staten (VS) nieuwe 
schattingen gemaakt van het aantal voedselgerelateer
de ziektegevallen en meer algemeen het aantal gastro
enteritis episodes per jaar, met daaraan gerelateerde 
ziekenhuisopnamen en sterfte.1 In dit referaat wor
den de achtergrond en de belangrijkste resultaten van 

deze berekeningen samengevat. Verder worden schat
tingen voor het voorkomen van gastro-enteritis in Ne
derland en Engeland gepresenteerd. 

Schattingen voor de VS 

Voor de Amerikaanse schattingen werd gebruik ge
maakt van een tiental passieve en actieve surveillance 
systemen, waaronder laboratoriumsurveillance, out

break surveillance. ziekenhuis en poliklinische infor
matiesystemen. sterftestatistieken en een aantal gese
lecteerde populatie onderzoeken. Om te komen tot 

het totaal aantal voedselgerelateerde ziektegevallen in 
de bevolking werden de gegevens uit de surveillance 
gecorrigeerd voor de mate van onderrapportage, voor 
de fractie voedselgerelateerde ziektegevallen en voor 
het aantal voedselgerelateerde ziektegevallen veroor
zaakt door nog niet bekende pathogenen. De auteurs 

geven aan dat betrouwbare, pathogeen-specifieke in
formatie over onderrapportage en het aandeel van 
voedsel binnen het totaal aan ziektegevallen zeer 
schaars is. Daarom is veelal gebruik gemaakt van ar
bitraire schattingen ofvan extrapolaties vanuit ande
re pathogenen waarvoor deze informatie wel aanwe

zig was. Uiteraard worden de gepresenteerde cijfers 
beïnvloed door de hierbij gemaakte keuzen. en zullen 
dan ook niet volledig het ware voorkomen weerspiege
len. Voor pathogenen waarvoor zowel een passieve als 
actieve surveillance bestond. is men uitgegaan van de 
actieve surveillance. Voor pathogenen waarvoor enkel 

surveillance bestond in het kader van de surveillance 
van outbreaks is een arbitraire omrekeningsfactor 
(aantal outbreak cases x10) gebruikt om te komen tot 
het totale aantal zieken, inclusief de sporadische ziek
tegevallen. Vanuit het totaal aantal ziektegevallen 
werd vervolgens m.b.v. schattingen voor de hospitali

satie en sterfte rates het aantal ziekenhuisopnamen 
en sterfgevallen berekend. Voor het berekenen van 

voedselgerelateerde ziektegevallen in de VS veroor
zaakt door nog onbekende pathogenen werd het to
taal aantal gastro-enteritis cases in de algemene be
volking geschat en werd het deel veroorzaakt door 
bekende pathogenen hiervan afgetrokken. Het totaal 

aan gastro-enteritis werd berekend aan de hand van 
incidentiecijfers gevonden in historisch en recent 
populatie onderzoek in de VS. 

Schattingen voor Nederland en Engeland 

De Nederlandse schattingen voor gastro-enteritis zijn 
niet zoals in de VS geschat vanuit reguliere surveil
lance gegevens, maar komen voort uit specifiek epide
miologisch onderzoek naar het ziektebeeld gastro
enteritis uitgevoerd in de algemene bevolking in 
1991 2 en in de huisartspraktijk in de periode 1996-
1999.3 De Nederlandse schattingen kunnen na afron
ding van het lopende populatie onderzoek, genaamd 
Sensor, worden geactualiseerd en beter worden on

derbouwd.4 De Engelse gegevens zijn eveneens geba
seerd op epidemiologisch onderzoek: een grootscha
lig onderzoek in 70 huisartspraktijken en in de 

algemene bevolking in de periode 1993-1996.5·6 Door 
ondermeer het verschil in uitgangspunt bij de Ameri
kaanse schattingen (in belangrijke mate uitgaande 

van gedetecteerde gastro-enteritis verwekkers) en de 
Nederlandse en Engelse schattingen (gebaseerd op 
het ziektebeeld gastro-enteritis conform een vaste kli

nische case-definitie) kan geen kwantitatieve vergelij
king worden gemaakt van de resultaten, met uitzon
dering van de incidentiecijfers van gastro-enteritis die 

in alle drie de landen gebaseerd zijn op populatie 
onderzoek. 

Resultaten 

Voor de VS met 267,7 miljoen inwoners in 1997, 

wordt geschat dat er jaarlijks 38,6 miljoen ziektege
vallen veroorzaakt worden door bekende voedselpa
thogenen, waarvan 13,8 miljoen veroorzaakt worden 
door transmissie via voedsel. Als gekeken wordt naar 
die pathogenen die gastro-enteritis kunnen veroorza
ken (waarbij feitelijk drie pathogenen van het totaal 

worden uitgesloten, Listeria, hepatitis A virus en Toxo
p!asma) worden in de VS per jaar naar schatting 38,3 
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miljoen gevallen van gastra-enteritis door bekende pa
thogenen gezien, waarvan ruim een derde (13,6 mil
joen) toe te schrijven is aan transmissie via voedsel. De 
pathogerren die het meest bijdragen aan het totale 

aantal gastra-enteritis patiënten zijn Norwalk Like 
Virus (NLV) (23 miljoen; 60%), rotavirus en astrovirus 
(allebei 3,9 miljoen; 10%), Campylobacter (2,5 miljoen; 

