
231 

235 Ierlebten 
• Enteroviru 71 (1Hieassoci rele pidemi n in 

Taiwan n alei i 
• l.e7.en aardig 
• Land lijke bij nkom tover GGD en 

kind ropvang 
• Oorprong. omvang en kost n van humane 

salmonellose. Oeell : Oonprong. 
• St nd van 1.ak n mazelenepidemie 

244 ankondigingen 

247 R gi tratie-overzichten weken 45-48 
• IGZ 4-w ken o rzicht 
• J.aboratorium-Surveillance I 
• Virologi h l.aboratona 

250 TrefwoordenJij t 

STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID 
Inspectie voor de Gezondheidszorg 

11 

lf'll W(fiil) 
onderzoek in dienst 
van mens en milieu RIJKSINSTITUUTVOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU 



N BUllETIN 

lloofdredactie 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

ULKool@rivm.nl) 
Warris.Yersteegen, Inspectie voor de Gezond

U Xvan.Wijngaarden@minvws.nl) 

Rt?dactieraad 

dinatlestructuur Infectieziektenbestrijding 

Peeters, namens de Nederlandse Vereniging 
Medische Microbiologie (NVMM) 

Mouton, namens de Vereniging voor Infectie-

en Milieu 

(Hans.van.Vliet@rivm.nl) 
H. den Kerkhof, arts, namens de GGD's 

T.D. Baayen, namens de Vereniging voor sociaal 
verpleegkundigen 

Redactiesecretaris 
drs. L.M. Wijgergangs 

Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie, RIVM 
(Lynette.Wijgergangs@rivm.nl) 

Redactiesecretariaat 
Mw. R.M.O.M. Seidell 
Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie, RIVM 
(Ruth.Seidell@rivm.nl) 
Postbus 1, 3720 BA Bilthoven 

tel: 030- 274 30 09 

fax: 030 · 274 44 09 

Het Infectieziekten Bulletin op Internet 
http:{{www.isis.rivm.nl/inf_bulf 

Nieuwe abonnementen of adreswijzigingen graag 
doorgeven aan: 
Van Setten Kwadraat 
Postbus 418 

3990 GE Houten 
Fax: 030-634 40 99 

E-mail: setten@euronet.nl 

ISSN-NUMMER: 0925·711X 

LAYOUT: STUDIO RIVM 

ÜNTWERP COVER: PETRA ESVELD 

PRODUCTIE: DRUKKERIJ VAN SETTEN KWADRAAT 

Jaargang 10 nummer 12 1999 

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 Vancou
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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Voedingsbodem voor samenwerking arts-microbiologen en 
artsen infectieziekten 
C.J.PA. HOEBE", P.M. SCHNEEBERGERb,J.E. VAN STEENBERGENe 

Samenvatting 

Doel: verkrijgen van inzicht hoe artsen infectieziek
ten en arts-microbiologen samen functioneren in 
de regionale infectieziektebestrijding en om aan
knopingspunten te vinden voor verbetering van de 
relatie. 
Methode: door middel van vragenlijsten, verstuurd 
aan alle microbiologische laboratoria en GGD's, 
werden gegevens verzameld over de beoordeling 
van het contact, mate van afspraken en overleg, en 
eventuele verbeterpunten. 
Resultaten: meer dan eenderde van de arts-micro
biologen heeft geen contact met de arts infectie
ziekten of beoordeelt het contact als matig tot 
slecht. Bij de artsen infectieziekten is dit 15%. Onge
veer eenderde van zowel de GGD's als laboratoria 
heeft geen of alleen mondelinge afspraken ge
maakt. Bijna de helft van de arts-microbiologen en 
bijna een kwart van de artsen infectieziekten heb
ben geen of alleen ad hoc overleg. Het onderwerp 
waarover het meest gesproken wordt, is de melding 
van infectieziekten. De helft van de laboratoria en 
tweederde van de GGD's zien mogelijkheden voor 
verbetering. 
Discussie: er bestaat een goede voedingsbodem voor 
het verbeteren van overleg en afspraken tussen mi
crobiologische laboratoria en de afdelingen infec
tieziekten van de GGD. Richtlijnen over afspraken 
en financiering zijn hierbij welkom. Inf Bull 1999; 
10(12): 231-235 

Inleiding 

In de notitie 'Revitalisatie streeklaboratoria' van okto
ber 1997, pleit de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
voor een actievere rol van de arts-microbiologen in de 
regionale infectieziektebestrijding. Bij de diagnostiek 
van infectieziekten spelen de microbiologische labo-

a) GGD Oostelijk Zuid-Limburg, CJPA Hoebe, arts infectieziekten 

b) Bosch Medicentrum, PM Schneeberger, arts-microbioloog 

c) Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektenbestrijding, JE 

van Steenbergen, arts-epidemioloog 

Abstract 

Breeding ground for interaction between microbio
logical laboratodes and public health departments 
in The Netherlands. 
Objective: to evaluate the relationship between pu
blic health physicians and the microbiology specia
lists in clinicallaboratories. 
Method: a questionnaire was sent to all microbiolo
gical laboratodes and all regional public health 
authorities to investigate contacts, agreements and 
consultations among these two health care facili
ties. Also an inventory was made on possibilities for 
improverneut of the relationship between both faci
lities. 
Results: more than one third of the microbiology 
specialists and 15% of the public health physicians 
did not meet at all or considered their meetings 
not sufficiently stimulating. About one third of the 
regional public health authorities and the clinical 
laboratories had none or only verbal agreements. 
Half of the laboratodes and a quarter of the public 
health authorities had none or only ad hoc consul
tations. Half of the laboratodes and two third of 
the public health authorities had suggestions for 
improvement. 
Discussion: our results show that interaction be
tween microbiologicallaboratories and the public 
health departments of the Netherlands can be im
proved. National guidelines on agreements between 
both partners will promotethese developments. Inf 
Bull1999; 10(12): 231-235 

ratoria een belangrijke rol. De arts-microbiologen 
kunnen een belangrijke rol spelen in het snel be
schikbaar komen van diagnostische resultaten voor 
de GGD waardoor bron- en contactopsporing aanzien
lijk versneld kunnen worden. Bovendien zijn medisch 
microbiologische laboratoria door hun positionering 
in Nederland zeer geschikt om gegevens te verzame
len voor surveillance. In de gewenste werkwijze zou 
de samenwerking tussen arts-microbiologen in me
disch microbiologische laboratoria en artsen infectie-
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ziekten bij GGD's, centraal moeten staan. In de nieu

we infectieziektewet, die sinds 1 april 1999 van kracht 
geworden is , is reeds een belangrijke rol weggelegd 

voor de arts-microbiologen door de meldingsplicht 

van de groep C infectieziekten. De nieuwe wet maakt 
het noodzakelijk dat alle microbiologische laborato
ria afspraken maken met een nabijgelegen GGD. Om 
een aanzet te geven voor de nieuwe rol die arts-micro
biologen in de regionale infectieziektebestrijding kun
nen spelen, werd begin oktober 1999 een nascholing 