6%), Giardia lamblia (2 miljoen; 5%), en Salmonella (1,4 
miljoen; 4%). Dat NLV een belangrijke veroorzaker is 
voor gastra-enteritis in de bevolking wordt ook beves

tigd door het Engelse onderzoek, waar bij 7% van de 
gastra-enteritis patiënten die zich voordeden in de 
populatie, NLV (SRSV) werd aangetoond.6 Andere be

langrijke verwekkers waren rotavirus (4,3%) en Cam
pylobacter (4,2%).6 In het Nederlandse populatie
onderzoek van 1991 werd enkel gekeken naar het 
voorkomen van Salmonella en Campylobacter, welke 
werden aangetoond bij 1,6% respectievelijk 4,5% van 
de patiënten.2 Uit het huidige Sensor-onderzoek blijkt 
echter dat ook in Nederland NLV en Sapporo-like vi
russen frequente veroorzakers zijn van gastra-enteri
tis in de bevolking? In Engeland wordt op basis van 
het populatie-onderzoek het totaal aantal gastra-ente
ritis gevallen per jaar geschat op 9,4 miljoen (inciden
tie van 194 per 1000 personen per jaar). Voor Neder
land werd dit in 1991 geschat op 7 miljoen gevallen 
van gastra-enteritis (incidentie van 450 per 1000 per
sonen per jaar). Op basis van de onderzoeksopzet en 

vermoedelijk daarmee samenhangende selectie in 
deelnemers wordt er echter vanuit gegaan dat dit een 
overschatting geeft van de werkelijke incidentie in Ne

derland. Verwacht wordt dan ook dat de schatting op 
basis van het populatie-onderzoek Sensor meer verge
lijkbaar zal zijn met de Engelse resultaten. In het alge
meen zijn de incidentieschattingen voor Nederland 
en Engeland lager dan die voor de VS, met een inci
dentie van 1050 per 1000 personen per jaar (790 per 
1000 als gastra-enteritis patiënten met gelijktijdige re

spiratoire klachten werden uitgesloten). Alhoewel de 
case-definities in de verschillende onderzoeken varië
ren (ruimer in de VS), lijkt dit geen afdoende verkla

ring voor de grote discrepantie in incidentie tussen de 
VS en de twee Europese landen. 

In de VS vinden naar schatting jaarlijks 163.015 
ziekenhuisopnamen plaats voor gastra-enteritis door 
bekende pathogenen, waarvan 55.512 (34%) opnamen 
voor voedselgerelateerde gastro-enteritis. De pathoge
rren die hier volgens de schattingen het meest aan bij
dragen zijn rotavirus (50.000 opnamen), NLV (50.000 
opnamen), Salmonella (ca 16.000), Campylobacter (ca 
13.000), en astrovirus (12.500 opnamen). Op basis van 
ziekenhuisontslagdiagnosen (hoofd- en nevendiagno

se) worden in Nederland per jaar ongeveer 6000-7500 
personen met gastro-enteritis(verwekkers) in het zie-
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kenhuis geregistreerd door de Stichting Informatie

voorziening Gezondheidszorg. Van de ziekenhuisop
namen voor gastra-enteritis in Nederland kan naar 
schatting 32%-58% worden toegeschreven aan rotavi

rusinfecties. 8 

Het aantal sterfgevallen voor gastra-enteritis ver

oorzaakt door bekende pathogerren wordt in de VS 
geschat op 1.381, waarvan 931 (67%) door voedselgere
lateerde gastro-enteritis. De meeste sterfgevallen wor
den naar schatting veroorzaakt door Salmonella (ca 

600) en NLV (ca 300). In Nederland worden jaarlijks 
minder dan twintig sterfgevallen geregistreerd voor 
voedselinfecties in de doodsoorzakenstatistiek van het 
Centraal voor de Statistiek, waarbij Salmonella het 
vaakst als verwekker wordt genoteerd. 

Voor de VS wordt berekend dat naast de 38, 3 mil
joen episodes door bekende pathogerren nog eens 
172,7 miljoen episodes van gastra-enteritis optreden 
door nog onbekende pathogenen, leidend tot 773.573 
ziekenhuisopnamen en 5.016 sterfgevallen. Er wordt 
dan ook geconcludeerd dat in totaal in de VS per jaar 
ten gevolge van gastra-enteritis door bekende en onbe
kende pathogerren 211 miljoen episodes plaatsvinden, 
936.588 ziekenhuisopnamen en 6397 sterfgevallen. 
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Ziekenhuisinfecties op de Intensive Care 

Hoe zieker een ziekenhuispatiënt is, des te gevoeliger 
is hij voor het oplopen van een infectie. Ook het ge
bruik van medische hulpmiddelen, zoals kunstmati
ge beademing en infusen die noodzakelijk zijn voor 
de behandeling van ernstig zieke patiënten, verhoogt 
de kans op een ziekenhuisinfectie. In hoeverre zieken
huisinfecties daadwerkelijk te vermijden zijn is niet 
altijd helemaal duidelijk, maar om ze te kunnen voor
komen moeten ze eerst goed in kaart gebracht wor
den. Daaraan werken de ziekenhuizen die deelnemen 
aan het netwerk PREventie van ZIEkenhuisinfecties 
door Surveillance (PREZIES). Binnen PREZIES werken 
ziekenhuizen aan een standaardsysteem voor het op
sporen van ziekenhuisinfecties en hun risicofactoren. 
De gegevens dienen ter ondersteuning en evaluatie 
van het infectiepreventiebeleid. Het uiteindelijke doel 
is ziekenhuisinfecties zoveel mogelijk te voorkomen. 

Onlangs is het eerste jaarrapport van de surveil
lance van ziekenhuisinfecties op Nederlandse Intensi
ve Care (IC) afdelingen verschenen.1 Hierin staan gege
vens over het optreden van ziekenhuisinfecties en 
risicofactoren bij in totaal 990 patiënten. Bij opname 

Lezenswaardig 

Hieronder treft u een aantal recent verschenen case
reports en outbreak-reports aan die voor de praktijk 
van de infectieziektenbestrijding relevant zijn. De 
selectie is afkomstig uit The New England Journal of 
Medicine, 1'he Lancet, British Medical Journal, Jouru
al of the American Medical Association en het Neder
lands Tijdschrift voor Geneeskunde. 

Hisharat N, Agmon v; Finkelstein R, et al. Clinical, epidemio
logical, and microbiological features ofVibrlo wln~ biog· 

op de IC was de conditie van de meeste patiënten 
slecht tot zeer slecht. Bijna driekwart van de tijd dat 
de patiënten op de IC verbleven werden zij beademd 
en hadden zij een centraal veneuze catheter. Vrijwel 
de gehele periode van hun verblijf op de IC hadden zij 
een urinewegcatheter. Bijna 30% van de patiënten had 
al een infectie bij opname. Tijdens het verblijf op de 
IC kreeg 15% van de patiënten een longontsteking, 9% 
een infectie in de bloedbaan, en 10% een urinewegin
fectie. Eenderde van de patiënten met een ziekenhuis
infectie kreeg er meerdere. In totaal kreeg 26% van de 
patiënten op de IC één of meer ziekenhuisinfecties. 
Deelnemende ziekenhuizen kunnen de voorlopige re· 
ferentiecijfers uit het rapport gebruiken om hun 
eigen cijfers aan te spiegelen. Met deze surveillance is 
een forse aanzet gemaakt tot een kwaliteitssyteem op 
het gebied van infectiepreventie op de IC. 

1) Geubbels ELPE, Mintjes-de Groot A], van den Berg ]M], de Boer 

AS. PREZIES: PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillan

ce. Component infecties op de Intensive Care, 1997-1998. RIVM 

rapport 212200008, Bilthoven I Utrecht, 1999. 

roup 3 causing outbreaks of wound infection and bacteriae
mia in Israel. Lancet 1999;354:14214. 

In 1996-1997 veranderde in Israël de manier waarop 
een bepaalde veel gegeten vissoort (St Peter's fish, Ti
lapia spp) verhandeld werd: in plaats van gekoeld in 
ijs werd de vis levend verkocht. Dit resulteerde in een 
epidemie van 62 gevallen van ernstige wondinfectie 
en bacteriëmie veroorzaakt door Vibrio vulnificus. De 
infectie trad ook op bij gezonde personen. De epide-
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mie is gestopt na een verbod op het levend verhande
len van deze vis. 

Bosman A, Zwart de 0, Schop WA, et al. Toename van vroege 
syfilis in een tippelzone in Rotterdam {1995-1997) en profylac
tische behandeling. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:2324-8. 

Bosman et aL beschrijven een epidemie van syfilis in 
1995-1997 onder drugs gebruikende prostitue(é)s. Van
uit deze groep werden ook klanten besmet. Een be
langrijke reden voor het uitbreiden van deze epide
mie was onvoldoende aandacht voor SOA in de 
verslavingshulp, daarnaast functioneerde de surveil
lance bij GGD Rotterdam in die periode niet optimaal. 
De precieze reden voor het ontstaan van deze epide
mie is nooit echt opgehelderd. Gerichte interventie 
van de GGD deed het percentage syfilis-geïnfecteerde 
straatprostitue(é)s weer dalen tot bijna nuL Inmiddels 
waren bij drie zwangere verslaafde prostituees al kin
deren geboren met congenitale lues. Deze drie geval
len worden elders in hetzelfde nummer van het Ne
derlands Tijdschrift voor Geneeskunde besproken. 

Chang L-Y, Lin T-Y, Hsu K-H, et al. Clinical features and risk 
factors of pulmonary oedema after ~11-related 
hand, foot, and mouth disease. Lancet 1999;354:1682-6. 

Hand-, voet- en mond-ziekte wordt meestal veroor
zaakt door coxsackievirus A en kent dan een mild be
loop. Dezelfde ziekte kan ook veroorzaakt worden 
door Enterovirus 71 (EV 71). Vorig jaar was er een 
grote epidemie van EV71 in Taiwan, waarbij opval
lend veel kinderen overleden. In dit artikel wordt het 
klinisch beeld van die ernstig verlopende EV71 infec
ties beschreven aan de hand van 11 patënten die alle
maal zijn overleden aan de ziekte. De auteurs onder
scheiden vier stadia. Stadium 1 is de gewone hand-, 
voet· en mond-ziekte, herpangina of koorts. In een vol
gend stadium ontstaat encefalomyelitis met bijbeho
rende neurologische symptomen. Dit gaat over in een 
stadium met neurogene ontregeling van het autono
me zenuwstelsel, waarbij hyperglycemie het belang
rijkste voorspellende teken is van een zeer ernstig be
loop (stadium 4). In dit laatste stadium ontstaat long 
oedeem met tachypnoe, hypoxie en shock. 

Curtis AB, Ridzon R, Vogels R, et al. Extensive transmission of 
Mycobaaerium tuberculosis from a child. N Eng! 1 Med 1999; 

341:1491-5. 

Dat door een patiënt met open tuberculose grote aan
tallen mensen besmet kunnen worden is al lang be
kend. Opvallend aan deze outbreak is dat de oorzaak 
een kind is van 9 jaar. Tuberculose bij kinderen is 
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meestal niet of weinig besmettelijk. Uitvoerig wordt 
het bron- en contactonderzoek beschreven. 

Man de RA, Bosman A, Stevens-Schretzmeijer M, Niesters 
HGM. Twee patiënten met acute hepatltis B uit dezelfde pier
cingsalon. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:2129-30. 

Hepatitis B oplopen bij het zetten van een piercing, 
komt dat echt voor? De Man et al. beschrijven twee 
Rotterdamse patiënten die dit overkwam. Zij pleiten 
voor maatregelen door gemeenten om de hygiëne in 
tatoeage- en piercingstudio's te verbeteren en wijzen 
op het belang van bron- en contactonderzoek bij iede
re patiënt met acute hepatitis B. 

M0lbak K, Lau Baggessen D, M0ller Aarestrup F, et al. An out
break of multidrug-resistant, quino!one-resistant Salmonella 
enterica ~ fWhimurium I1f 104. N Engl 1 Med 1999; 

341:1420-5. 

Door een uitgebreid surveillance-systeem waarin de 
hele keten vanaf boerderij tot patiënt bemonsterd 
wordt, kon een outbreak van Salmonella typhimuri
um DT 104 ontdekt en uitgezocht worden in Dene
marken. Dit type is belangrijk, omdat het resistent is 
tegen vijf groepen antibiotica. De outbreak speelde 
zich af in 1998 en betrof 25 patiënten, waarvan 11 pa
tiënten opgenomen zijn in het ziekenhuis en twee 
overleden. De bacterie leek ongevoelig te zijn voor 
fluorchinolonen (ciprofloxacine). De bron was een 
varkens- houderij in Denemarken. De auteurs beplei
ten terughoudendheid in het gebruik van met fluor
chinolonen bij vleesdieren. Opvallend waren twee be
roepsmatige besmettingen: één in een slagerij de 
ander in de verzorging van een patiënt, dit is onge
bruikelijk voor salmonella-infecties. 