'medische microbiologie en regionale infectieziekte
bestrijding' georganiseerd door de werkgroep Public 
Health van de Nederlandse Vereniging voor Medische 

Microbiologie (NVMM) en de GG&GD Amsterdam. Bij 
de voorbereiding van deze nascholing wilden we 
graag een beeld hebben van de huidige situatie. Wij 
vroegen ons af of de beide 'partners' inderdaad afspra
ken hebben gemaakt om de regionale infectieziekten
bestrijding te verbeteren. Bovendien sluit deze vraag 

aan bij het jaarthema van het Landelijk Overleg Infec
tieziektebestrij ding. Om GGD's te ondersteunen ten 
aanzien van meldingsbevorderende activiteiten zal de 
werkgroep 'bewaking melding' in het kader van dit 
jaarthema een draaiboek opstellen. Wij onderzochten 
daarom de relatie tussen artsen infectieziekten bij 

GGD's en arts-microbiologen bij medisch microbiolo
gische laboratoria. Het doel van het onderzoek is het 
verkrijgen van inzicht in hoe arts infectieziekten en 
arts-microbiologen samen functioneren en om aan
knopingspunten te vinden voor verbetering van hun 
professionele relatie. 

Methode 

In augustus 1999 werd een vragenlijst gestuurd naar 
alle 47 medisch microbiologische laboratoria en de 52 
GGD's. De adressen van de laboratoria werden ver

strekt door de NVMM en de Landelijke Coördinatie
structuur Infectieziektebestrijding (LCI) verzorgde de 
verzending naar de GGD's. In de enquête waren vra
gen opgenomen over de beoordeling van het contact 
tussen artsen infectieziekten en arts-microbiologen, 
de mate waarin afspraken en overleg zijn geregeld, de 

inhoud van deze afspraken en dit overleg en zaken die 
voor verbetering vatbaar zijn. 

Resultaten 

Respons 
Van de 47 laboratoria hebben 38 (81%) een vragenlijst 
teruggestuurd en van de GGD's was dit 52 (100%). Aan 
de negen GGD's die na de eerste ronde de vragenlijst 

nog niet teruggestuurd hebben, is een tweede verzoek 
gedaan tot invullen van de vragenlijst. Om praktische 
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redenen is dit bij de microbiologische laboratoria niet 
gerealiseerd. 

Contact 
Vier arts-microbiologen (11 %) geven aan dat er géén 
contact bestaat met de GGD, tien arts-microbiologen 

(27%) beoordelen het contact met de GGD als rnatig 
tot slecht, 23 (62%) beoordelen dit als goed tot zeer 
goed. Eén arts infectieziekten (2%) geeft aan géén con
tact te hebben met een medisch microbiologisch labo

ratorium, zeven artsen infectieziekten (13%) beoorde
len het contact als matig tot slecht, 44 (85%) vinden 
het contact goed tot zeer goed. 

Afspraken 
Ongeveer tweederde van de laboratoria en de GGD's 

geeft aan zowel mondelinge als schriftelijke afspraken 
te hebben gemaakt en bijna eenderde geeft aan alléén 
mondelinge of géén afspraken gemaakt te hebben (zie 
figuur 1). Zoals in figuur 2 is te zien, zijn de GGD's en 
de laboratoria het grotendeels eens over de inhoud 
van die afspraken. 

Overleg 
Vier GGD's en zes laboratoria geven aan helemaal 
géén overleg te hebben. Volgens 30% van de laborato
ria en 19% van de GGD's is er alléén ad hoc overleg. Bij 
het structurele overleg is dit net andersom: 19% van 

de laboratoria geeft aan alléén structureel overleg te 
hebben en 29% van de GGD's. Van de GGD's geven 23 
(44%) aan zowel ad hoc als structureel te overleggen 

en bij de laboratoria is dit veertien (37%). Ad hoc over
leg vindt met name maandelijks tot halfjaarlijks 
plaats. Structureel overleg vindt met name per kwar
taal tot half jaarlijks plaats. Zoals in figuur 3 te zien is, 
zijn de meningen over de inhoud van het overleg in 

Figuur 1. Percentage GGD's en laboratoria dat aangeeft géén 
of alleen mondelinge afspraken te hebben gemaakt (absolute 
aantallen zijn in de figuur vermeld). 
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Figuur 2. Percentage GGD's en laboratoria dat aangeeft inhoudelijke afspraken tussen laboratoria en GGD's gemaakt te hebben 
(absolute aantallen zijn in de figuur vermeld). 

1998 tussen laboratorium en GGD nogal eens ver
deeld. 

Verbeteringen 

Er zijn 18 arts-microbiologen (47%) en 16 artsen infec
tieziekten ( 31%) die aangeven dat er niets aan de rela
tie tussen laboratorium en GGD hoeft te veranderen. 
De andere respondenten hebben wél suggesties ter 
verbetering waarbij 'structureel regionaal overleg' het 

meest genoemd wordt: 14 arts-microbiologen (37%) en 

17 artsen infectieziekten (33%). Hierop aansluitend 
wordt door zes arts-microbiologen (16%) aangegeven 

meer persoonlijk, pro-actief en ad hoc contact te wil
len. Van de artsen infectieziekten geven vier (8%) dit 
aan. Veel genoemd bij de artsen infectieziekten is de 
wens tot schriftelijke afspraken over voormeldingen 
(21 %), refereren (bij- en nascholing en wetenschappe
lijk overleg -19%), grotere betrokkenheid van de arts
microbioloog bij de regionale infectieziektebestrij
ding (17%) en betere financiële afspraken over 

Figuur 3: Percentage GGD's en laboratoria dat aangeeft over de genoemde onderwerpen in 1998 gesproken te hebben. 
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diagnostiek (12%). Door een aantal arts-microbiologen 
wordt eveneens de wens geuit te komen tot schrifte
lijke afspraken over meldingen (13%), meer informatie 

en terugkoppeling te krijgen van GGD's (8%), en 
refereren (4%). Andere verbeteringen die door zowel 
laboratoria als GGD's zijn aangegeven liggen op het 
vlak van de organisatie: duidelijkheid over ieders rol 

en verantwoordelijkheden in de regionale infectie
ziektebestrijding, afstemming van adviezen naar der
den zoals huisartsen, regelingen betreffende het HW

PEP-protocol, een financiële regeling voor de inzet 

van medisch microbiologische kennis en het geza
menlijk verrichten van wetenschappelijk onderzoek. 
De arts-microbiologen noemen verder nog de volgen
de wensen: erkenning van kennis en kunde, multi
disciplinair SOA-overleg, verbod op diagnostisch shop

pen door GGD, afstemming LCI en Wipprotocollen en 
stages voor infectieziekte-artsen bij het laboratorium. 
De artsen infectieziekten noemen: erkenning van hun 
deskundigheid door de arts-microbiologen, gezamen
lijke nieuwsbrief, duidelijke rol voor streeklaborato
rium versus ziekenhuislaboratorium en gezamenlijk 

beleid. 

Discussie 

De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet de meer
waarde van de arts-microbioloog op regionaal niveau 

in de microbiologische ondersteuning van bron- en 
contactonderzoek, vroegtijdige signalering van een 
stijging in de incidentie van infectieziekten, vervullen 

van een microbiologisch consulentschap en het mede
beoordelen van de staat van de infectieziekten. Door 
hun positionering bij de diagnostiek voor huisarts en 
kliniek is een zeer nuttige verzameling van epidemio
logische gegevens in het laboratorium voorhanden 
waarmee ze de regionale infectieziektebestrijding 

kunnen ondersteunen. Deze enquête laat zien dat er 
grote variatie bestaat tussen laboratoria en GGD's ten 
aanzien van afspraken en overleg over de regionale in
fectieziekte bestrijding en dat de gewenste situatie der
halve niet overal gerealiseerd is. De notitie 'streekla
boratoria' en de nieuwe infectieziektewet bieden 
beide een impuls aan arts-microbiologen en artsen in
fectieziekten om afspraken te maken. Het onderzoek 
laat zien dat er behoefte is aan richtlijnen voor het 

maken van afspraken. Men kan denken aan afspraken 
over meldingsplicht, bijvoorbeeld het delegeren van 
meldingsplicht van A- en B-ziekten (voormelding), af
stemming van infectiepreventie, assistentie bij opspo

ren van SOA en afspraken over diagnostiek bij epide
mieën. In de verschillende recent gepubliceerde 
artikelen uit Amerikaanse tijdschriften wordt mel
ding gemaakt van verlies van informatie van micro-
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biologische laboratoria door bezuiniging en door op 
commerciële basis opererende laboratoria.1.2 Deze 
trend vindt ook in Nederland plaats.3 

Het is van belang voor de bestrijding van infectie
ziekten om regionale betrokkenheid te realiseren. Een 
groot struikelblok bij optimale, regionale, actieve sig
nalering en surveillance in Nederland is het ontbre

ken van een voldoende heldere financiering van dia
gnostiek vanuit de WCPV (1991) waarin de 
verantwoordelijkheid van de openbare infectieziekte

bestrijding bij gemeenteraden is komen te liggen. In 
de praktijk betekent dit dat formeel gesproken alle 
diagnostiek die niet primair in het directe belang van 
het individu zelfwordt verricht, door de GGD betaald 
moet worden. De gemeenten en ook de GGD-directies 
zijn zich hier niet in de volle omvang van bewust. Het 

gevolg is dat bij grotere incidenten keer op keer ad 
hoc regelingen moeten worden gevonden. Regionale 
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financiële afspraken kunnen het werk stroomlijnen 
maar belangrijker is het dat een structurele oplossing 
op landelijk niveau gevonden wordt. In de basistaken
discussie4 wordt de financiering van diagnostiek als 
het knelpunt genoemd maar niet tot speerpunt ver
heven. Zolang dit knelpunt landelijk niet opgelost 
wordt, zullen de artsen infectieziekten hun directies 
om aandacht voor dit probleem moeten blijven 
vragen. 

Wellicht is het goed om per laboratorium één van 
de arts-microbiologen het aandachtsveld regionale 
infectieziektebestrijding op zich te laten nemen. Lan
delijk bestaat er nog géén professionele code of stan
daard die omschrijft op welke wijze de arts-micro
biologen bij de uitoefening van hun beroep een 
bijdrage kunnen leveren aan de regionale infectieziek
tebestrijding. Er zouden landelijk afspraken gemaakt 
moeten worden om enige invulling te geven aan deze 
professionele standaard. De werkgroep Public Health 
van de NVMM zal hierin een rol spelen. Daarnaast is 
er intensivering van overleg nodig op regionale 
niveau. Van belang is dat overlegstructuren en afspra-

INFECTIEZIEKTEN BULLETIN 

ken ten behoeve van regionale infectieziektebestrij
ding geformaliseerd worden. Meer dan de helft van 
zowel artsen infectieziekten als arts-microbiologen 
ziet mogelijkheden voor verbetering. Er blijkt dus een 
goede voedingsbodem te bestaan voor de verbetering 
van interactie tussen microbiologische laboratoria en 
de afdelingen infectieziekten van de GGD. 

Literatuur 

1) Public Health Labs in a changing Health Care Landscape. 

Skeels M. ASM News 1999; 65: 479-483. 

2) Modernization of public health laboratories in a privatization 

atmosphere. McDade JE and Hausler WJ. ]ournal of Clinical 

Microbiology 1998; 36: 609-613. 

3) Hoebe C]PA. De bestrijding van een vermeende epidemie met 

miticillineresistente Staphylococcus aureus (MRSA) in een ver

pleeghuis. Nederlands Tijdschrift voor geneeskunde 1999; 143 

(19): 994-997. 

4) Stuurgroep Basistaken collectieve preventie van LVGGD, VWS 

en VNG. Notitie Project Basistaken Collectieve Preventie Volks

gezondheid 1998. 