Teichman D, Grobusch MP, Wesselman H, et al. A haemonila
gkfever from Cote d'Ivoire. Lancet 1999;354:1608. 

Teichman et al. beschrijven een 39-jarige cameraman 
die op 1 augustus dit jaar na een werkbezoek aan 
Ivoorkust terugkeerde met een hemorrhagische 
koorts. Dit geval heeft uitgebreid de pers gehaald. Na 
vijf dagen overleed de man. Uiteindelijk bleek gele 
koorts de oorzaak van dit ziektebeeld. Opmerkelijk is 
dat de patiënt bij herhaling heeft beweerd gevacci
neerd te zijn tegen gele koorts. De auteurs vermoeden 
dat de patiënt dit verwisselde met vaccinatie tegen 
geelzucht. Net als in Nederland lijken in het Duits 
beide termen erg op elkaar: Gelbsucht en Gelbfieber. 

H.V. 
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Schattingen over het vóórkomen van HIV en AIDS 

Het aantal levende personen geïnfecteerd met HIV in 
december 1998 in Nederland wordt geschat op 13 .000, 

waarvan 2.500 vrouwen tussen 15 en 50 jaar oud en 
een honderdtal kinderen jonger dan 15 jaar. Het tota

le aantal mensen met AJDS in Nederland sinds het 
begin van de epidemie wordt geschat op 5.900. Deze 
schattingen zijn gemaakt op verzoek van UNAIDS en 
de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), in samen
spraak met de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 
Hieronder wordt de achtergrond van de keuze van de 

schattingsmetbode toegelicht. 

Terugrekenmethode 

Tot 1996 werd op basis van het aantal geregistreerde 
AIDS-patiënten en de mediane incubatietijd van AJDS 
(8 tot 10 jaar zonder antiretrovirale therapie) met ma
thematische modellering (empirische Bayesiaanse te
rugrekenmethode) geschat hoeveel HIV-infecties er ge
weest waren.1 De mediane incubatietijd van AIDS is 
bepaald door langdurige opvolging van grote cohor
ten (b.v. homosexuele mannen in San Fransisco). Deze 
terugrekenmethode kan alleen gebruikt worden in 
(westerse) landen waar op relatief betrouwbare wijze 
het aantal A1D5-patiënten wordt geregistreerd. Verder 
geeft deze terugrekenmethode slechts min of meer 
betrouwbare schattingen over een periode van min
stens 4 tot 6 jaar terug in de tijd. Hoe recenter de 

schatting, hoe onbetrouwbaarder. Op basis van HIV
prevalentiemetingen werd het aantal mensen met 
HIV hoger geschat dan op basis van deze terugreken
methode .2·3 

Aangepaste terugrekenmethode 

In 1996 werd een nieuwe combinatietherapie geïntro
duceerd. Daardoor is de incubatietijd van AJDS aan
zienlijk verlengd. Hoeveel precies is nog onbekend 
doordat de combinatietherapie pas recent is inge
voerd. Door langere overleving is het aantal mensen 
met HIV in leven toegenomen en is de sterfte afgeno

men. Omdat er geen vaste waarde voor de incubatie
tijd meer is, wordt sinds 1996 de schatting van de HIV

prevalentie op basis van de terugrekenmethode 
bijgesteld. Hiervoor worden gegevens uit verschillen
de bronnen gebruikt: de landelijke registratie van kin
deren met HIV (NSCK & TNO-PG), de registratie van 
ziekenhuisontslagdiagnoses (SIG), de HIV-surveillance 
bij zwangere vrouwen in Amsterdam, en het ATHENA
project (een cohort van 3.000 HIV-geïnfecteerden die 

antiretrovirale therapie ondergaan in 22 ziekenhui

zen). Verder wordt de schatting van het aantal HIV-in
fecties gecorrigeerd voor onderrapportage van AJDS 
en van AJDS-gerelateerde mortaliteit. 

Op termijn kan hopelijk een nieuwe, verbeterde 
schatting van de incubatietijd van AJDS gemaakt wor
den zodat de terugrekenmethode daarop aangepast 

kan worden. Door de huidige HIV-surveillance in 
Nederland beter te integreren en nog meer te richten 
op het genereren van gegevens over HIV-prevalentie 

en -incidentie, kunnen betrouwbaarder schattingen 
gemaakt worden. Met name surveillancesystemen die 
recente HIV-infecties en het tijdstip van infectie regis

treren, dienen ontwikkeld te worden. 

HW en AIDS in de wereld 

De cijfers over de registratie van AJDS in de wereld (in
clusief de Nederlandse) verschijnen rond 1 december, 

Wereld Aids Dag, in de Weekly Epidemiological Record. In 
dezelfde periode geven UNAJDS en de WHO een rap
port uit over de huidige status van de HIVfAJDS-epide
mie in de wereld. Het rapport van eind 1998 meldde 
dat er vermoedelijk 33,4 miljoen mensen met HIV in 
de wereld in leven waren, waarvan 95% in de ontwik
kelingslanden.4 Er werd geschat dat 10% in 1998 met 
HIV werd besmet (30 .000 in West-Europa en 80.000 in 
Oost-Europa en Centraal-Azië). De schattingen in dit 
rapport kunnen echter niet met vorige jaren worden 

vergeleken omdat telkens op een andere wijze wordt 
geschat, en omdat nieuwe gegevens bekend zijn over 

factoren die de verspreiding van HIV substantieel 
kunnen beïnvloeden, zoals b.v. het effect van HIV
infectie op de fertiliteit, en het gebruik van nieuwe 

therapieën. 
Om zorgvoorzieningen en preventie te plannen en 

te evalueren, blijven betrouwbare cijfers over de im
pact van HIV en AJDS op de samenleving nodig. Daar
voor dienen de methoden van gegevensverzameling 
geregeld te worden herzien. 