Enterovirus 71 (?)-geassocieerde epidemieën in Taiwan en Maleisië 

Inleiding 

In September verschenen er twee publicaties in re
spectievelijk The New England Joumal of Medicine en 
de Lancet over enterovirus 71 (EV71).1.2 Aanleiding 
voor de gepubliceerde onderzoeken waren twee groot
schalige epidemieën van "hand-foot-and mouth disea
se" (HFMD), waarbij EV71 als vermoedelijke oorzaak 
werd gezien. Interessant is dat de auteurs tot verschil
lende conclusies komen. Diagnostiek van EV71 vindt 
plaats via isolatie van het virus uit feces, keelwat, CSF 
en/of blaasjesvocht na inoculatie in de voor routine 
virusisolatie gebruikelijke cellijnen. EV71 groeit goed 
op fibroblasten, apenier en carcinoom cellen. Type
ring vindt plaats via serum neutralisatietesten met 
een in konijnen opgewekt EV71-specifieke anti
serum.3 Recentelijk is ook genetische karakterisering 
mogelijk via EV71 type specifieke primers en sequen
tie analyse van het virale RNA.4 

Historie 

Enterovirus 71 is een van de spedes binnen het genus 
Enterovirus binnen de familie Picornaviridae. Het werd 
voor het eerst geïsoleerd uit feces van patiënten met 
neurologische verschijnselen in Californië.5 Sindsdien 
is EV71 geassocieerd met sporadische gevallen en out
breaks van HFMD, aseptische meningitis, encephali
tis, en polio-achtige paralytische aandoeningen in Eu
ropa, Noord- en Zuid-Amerika, Australië, en Azië. 

De epidemieën in Maleisië en Taiwan 

Van april tot september 1997 werden in Maleisië in 
totaal tenminste 34 sterfgevallen gemeld van jonge 
kinderen met de verdenking van EV71 infectie. In Tai
wan werd een jaar later een grote epidemie van 
HFMD gemeld, ook weer met opvallend veel sterfge
vallen onder jonge kinderen.6 Met de epidemie in 
Bulgarije in de zomer van 1975 zijn nu in totaal 3 

grote EV71 epidemieën beschreven waarbij deze sterf
te van jonge kinderen opvallend op de voorgrond 
trad. De Taiwan epidemie is het best beschreven aan 
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de hand van een onderzoek in samenwerking van een 
huisartsen-netwerk.7 Opvallend is overigens dat al 
begin mei 1997, naar aanleiding van de epidemische 

verheffing die gesignaleerd werd in de surveillance, 

een voorlichtingscampagne werd gestart. In totaal 
werden met behulp van dit surveillance systeem 

129.106 gevallen gemeld van HFMD, met ernstige 
(neurologische) complicaties bij 700 patiënten, en 78 
sterfgevallen. Geëxtrapoleerd naar de totale bevolking 
(21 miljoen inwoners) zouden in totaal circa 1.5 mil

joen personen betrokken zijn geweest.2 Daarbij wordt 
nog geen rekening gehouden met subklinische infec
ties, die bij de meeste enterovirussen zeer gebruikelijk 
zijn. De meeste sterfgevallen werden gezien bij kinde
ren jonger dan 5 jaar, met de hoogste case-fatality ra te 
voor kinderen van 6-12 maanden (43% van de kinde

ren met ernstige HFMD). De symptomen zijn beschre
ven voor een groep van in totaal 97 gehospitaliseerde 
kinderen met geconfirmeerde EV71 infectie.8 De 

meest voorkomende symptomen waren herpangina 
(10%), HFMD (79%) neurologische symptomen, met 
name ten gevolge van encephalitis van de hersenstam 
(34%), en neurogene respiratoire insufficientie gezien 
(neurogenic pulmonary edema) bij 10% van de kinde
ren .8 Vooral die laatste complicatie was opvallend, en 

werd ook bij de epidemie in Maleisië gemeld . 

Bevindingen uit virologisch onderzoek 

In beide recente epidemieën werd virologisch onder
zoek gedaan, waaronder virus isolatie. De centrale 

vraag hierbij was of er een verklaring was voor de groot
schalige verspreiding van deze epidemieën, in tegen
stelling tot eerdere epidemieën van EV71 in o.a. Taiwan 
in 1980 en 1986. In Taiwan werd EV71 geïsoleerd uit 
62% van de geteste patiënten, Coxsackievirus A16 uit 
28% en andere enterovirussen uit 11% van de patiënten. 

Coxsackievirus A16 is vooral bekend als veroorzaker van 
HFMD. Omdat EV71 frequenter werd geïsoleerd uit zie
kenhuispatiënten dan uit personen met ongecompli
ceerde HFMD werden de sterfgevallen aan EV71 toege
schreven. EV71 werd gevonden bij 97% van de personen 
die stierven ten gevolge van respiratoire insufficientie. 

Ook de epidemie in Maleisië werd officieus toege
schreven aan EV71 infectie, hoewel ook hier meerdere 

enterovirussen werden geïsoleerd. Daarnaast publi
ceerde een groep uit Maleisië recent een studie waar
bij in totaal 24 kinderen virologisch waren onder
zocht. Zestien van deze kinderen waren overleden 

met de voorheen zeldzame complicatie van neuroge
ne respiratoire insufficiëntie.1 EV71 werd slechts ge
vonden in 20% van de overleden kinderen. Daarente
gen vonden zij een moeilijk te kweken "agens" in 

kweken op A459 (long adenocarcinoom cellen) van 15 
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patiënten. Met behulp van moleculair biologische ka
rakterisering werd het virus gekarakteriseerd als een 
variant adenovirus, dat niet met de bestaande dia

gnostische confirmatietesten kan worden aange
toond .1 Deze adenovirussen werden, in tegenstelling 
tot EV71 , in diverse weefsels van patiënten aange
toond, inclusief CSF en hartspierweefseL De auteurs 

suggereren dat deze adenovirussen de meest waar
schijnlijke oorzaak voor de epidemie in Maleisië zijn 
geweest. In de Taiwan epidemie zijn voor zover bekend 

geen monsters onderzocht op deze adenovirussen. 

Moleculaire typering van EV71 

Op basis van onderzoek van een deel van het virale ge
noom (VP1) kunnen enterovirussen worden onder
scheiden in 3 genotypes en meerdere subtypes.9 Er 
zijn geen opvallende virulentie verschillen tussen 
deze genotypes, en er is onvoldoende informatie be

schikbaar om te beoordelen of de subclusters of geno
types geografisch geclusterd zijn, zoals voor poliovi
rus is beschreven.10 De VP1 types van de virussen uit 
Maleisië vormden een apart subcluster, en zouden 
verschillen van de Taiwanese isolaten.9 AbuBakar et 
al.11 onderzochten een ander deel van het virale ge

noom, dat bepalend is voor het weefsel tropisme van 
andere enterovirussen, en vonden tenminste 13 muta
ties in alle Maleisische epidemie-stammen, die afWe
ken van eerder gevonden EV71 sequenties. Daarnaast 
onderscheidden zij twee subclusters binnen de out
break. Virussen geassocieerd met ernstige gevallen 

kwamen in beide subclusters voor.11 

Enterovirus 71 in Nederland 

In Nederland wordt typering van EV71 sedert 1977 bij 

het RlVM op aanvraag uitgevoerd. Een aantal on
typeerbare isolaten uit eerdere jaren werd toen retro
spectief als EV71 herkend. In figuur 1 wordt het aantal 
in Nederland via maand en weekstaten door de kli
nisch virologische laboratoria gerapporteerde isola
ties weergegeven. Er zijn kleine epidemische ver

heffingen, waarvan de grootste in 1986 in de regio 
Rotterdam plaatsvond. De patiënten zijn bijna zonder 
uitzondering kinderen van ü-7 jaar; in vijf gevallen be
treft het isolaties uit volwassenen. De ziektebeelden 

bij de jonge patiënten ( >50% meningitisfencephalitis, 
10-15% diarree enfof braken. 1ü-15 % respiratoire 
klachten, 5-10% nekstijfheid/parese, en 5-10 % blaas
jes/exantheem) zijn niet-karakteristiek voor EV71, 
maar omvatten het normale scala aan ziektebeelden 

zoals verwacht voor andere enterovirussen. Opvallend 
is dat bij drie van de vijfvolwassenen virus in blaasjes-
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Figuur 1: Meldingen van EV71 in Nederland. (Bron: Virologische 

maand- en weekstaten Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.). 

vocht werd gevonden. Moleculaire subtypering van 
EV71 wordt in Nederland niet gedaan. 

Adenovirussen in Nederland 

De genoemde variant adenovirus is nooit eerder 
beschreven, dus ook niet in Nederland. Isolaties van 
adenovirussen door middel van routine kweken wor
den gemeld via de virologische weekstaten van de 
Nederlandse Vereniging voor Klinische Virologie. 
Adenovirus typeringen worden in Nederland niet 
meer structureel gedaan. 

Conclusie 

Drie grootschalige epidemieën van HFMD hebben ge
leid tot vragen over veranderende virulentie van 
EV71. Nader onderzoek heeft echter aangetoond dat 
de aanwezigheid van EV71 wellicht niet de enige ver
klaring is voor de ernst en de uitgebreidheid van de 
epidemie. De EV71 isolaten uit Taiwan en Maleisië 
verschillen, en in Maleisië werd naast EV71 ook een 
nieuwe adenovirus variant gevonden. Of dit virus ook 
in Taiwan heeft gecirculeerd tijdens de epidemie ter 
plaatse is (nog) niet onderzocht. Gezien de omvang en 
ernst van deze epidemieën is het raadzaam om na te 
denken over structurele mogelijkheden voor surveil
lance voor de causale micro-organismen. 

Lezenswaardig 

Recent verschenen patiëntbesprekingen en verslagen 
van epidemieën die voor de praktijk van de infectie
ziekten-bestrijding relevant of interessant zijn. De 
selectie is afkomstig uit The New England Joumal of 
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Feenstra B, Termeer A, Verhagen WIM, et al. Intracerebrale 
tuberculomen bij een zwangere Somalische. Ned Tijdschr 
Geneeskd 1999 ;143 :24 75-8. 

Hoe moeilijk de diagnose tuberculose kan zijn blijkt 
uit de beschrijving van deze patiënt. Het betreft een 
28 jarige zwangere Somalische vrouw met neurologi
sche klachten die al 5 jaar in Nederland verbleef. 
Mantoux en thorax-foto waren negatief. Pas bij onder
zoek van hersenmateriaal bleek de diagnose. Patiënt 

reageerde goed op therapie met tuberculostatica. 

]ia X-Y, Brie se T, ]ordan I, et al. Genetic analysis of West Nile 
New York 1999 encephalitis virus. Lancet 1999;354:1971. 

De epidemie van encefalitis in New York is met zeker
heid veroorzaakt door West Nile virus . Het virus is 

aangetoond in 59 mensen, 103 vogels, 12 paarden en 
in diverse muggensoorten. Op grond van een analyse 
van het DNA suggereren de auteurs dat West Nile 
Virus recent geïntroduceerd is in New York vanuit het 
Midden Oosten. De route waarlang is onduidelijk, mo

gelijk via geïnfecteerde vogels, muggen of mensen die 
met het vliegtuig afkomstig waren uit dit gebied. 

]ohnson S, Samore MH, Farrow KA, et al . Epidernies of diar
rhea caused by a clindamycin-resistent strain of Clostridtum 
dtjJidie in Jour hospitals. N Eng!] Med 1999;341:1645-51. 

Outbreaks van diarree veroorzaakt door Clostridium 
difficile zijn een typisch ziekenhuisprobleem. De 
relatie met antibioticagebruik is inmiddels duidelijk 
aangetoond. In deze analyse van vier grote outbreaks 
in de VS in de periode 1989-1992 wordt overtuigend 

aangetoond dat deze veroorzaakt werden door dezelf
de stam van C. difficile die resistent is tegen clinda
mycine. Clindamycine-gebruik was ook de belangrijk
ste risicofactor voor het ontstaan van outbreaks. 
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Panagiotopoulos T, Antoniadou I, Valassi-Adam E. Increase in 
congenttal rubella occurrence after immunisation in Greece: 
retrospective survey and systematic review. BM] 1999;319: 
1462-7. 