Y. FLEERACKERS, EPIDEMIOLOOG, C!E, RIVM 

N. NAGELKERKE , STATISTICUS. !MA, RIVM 

S. HEISTERKAMP, STATISTICUS , KLINISCHE EPIDEMIOLOGIE EN 

BIOSTATISTIEK , AMC , UvA 

EEN GEDETAILLEERDE BEREKENING VAN DE RECENTE 

SCHATTINGEN VOOR NEDERLAND KAN WORDEN VERKREGEN 

BIJ YON FLEERACKERS (TEL. 030-274 2270). 
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European Programme for Intervention Epidemiology Training (EPIET) 

TRAINING FELLOWSRIPS FOR INTERVENTION EPIDEMIOLOGY IN EUROPE 

The European Programme for Intervention Epidemio
logy Training (EPIET) started in 1995. The programme 
is funded by the EU and by various EU member states, 
Norway and the World Health Organisation. Subject 
to agreement for another round of funding, 
a sixth cohort of fellows is planned, starting in Sep· 
tember 2000. The programme invites applications of 

eight fellowsbips for this 24-th month training 
programme in communicable disease field epidemio
logy. 

Fellowsbips 

Applicants for the 2000 cohort should have experien
ce in public health, a keen interest in field work and 
be pursuing a career invalving public health infec
tious disease epidemiology. They should have a good 
knowledge ofEnglish and at least one other EU langu
age, and be prepared to live abroad for a period of 24 

months. The appropriately experienced professional 
is likely to be below 40 years of a ge. 

Aim of the training 

The aim of the training is to enable the fellow to assu

me service responsibilities in communicable disease 

epidemiology. The in-service training will focus on 

outbreak investigations, disease surveillance, applied 
research, and communications with decision makers, 
the media, the public and the scientific community. 

Fellows will attend a three-week intensive introducto
ry course and then be located in a host institute in 
one of the 15 participating European countries and 

Norway. Further training modules are organised du
ring the two-year programme, normally in one of the 
participating national institutes with responsibility 

for communicable disease surveillance. 
Detailed information can be obtained from Dr 

Alain Moren or the EPIET programme office at the ad
dress below. Letters of application accompanied by a 
curriculum vitae should be submitted by February 15, 

2000. 

EUROPEAN PROGRAMME FOR INTERVENTION EPIDEMIOLOGY 

TRAINING 

lNST!TUT DE VEILLE SANITAIRE 

12, RUE DU VAL o'OSNE 

94415 SA!NT-MAURICE CEDEX, FRANCE 

FAX :33 1 41 79 68 40 

EMAIL : EPIET@JNVS.SANTE.FR 
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WETENSCHAPPELIJKE VERGADERING 
'Control of antimicrobial resistance' 
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Datum: 14 december 1999 Locatie: RNM 

Zeventig jaar geleden ontdekte Alexander Fleming 
dat bacteriën in hun groei werden geremd door een 
stof die werd uitgescheiden door een schimmel. In 
de tweede wereldoorlog slaagde men erin dit antibi
oticum, het penicilline, in grote hoeveelheden te 
produceren. Sindsdien heeft de farmaceutische in
dustrie vele soorten antibiotica ontwikkeld en op de 
markt gebracht. Antibiotica zijn onmisbaar bij de 
behandeling van infectieziekten veroorzaakt door 
bacteriën. 

het verloop van de ziekte ernstiger worden en de be
handeling langer. Resistente bacteriën spelen vooral 
een rol bij patiënten met een verminderde afweer, 
zoals patiënten met kanker of AlDS. 

De Gezondheidsraad stelt in een vorig jaar uitge
bracht advies dat resistentie soms ook het gevolg 
zou kunnen zijn van de toepassing van antibiotica 
als groeibevorderaar in de veehouderij . Inmiddels is 
het gebruik van een vijftal groeibevorderaars op 
grond van deze overweging in de Europese Unie ver
boden. Een keerzijde van het gebruik van een antibioti

cum is dat soms resistente bacteriën de dans ont
springen. Het gevolg hiervan is dat infecties met 
deze bacteriën niet meer te behandelen zijn met dit 
antibioticum, en een ander antibioticum moet wor
den gekozen. Vaak is het alternatieve antibioticum 
duurder of schadelijker voor de patiënt. Ook kan 

Het RIVM organiseert op 14 december een weten
schappelijke vergadering waarin zowel Nederlandse 
als buitenlandse deskundigen een overzicht geven 
van de kennis met betrekking tot antibiotica resis
tentie en de mogelijkheden hiertegen iets te doen. 

Programma 

Chairman: Prof. Dr. ir. D. Kromhout 

13.15- 13.40 uur 
13.40 - 13.45 uur 

13.45- 14.15 uur 

14.15- 14.45 uur 

14.45 - 15.15 uur 
15.15 - 15.45 uur 

15.45- 16.15 uur 

16.15- 16.30 uur 

Ontvangst en koffie/thee 
Opening 
Dr. Gijs Elzinga 
Acting Director General RNM 
Antimicrobial resistance monitoring in Europe 
Drs. StefBronzwaer 
Department for Infectious Diseases Epidemiology, RIVM 
Consumption of antibiotics and drug resistance in the European Community 
Prof. Otto Cars 
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Jaargang 10 nummer 11 1999 

IGZ 4 - weken overzicht 

A 

week 
33-36 
totaal 

Kinderverlamming (poliomyelitis) . · ..... 

B 

Bacillaire dysenterie 
(dysenteria bacillaris) 
Botulisme .... 

40 .. 

Buiktyfus (febris typhoidea) ...... 2 . 
Cholera ............ . . . . 1 . 

Difterie (diphtheria) 
Febris recurrens . 
Hepatitis A. . . . . . 24. 
Hepatitis B. 48 . 
Hepatitis C. . . ...... 33 .. 

week 
37 40 
totaal 

. 42 

. . 9. 

. . . . . . . . 73 ... 
. . . . . . . 82 

. 21 . 
Hondsdolheid (rabies).. . . . ........ . 
Kinkhoest (pertussis) . . . . . . . . 497. . 868. 
Mazelen ( morbillij ............... 123. 287. 

week 
41.44 
totaal 

. . 34 .. 

. . 4. 

INfECTIEZIEKTEN BULLETIN 

cumulatief totaal 
tfm week 44 
1999 

cumulatief totaal 
t/m week 44 
1998 

.. 295 ............. 295 .. . 

. .. 32 .............. 21 ..... . 
. ..... 2 ............... 4 ....... . 

......... 1 ............... ·. . ......... . 

. 77 .. 
. . 73 . 

15 . 