Congenitaal rubella syndroom was tot 1993 een zeld
zaamheid in Griekenland. In 1975 begon Griekenland 
met het vaccineren van 1-jarige kinderen tegen onder 
andere rubella. De vaccinatiegraad was en bleef erg 
laag: minder dan 50%. In zo'n situatie bestaat het 

theoretische risico dat vaccinatie meer kwaad dan 
goed doet. Doordat rode hond minder circuleert stijgt 
de leeftijd waarop mensen die niet gevaccineerd zijn 

de infectie doormaken. Dit effect treedt duidelijk op 
in modellen die epidemieën beschrijven. Hierdoor 
neemt het risico dat vrouwen rubella doormaken op 
de leeftijd dat ze zwanger zijn toe . Dit is precies wat 
gebeurde tijdens de epidemie van rubella in Grieken
land in 1993. Maar liefst 25 baby's met congenitaal 

rubella-syndroom werden geboren, 4 baby's overle
den. de anderen hadden aangeboren afWijkingen. Dit 
is het hoogste aantal kinderen met congenitaal rubel
la syndroom in Griekenland ooit. Dit probleem had 
voorkomen kunnen worden door een hogere vaccina

tiegraad en een tweede rubellavaccinatie bij vrouwen 
vlak voor de leeftijd dat ze kinderen kunnen krijgen. 

Zaaijer HL. Besmettingen met htpatttts-B-'\I'irus door een chi
rurg. Ned Tijdschr Geneeskd 1999;143:2348-50. 

De besmettingen die veroorzaakt zijn door een chi
rurg die geïnfecteerd was met hepatitis B hebben 
ruimschoots de pers en de tweede kamer gehaald. 
Zaaijer gaat in dit commentaar in op de vraag hoe uit

zonderlijk dit geval is. Via wat rekenwerk met de 
nodige aannames komt de auteur tot de conclusie dat 
het aantal besmettingen (8 met zekerheid, 2 waar
schijnlijk en 18 mogelijk) niet uitzonderlijk veel is . De 
auteur grijpt het incident aan om nogmaals te pleiten 
voor universele vaccinatie tegen hepatitis B. 

Landelijke bijeenkomst over GGD en kinderopvang 

Ter gelegenheid van de vijftigste bijeenkomst van het 
landelijk overleg infectieziektenbestrijding organi
seerde het LCI op 9 november 1999 een bijeenkomst 
over het thema GGD en kinderopvang. De relatie GGD 
en kinderopvang werd vanuit verschillende perspec

tieven belicht. 
De bijeenkomst werd geopend door Jim van Steen

bergen die memoreerde dat het LCI met het uitkomen 

van de weringstichtlijnen en hygiënerichtlijnen voor 
kindercentra een bijna complete 'kinderlijn" in haar 
pakket heeft. Wat ontbreekt is een handzaam boekje 
waar voor kindercentra in begrijpelijke bewoordingen 
alles wordt samengevat. Inmiddels is door enkele 
GGD's het intitiatief genomen om zo'n boekje te gaan 

schrijven. 
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Rol van de huisarts 

De huisarts Fraukje Boukes ging vervolgens in op 
de rol van de huisarts bij infectieziektenproblemen op 
kindercentra. Zij baseerde zich op de NHG-standaar
den (NHG = Nederlands Huisartsen Genootschap), die 
iedere GGD bij de hand zou moeten hebben. De NHG 
standaarden worden sinds drie jaar inhoudelijk afge
stemd met de Lei-protocollen. Uit de veelheid aan mo
gelijke ziektes koos zij diarree, roodvonk en impetigo 
om de rol van de huisarts te illustreren. 

Bij diarree is het beleid van een huisarts vooral ge
richt op het voorkomen van uitdroging door het 
geven van voorlichting. Kweken zal een huisarts al
leen doen als de diarree ernstig is of als er sprake is 
van verhoogd besmettingsgevaar. Verhoogd besmet
tingsgevaar is er als de betreffende persoon werkzaam 
is in de voedselbereiding, horeca, verzorging en derge
lijke of als er in een instelling al meer dan twee ziekte
gevallen zijn. 

Roodvonk valt onder de NHG-standaard acute keel
pijn, deze is in juni 1999 herzien. Bij milde roodvonk 
zal de huisarts in het algemeen slechts voorlichting 
geven. Bij ernstig ziek zijn wordt 7 dagen een antibio
ticum geadviseerd, bij een epidemie in een gesloten 
gemeenschap 10 dagen. Of een kinderdagverblijf als 
een gesloten gemeenschap beschouwd moet worden 
is niet helemaal duidelijk. 

Het derde probleem waar huisartsen regelmatig 
mee geconfronteerd worden is impetigo (krenten
baard, NHG standaard bacteriële huidinfecties). Dit is 
overigens geen reden om kinderen van kindercentra 
te weren. Het beleid bij impetigo is het kind naar de 
huisarts te sturen voor behandeling. Die behandeling 
bestaat in eerste instantie uit zinkolie, pas in tweede 
instantie lokaal antibiotische zalf (fusidinezuur of 
mupirocine) en in het uiterste geval oraal flucloxacil
line. 

Weringstichtlijnen 

Helma Ruys kwam de weringstichtlijnen voor kinder
centra en scholen toelichten. Zij was secretaris van de 
werkgroep die de richtlijnen opgesteld heeft. Uit 
eigen praktijk vertelde zij dat bijvoorbeeld het beleid 
van kindercentra bij waterpokken volstrekt niet een
duidig is (niet weren, weren tot de blaasjes zijn inge
droogd of 5 dagen weren). Daarom is in een breed sa
mengestelde werkgroep gewerkt aan richtlijnen die 
goed onderbouwd zijn én praktisch haalbaar. Hierbij 
bleek dat er weinig onderzoek is op dit gebied, alleen 
van waterpokken is overtuigend aangetoond dat we
ring niet zinvol is. In de richtlijnen zijn wel alterna
tieven opgenomen voor wering: het behandelen van 

INFECTIEZIEKTEN BUllETIN 

de bron (zoals bij impetigo), het beschermen van risi
copatiënten (RS virus) en hygiëne-maatregelen. De 
nieuwe Nederlandse richtlijnen zijn vergeleken met 
richtlijnen van de VS en Engeland opmerkelijk tole
rant. Hierbij is wel van belang dat kindercentra inder
daad melding maken van epidemieën, zoals vastge
legd in artikel 7 van de nieuwe infectieziekten wet. 

Kwets bare kinderen 

De kinderarts Nico Hartwig bekeek het probleem van 
infecties op kindercentra en scholen vanuit het per
spectiefvan het kwetsbare kind. In een uitgebreid col
lege gaf hij een overzicht van de belangrijkste catego
rieën kwetsbare kinderen, die alle weinig frequent 
voorkomen. De eerste groep zijn de kinderen met een 
stoornis in de barrière, bijvoorbeeld de long (kwets
baarder voor respiratoire virussen), darmen (langduri
ger diarree) en huid. De tweede groep zijn de kinde
ren met een gestoorde immunologische afweer, dit is 
vrij zeldzaam en meestal is de oorzaak iatrogeen. De 
eigen bacteriën en virussen zijn de belangrijkste be
dreiging voor deze kinderen. Bij een stoornis in de cel
lulaire immuniteit kan waterpokken zeer ernstig ver
lopen. Onmiddellijke actie is dan geboden. De derde 
groep kwetsbare kinderen hebben een gestoorde eryt
rocytenaanmaak waarbij de milt kan uitvallen. De 
laatste twee groepen zijn de kinderen met longfunc
tieproblemen en congenitale hartgebreken. In al deze 
gevallen is het belangrijk dat de ouders en betrokke
nen goed geïnformeerd en geïnstrueerd zijn. Meestal 
wordt dit door de kinderarts gedaan in overleg met de 
ouders en bijvoorbeeld de leerkracht. Zorgvuldigheid 
in hygiëne is bij deze kinderen extra belangrijk, met 
name handen wassen, voedselhygiëne en het afdek
ken van wondjes. Tot slot dienen kwetsbare kinderen 
optimaal gevaccineerd te zijn. 

Hygiënemaatregelen 

Hierna was de beurt aan Trudy Jansen, sociaal ver
pleegkundige van de GGD Noord-Limburg en deel
neemster aan het Platform Inspecteurs Kinderopvang 
(PIKO). Zij belichtte de belangrijkste punten uit het 
concept draaiboek hygiënemaatregelen in kindercen
tra. Het draaiboek vormt een mix tussen normale hy
giëne in een gezin (daar is ook al een hygiënecode 
voor verschenen) en de hygiënemaatregelen in zorgin
stellingen. Naast hygiëne zijn er nog twee redenen om 
schoon te maken: onderhoud van materialen en sub
jectieve redenen. Voor kindercentra is een goede basis
hygiëne het uitgangspunt. Nadrukkelijk noemde zij 
handen wassen als allerbelangrijkste maatregelen. 
Daarnaast zijn handschoenen bij bloed en diarree aan 
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te raden, dienen papieren zakdoekjes gebruikt te wor
den (éénmalig!) en zijn sieraden aan de handen verbo
den. Bij het schoonmaken mag geen spons gebruikt 

worden. Desinfectantia moeten zo min mogelijk ge
bruikt worden (alcohol 70% bij bloed). Dettol is een 
huiddesinfectans en dient niet voor algemene desin
fectie gebruikt te worden. Chloor is in een kindercen

trum nooit nodig. 

Vergunningverlening 

Als voorbeeld van hoe een GGD betrokken kan zijn bij 
de vergunningverlening voor kindercentra schetsten 
twee verpleegkundigen van de GGD Rivierenland de 
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lange weg naar een vergunning voor een dansschool
houder die dacht zijn overdag leegstaande ruimte 
mooi te kunnen gebruiken voor kinderopvang. Aan 

de hand van dia's werden de tekortkomingen van de 
beschikbare ruimten besproken. Door samenwerking 
tussen GGD, Bouw- en Woning Toezicht en de Brand
weer werden eenduidige adviezen gegeven aan de 

dansschoolhouder. Echter nadat deze de richtlijnen 
met heel veel kunstgrepen had toegepast en een ver
gunning verstrekt kon worden bleef de vraag over of 

nog wel sprake was van een gezellige en kindvriende
lijke omgeving voor kinderopvang. 

H. VAN VLIET, A. SUIJKERBUIJK, CIE, RIVM 

Oorsprong, omvang en kosten van humane salmonellose. 

Deel 1. Oorsprong van humane salmonellose met betrekking tot varken, rund, kip, ei en 
overige bronnen. 

W. VAN PELTa,b, A.W. VAN DE G!ESSENb, W.J. VAN LEEUWENc, W. WANNETc, A.M. HENKENb, E.G. EVERSb, M.A.S DE WITa, 

Y.T.H.P. VAN DUYNHOVENa 

Inleiding 

Bij de evaluatie van mogelijkheden voor het terug
dringen van salmonella infecties bij de mens is in
zicht in het relatieve belang van de verschillende 

bronnen voor infectie van groot belang. Daartoe wor
den hier de resultaten gepresenteerd van een reken
methode voor het schatten van die relatieve bijdrage 
aan het optreden van humane salmonellose door var
ken, rund, kip, ei en overige bronnen op basis van ge
gevens uit laboratorium surveillance. In het volgende 

Infectieziekten Bulletin zal ingegaan worden op de 
omvang en kosten van humane salmonellose. 

Bij het Nationaal Salmonella Centrum (NSC) van 
het RNM vindt sera- en faagtypering plaats van inge
stuurde salmonella isolaten uit humane bron (voor
namelijk uit de streeklaboratoria), van (landbouw)

(huis)dieren, uit voedsel en uit omgevingsmonsters. 
De landelijke gegevens tonen trends in vóórkomen en 

resistentieontwikkeling bij de mens die steeds paral
lel verlopen aan die in niet-humane bronnen met 
name aan die uit landbouwhuisdieren en hun pro-

a) Centrum voor Infectieziekten Epidemiologie (CIE), RIVM 

b) Microbiologisch Laboratorium voor Gezondheidsbescherming 

(MGB),RIVM 

c) Laboratorium voor Diagnostiek en Infectieziektenscreening (LIS), 

RIVM 

dukten (Infectieziekten Bulletin1•2·3 , 1998). Van 
160.000 isolaten verdeeld over bijna 1.000 sera- en 

faagtypen welke sinds 1984 getypeerd zijn bij het 
NSC, betreft 99% één van de bijna 500 typen welke bij 
zowel de mens als bij landbouwhuisdieren zijn aange

troffen. Clusteranalyse van deze gegevens toont dat 
de relatie salmonella sera-ffaagtype en rund (melk
koe, vleeskalf), varken (biggen en volwassen dieren), 

kip (hoofdzakelijk leghennen, vleeskuikens en kip
produkten) en ei (rauwe grondstoffen voor eiproduk
ten en consumptie eieren) heel specifiek is. De inci
dentie van jaar tot jaar en door het jaar heen varieert 

sterk.4 Voorts zijn er mogelijk verschillen tussen sal
monella types die aangetroffen worden in zieke en ge

zonde dieren. Toch wordt de hiërarchie van vóórko
men, het relatieve belang van de typen, gedomineerd 
door de desbetreffende diercategorie en varieert rela
tief weinig tussen daarbinnen onderscheiden sub
groepen. 