. 699 ... . 
. . . . 328 .. . 

. ..... 575 ............. 1098 ........ . 
528. . .... 224 ......... . 
194 ............ . 

. 5030. . . . . . ..... 1656 ........ . 
. ... 849 ............. 8 ........... . 

Meningokokkose (meningococcosis). 21 .. . 30 ....... 28 .. . ... 476 ............. 428 ......... . 
Paratyfus A . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1 ............... 2 ..... . .... 6 ........................... . 
Paratyfus B. . . . . . . . 3 ... . ... 9 .............. 6 ..... . . ... 23 .............. 8 ........... . 
Paratyfus C . . . . . . . . . . . . ..... . 
Pest ....................... . . .-............... -.......... . 
Tuberculose (tuberculosis)' ....... 21 .. 9 ... . . 9. . .. 1068 ............ 1122 ....... . 
Virale hemorrhagische koorts ..... · .. .-............ ' ... -.......... . 
Vlektyfus (typhus exanthematicus). · ... . 
Voedselvergiftiging/-infectie. . .. 15 ............. 25. . . 32 .. . .... 204 ............. 513 ...... . 

c 

Brucellose (brucellosis) .... . . ......... 1 ............... 1 ...... . 

Gele koorts ......... . . . ".-.... " ........... -.... . 
Legionellose (legionella pneumonie) 10 . . . . . . . . 109 .. . ... 22. . . ......... 235. . . . . . ...... 34 .......... . 
Leptospirose (leptospirosis) . 1 ... . . .. 1 . . .... 6 ............. 18 .............. 11 .......... . 
Malaria........ . . 41 .. . . . . 33 .. . . . 17 .............. 223 ............. 224 ......... . 
Miltvuur (anthrax) ..... . .......... -... ' ............ -....... " 

OrnithosefPsittacose . . . . .. 2. .. .. . . . . .. 2 ............. 19 .. . . ... 23 .......... . 
( orni thosis/psittacosis) 
Qkoorts............ . 2 ............. . . . . .. . . . .. . . . . . 5 .... . ... 9 ........... . 

Rode hond (rubella) . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... 3 ............... 18 .......... . 
Trichinose (trichinosis). . . . . . .......... 2 . . . . . ......... · . . . . . . . . . . ... 2.. . ........... . 

• aantal gediagnosticeerd in de weken 41 t/m 44 

Legionellose na bezoek aan Handelsbeurs in België 
Na bezoek aan een Handelsbeurs in Kapellen, België, is 
een groot aantal mensen ziek geworden. Dertien van hen 
hadden duidelijke symptomen die wezen op Legionellose 
en hadden een positieve urinetest. Vier personen zijn 
overleden, waarvan bij drie met zekerheid Legionellose 
als doodsoorzaak is vastgesteld. 

Meer dan 60.000 mensen uit België en Nederland heb
ben deze beurs bezocht, die plaatsvond van 29 oktober 
tot 7 november. De besmettingsbron is nog niet aange
toond maar een bubbelbad is de meest waarschijnlijke 
bron van infectie. Zondagmorgen 14 november, toen dui
delijk werd dat er sprake was een uitbraak van Legionella-

se en er ook Nederlanders ziek geworden waren, heeft 
het ministerie van VWS een persbericht doen uitgaan en 
heeft het LCI contact gezocht met de GGD's Goes, Roosen
daal en Breda en de dienstdoende huisartsen in het 
grensgebied met België. Daarnaast zijn alle artsen infec
tieziekten van de GGD's door het LCI op de hoogte ge
bracht. De explosie wordt momenteel onderzocht door 
Professor Goossens in België en het Streeklaboratorium 
Tilburg heeft diagnostische assistentie aangeboden. 

L.W. 
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INFECTIEZIElTEN BULLETIN 

Laboratorium-Surveillance Infectieziekten 

Bacteriële ziekteverwekkers, week 41-44 1999 f Bacterial pathogens, weeks 41 -44 1999 

week 
33 -36 
totaal 

week 
37 - 40 
totaal 

week 
41-44 

totaal 

Jaargang 10 nummer 11 1999 

cumulatief totaal 
tjm week 44 
1999 

cumulatief totaal 
tfm week 44 
1998 

Salmonella .. .. ... . . . . ... . . . .. . .. 321 .. ... . . . . .. . . 587 . . .. . ..... .. .. 513 .. . .. .... . . . . 2783 . . . . . . . .... . 1951 .. . . .. .. . 
S. Bovismorbificans .......... .. .. 1 . . .. . . . . .. . . .. . 2 . . . . . . . 3 . ... . ... ... . . .. 34 ... . .... .. . . . . 31 .. . .. . .... . 
S. Brandenburg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .... . .. . 4 . . . . . . . 4 .. . . . . ......... 28 . . . . .. 25 .... . .. .. . . 
S. Enteritidis totaal ..... . . .. . .. .. 93 . .. .. . . .. . . ... 113 .. . .. . . .. .. .. 141 . .. ... . . .. ... 838 ... . .. . . ... . . 854 .... . . . . . . 
S. Enteritidis : pt 4 ..... . . . . .. . . 62 ... . . .... . . ... 63 ... ... . . . .. ... 82 ..... ... .. . ... 571 . ... . . . . . . . ........... .. . . 
S. Enteritidis : pt 6. . . . . . . . . . . 5 .... . .. .. . .. ... 5 . . .. . . .. .... 3 .... .. ..... . ... 24 . .. . . .. .. .. ......... . ..... . 
S. Enteritidis : pt 21.. . . . . . . . . . 5 . ..... . . . . .. ... 4 ..... . . . . . . .... 3 ........ . . ..... 38 ... . . .. .. .. ........... ... . . 
S. En teritidis :Overig ..... ... . . .. 21 .. . . .... . . .... 41 .... .. . . . ..... 53 ... . . .. . . ..... 58 .. . ... ... . . . .. 854 ... ..... . . 
S. Coldeoast ......... .. . . . . . .. ... 1 . ... . .. . . . . .... 3 ..... . . . . . .. . .. 2 ... . . .. . . . . . ... 23 .. .. . .... . . .. . 12 .... . . . . . . . 
S. Ha dar .. .. . .. . . . . . . . . ... . .. .. . 3 ... . . ... . . ..... 9 . . . . . . . . . . . . . . 6 . .. . . . ... . .. ... 36 .. . ... . . . . . .. . 37 . . . . . . ... . . 
S. lnfantis . .. . . . . . . . . . . . ... . . . ... 5 . . . . . .. .. . . ... 6 ... .. . . . ... . . .. 1 .. .. . ... . ... .. . 27 .. . ... .. . ..... 45 .. .. . .. .. . . 
S. Livingstone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . 3 . 3 .. .. .. ... .. . ... 17 . .. .. . . . . . .... 20 .... . ... . . . 
S. Panama .... .. .. . ....... . . . .. . ... . ... . ... . ... . 3 .. . . .. . . . . ..... 15 ... . . . .. . .. .. . 12 ..... ... . . . 
S. Paratyphi B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . . .. . . . 4 .... . . . . . ...... 12 . . ... . . . . . . 
S. Typhi . . . . . . . . . . . .. ...... . ... . . .. ....... . 3 . . . . . . .. ..... 2 . . .. . .. . . .. . . . . 23 . . . . . ... . .. ... 13 . .. .. .. .. . . 
S. Typhimurium totaal ... . . . . . ... 35. ... . . . 87 .. . . ... 94. . . . ... . ... 627. . . ... 582 ... ... . . . . 
S. Typhimurium : 60 . . . . . ... .. .. 2 ... .. . . ........ 5.... . . . . 2 . ...... . ....... 15 .. .. . ... . . .... 10 ..... . 
S. Typhimurium : 401 ..... . .... .. -. . .. ... . ........ 4 ...... . .. ...... 2 . . ..... . ....... 46 ... ......... .. 34 ......... . 
S. Typhimurium : 506 .... .... . ... 11 ..... . ........ 30 ..... . ....... . 15 ...... . ... . ... 155 . .. . . . . . . .... 113 ...... . .. . 
S. Typhimurium : 510 ..... .. . .. . . 4 ...... . ........ 9 ........ . .. .... 3 ....... . ... . ... 41 ... . . .. . .. .... 50 ....... . . . . 
S. Typhimurium :Overig . .. .. .. . . 18 ... . .. 39. . .. . .. 72 ...... . ... . ... 179 . 372 ...... . .. . 
S. Virc how . . . ... .. .. .. 8 . . . . . 10 ............. . 3 . . . . . . . . . . . . 28 . . . . 28 ....... . . . . 
Overige Salmonella ... . . . . . . .. ... 175 ... . . . '.344 ' '' ... . .... '. 254. . . ... 1120 .... . ' 280 ... ' 

Shigella .. . ... ... . . ..... . . . .. . . . . 44 . .. . . . ..... ... 43 . . . .... . . . .. .. . 25 .. . ........ .. . 263 . . .......... . 290 . . ....... . 
Shigella boydii . . . . . . . .... 3 . . . . 5 . . . 11 . . . . ... 10 ... . . . . . . 
Shigella dysenteriae. . .. 2 .... .. . 1 ... 2 . .. . ... 14 . .. ..... 17 .. .. .. .. .. 
Shigella nexneri . .. 15 .... .. ... 11 .. 7 ... . .. ... 81 .... 95 .. .. . .. 
Shige lla sonnei.. . . 23. . . . . . 25 . . . . . 15 ... . . . 151 . . .. . 164 .. 
Shigella spp2 . . . .. 1 .... .. . ........ 1 . . . . ... 1 . . . . ... 8 . . ... . 4 ... . 

Campylobacter .......... .... .. .. 400 ............. 345 .. . .... . . . .... 235 ............. 2690 .... . .. . .... 3027 ... . .... . 

Listeria ............... . . . ... .. . . - .. . .. . .......... 3 .. . . ...... . . . . .. 1 ............... 10 . . .. . . . . . . . ... 27 .......... . 
Lis teria monocytogen es. . . ...... 3 . . . . . .. 1 . . . 10 ... .. ..... .. . . 26 ....... . .. . 
Listeria spp2 . . . . . • • . • • . . • ..... 1 ... . ... .. .. . 

Legionella . ..... ...... . .. .. . ..... - ... . ...... ...... 4 . .. .. . . . .. ...... 5 .. . .. .... . . . .. . 32 . . .. .... . ..... 13 .. . ....... . 
Legionella pneumophila .. .. . .. . 4 . 5 . .. .. 28 ... .. ...... .. . 13 . 
Legionella spp2 . . . .. . . .... . . .• . . 4 . . .... . . .. .... . -. .. . 

Bordetella ................ .. .. ... 40 . . ... . ........ 61 .. . . .. . . . . .. .. . 32 ............. . 364 . ...... . . . ... 147 ......... . 

Borderelia pertussis . 
Borde tella parapertussis . 
Bordetella spp2 .... 

. ' 39 . ............ '61 . 32 ... . .. . ..... ' . 359 . . ' . . ' . . .. ... 142. ' ... ' ... . 

. . 1 . ... .... ' ' ..... - ...... ... ' . . . . ' . . ' ....... . ...... 5 ....... ' . ........ '' ...... . . . 
.. .. . ... .. ............. .. ...... 5 ... .. 

Haemophilus influenzae . . .. .. .. . 1 . ... ........... 1 . ... . .... ... .... -................ 31 . .... ... .. . ... 26 ...... . ... . 

type b . .. .............. ......... · .. .. . . . .. .. .. ... 1 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . ...... 9 . . .. .. . 9 ..... . ... . . . 

Streptococcus pyogenes . ...... .. . 9 ..... .... ... ... 7 . . . . . . ....... ... 14 . .... . ... .... . 137 . . .... . . ..... 192 ... . .. ... . 

ste riel compartiment 

E.coli 0157 .. ... .... . . ... . ... . ... 3 . . .. . ..... . ... . - . .. ..... ... . . ... 1 .. ... .... . .. .. . 14 . . .. ... . .... .. 27 . . .. . ... . . . 

Aantal faecesmonsters . . .. . .... . . 9150 ...... .. .... 9244 . .... .. ... . . 8075 .. ... ... .. .. 85552 . . ....... .. 86176 .... .. . . 
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Registratie virologische laboratoria 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 41-44, 1999 I Positive results from laboratoria for virology, weeks 41-44 1999 

week 
33-33 
totaal 

week 
37-40 
totaal 

week 
41-44 
totaal 

cumulatief totaal 
tfm week 44 
1999 

cumulatief totaal 
t/m week 44 
1998 

Adenovirus .. ... .. . ....... ...... 64 ........ .. . .. . 61 . . .. ...... .... 51 ... . .. . . . . .. .. 635 ... .. .. .. .... 557 . . . ..... . . 
Botvirus ........... .. . . .. . ... ... -...... . ..... . ... - ...... .... . .. .. . 1 . ... ..... ... . .. 5 .... ...... . .... 7 ...... . . . . . . 
Chlamydia psittaci. . . . . . . . . 11 . .......... . .. 8 ... ... ....... .. 9 ....... . ... ... . 54 ............. . 43 ........ .. . 
Chlamydia trachomatis. ... . . . . 328 ............. 391 ........ ..... 368 ............. 3601 . ........... 3355 ....... . . 

Coxiella burnetii .... .. .......... 2 ........ . ...... 1 .... . .......... 1 .......... . .... 23 .............. 36 .... . ..... . 
Enterovirus .......... . . . . . . . ... . 73 ..... .. .. ..... 69 .... ... .. . .. .. 54 .... . ..... . ... 538 .... .. .. ..... 398 .... . ... . . 
Hepatitis A-virus ..... . ... . ..... .. 21 ..... .. . . . .... 20 . . .. . . ........ 31 ........... .. . 202 ... .. . ....... 351 ...... . . . . 
Hepatitis B-virus ..... . . . .. ... .... 65 ..... . ........ 67 ..... . . . ...... 76 .............. 767 ..... . ....... 656 ......... . 
Hepatitis C-virus ..... . . . . . ... ... . 36 .............. 52 ...... . . . ..... 43 . .. . . ... .. . ... 508 .. ... . . .... .. 668 ... ...... . 
Influenza A-virus .... . . .......... 6 .. ...... . .... . . 7 ... . . .. ... .... . 6 .............. . 565 ... ... ...... . 710 ... . ..... . 
Influenza B-virus .... .. . .. . . . . ... -.... . . .. . . _ ... . _ ... .. . . .. . . .. _ .. 5 . .. .. ... . .. .. .. 201 . .. . . . .. ... .. 37 ..... __ ... . 
Influenza C·virus ... . ........ . . . . 1 ........ . . .. . . . - . ... . . . . . . . ..... 2 .......... . .... 15 . ......... . . . . 14 ...... . . .. . 

Mazelenvirus ...... .. ...... . .. ... 3 ... ..... . ..... . 7 ........ . . . . .. . 17 ...... . ... . ... 50 ... ... .. . . . ... 13 ........ .. . 
Mycopl. pneumoniae .. .. . . . ...... 25 ..... .... . .... 44 .............. 32 ......... . .... 467 ... .......... 583 ... . .. . .. . 
Parainfluenza ......... . .. .. . . . .. 17 . .. . . .. . _ . . ... 29 ... .. . .. . .. .. . 54 ...... . ....... 362 .. ... . . . . . ... 385 ... . .. . .. . 
Parvovirus ....... . ........... .. . 5 .......... . .... 3 ...... .... . .... 4 ............... 68 ...... . ....... 219 ...... . .. . 
Rhinovirus ....... . ... . . . . . . ..... 4 ........ . ...... 7 ........ .. . . ... 16 .............. 86 .... . ..... . ... 97 .......... . 
RS-virus ....... . ... . ... . ... . .... 2 .... . . .. . . . .... 13 . . .. . . ... .. ... 34 .... . . . ... . ... 373 .... .. .. . . ... 1458 ... .... . . 
Rotavirus .......... . ... . . ... . ... 23 ......... . .... 11 ..... . .. .. .... 13 .............. 1041 ...... ...... 1064 ..... . .. . 
R. conorii ...... . ...... .. . .. . . ... 1 ...... .. . . . . ... 1 . ... .. . .... .... 2 .... . .. ... . .. .. 18 . .... . .. . .... . 7 .. . .. .... . . . 
Rubellavirus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 5 ..... .. . .. ..... 12 .... . . .... . 

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de werkgroep Klinische Virologie. 

Zonder toestemming van de werkgroep mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden. 
Contactpersoon: L.M. Wijgergangs, RIVM 030 · 2743551 

EPIET NIEUWS 

Een cluster van Salmonella Typhimurium faagtype 20 
(PHLS subtyping: ft 124) 

Op 25 oktober 1999 werd door het Salmonella surveillan

ce systeem een signaal afgegeven dat er een ongebruike

lijk hoog aantal gevallen van Salmonella Typhimurium 

faagtype 20 was gevonden in de daaraan voorafgaande 

twee weken. In 1998 werden in het totaal 23 gevallen van 

Gevallen van Salmonella Typhimurium ft 20 (n-42) 
per week van bemonstering en regio 

januari - Oktober 1999 
10,-----------~-------------------------, 
9+----------------------------------,r----; 

]~t===~::~~==1====================~~==~ 
~6 
~5 

34~~==========--------------------
;3+---------------------------------~ 
<2+-------------------------------~il 

4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 
Week 

dit type gemeld en in 1999 tot en met september zestien 

gevallen. 

In de maand oktober zijn 24 gevallen van Salmonella 

Typhimurium faagtype 20 gediagnosticeerd, waarvan vijf

tien woonachtig in de regio Enschede. vijf uit de regio 

Groningen en vier verspreid over het land. Het blijkt dat 

in de maanden september-oktober ook in een aantal vlees

producten dit type Salmonella is gevonden (US, RIVM). 

In nauwe samenwerking met de GGD Groningen. de 

GGD Enschede en de Inspectie V&W zijn inmiddels een 

groot aantal mensen telefonisch benaderd om een even

tuele gemeenschappelijke bron op te sporen en zijn di

verse monsters van vleesproducten genomen. De resulta

ten hiervan zullen in het volgende Infectieziekten 

Bulletin gepubliceerd worden. 

C .M.A. MEPPRE, EPIET-PELLOW, CIE. RIVM, BILTHOVEN 
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