Figuur 1 illustreert dit en toont dat het verschil in 

volgorde van belangrijkheid van vóórkomen van sal
monella typen tussen zieke en gezonde runderen 
klein is in verhouding tot die met varken, kip en ei. 
80-90% van de isolaten afkomstig van zieke en gezon
de runderen omvat 10-20 typen. Deze zelfde typen 
vertegenwoordigen maar 30-50% van de isolaten van 

varkens en slechts 4-30% van die van kippen en 
eieren. 
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Aantal cumulatief getelde sera-ffaagtypes 

Figuur 1. De cumulatieve fractie van vóórkomen van de eer
ste 150 sero- en faagtypen bij rund, ziek (gestippelde lijn) en 
gezond, en totaal en onbekend, vergeleken met die bij var
ken, kip en ei. De sortering van de typen is op frequentie 
van vóórkomen bij rund (1984-1999). 

Methode 

De bronspecificiteit van salmonella typen maakt het 
mogelijk een eenvoudige rekenprocedure te volgen 
waarmee voor de mens, per salmonella type en in to
taal, de fractie geschat kan worden die aan een van de 
genoemde soorten landbouwhuisdieren kan worden 
toegeschreven. Tabel 1 illustreert de rekenprocedure 
die gevolgd is voor, in dit geval, de isolaten verkregen 
in de periode 1994-1998. Voor elk salmonella type in 
deze periode gevonden bij de mens (niet alle typen 
zijn getoond) is het percentage berekend van het to
taal aantal gevonden isolaten bij de mens en bij var
ken, rund, kip en ei ("fractie" in tabel 1 ). Voor Salmonel

la Typhimurium faagtype 506 (het multiresistente 
faagtype DT104 in het engelse faagtyperingssysteem) 
betekent dit dat dit bij de mens 4,6% was van alle iso
laten tussen 1994-1998 en 6,8%, 5,2%, 0,7% en 1% re
spectievelijk bij varken, rund, kip en ei. De bijdrage 
van deze categorieën aan die 4,6% bij de mens is pro
portioneel hieraan gekozen en derhalve respectieve· 
lijk 2,3%, 1,7%, 0,2% en 0,3%. Opgeteld per kolom 
wordt de totale (geschatte) bijdrage per bron aan hu
mane salmonellose verkregen en de fractie infecties 
welke niet op een dezer bronnen is terug te voeren, 
waaronder (para)tyfus ("Andere bron" in tabel 1 ). 

Resultaat 

Tabel1 toont (bijvoorbeeld) een relatief hoge schatting 
van de bijdrage van rund en varken van S. Typhimuri
um ft 506 bij de mens. Dit is conform de parallel ver
lopende toename in belangrijkheid in deze groepen 
in de afgelopen 15 jaar in Nederland.1 Ditzelfde geldt 
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Figuur 2. Fractie salmonellose bij de mens per voedsel gere
lateerde bron (1984·1999). De "Rest"-categorie correspondeert 
met de categorie "Andere bronnen" in tabel1. 

voorS. Enteritidis3 (Pt 4 in het engelse faagtyperings
systeem) wat in pluimvee domineert, m.n. in eieren3·5. 

S. Dublin, dat bij infectie van de mens meestal tot ern
stige ziekteverschijnselen leidt, is in de afgelopen vijf 
jaar alleen bij runderen aangetroffen, de humane 
fractie wordt derhalve geheel op het conto van rund 
geschreven. De robuustheid van de resultaten wordt 
in tabel 1 geïllustreerd door de nanwe betrouwbaar
heidsintervallen. En ook indien de berekening wordt 
herhaald met alleen de isolaten van zieke dieren zijn 
de resultaten vrijwel identiek. De berekende bijdrage 
voor (zieke) runderen is echter significant lager en die 
voor overige bronnen hoger. Zieke runderen betreffen 
in het materiaal v.n.l. vleeskalveren waarbinnen de 
typen diversiteit wat lager is dan binnen rund totaal. 
Hierdoor komt de bijdrage van rund iets lager uit en 
wordt de rest groep hoger. 

Figuur 2 vergelijkt het resultaat van de berekenin
gen uitgevoerd per surveillancejaar tussen 1984 en 
1999. Een consistente toename tot 1995 heeft plaats
gevonden van de belangrijkheid van typen welke do
mineren in eieren. Een afuame werd gezien van typen 
die domineren in varkens tot 1994. De piek voor ei
eren valt samen met die voor Salmonella Enteritidis in 
1994 bij de mens.3 In 1997, 1998 en 1999 is enerzijds 
S. Enteritidis sterk afgenomen bij de mens maar is an
derzijds S. Typhimurium in relatieve zin weer wat toe
genomen.4 Tegelijkertijd is de berekende bijdrage van 
eieren afgenomen en is die van rund in 1999 toegeno
men. Dit laatste houdt verband met een toename van 
opkomende S. Typhimurium typen met name van ft 
506 bij rund. 
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Tabell. Berekende bijdrage (1994-1998) van varken, rund, kip en ei aan het relatieve vóórkomen bij de mens (N=10.534) ge ba-
seerd op het relatieve vóórkomen ("fractie") in deze bronnen. In de totale bijdrage is het 95-procents betronwbaarheidsinter-
val gebaseerd op bootstrapanalyse van het totale materiaal(10.000 samples). In de laatste rij staan de resultaten van de bere-
keningen met isolaten van alleen zieke dieren. 

1994-1998 Mens(%) Varken(%), N=2888 Rund(%), N=1679 Kip(%), N=3526 Ei(%), N=730 

fractie bijdrage fractie bijdrage 

En teri ti dis: 1 37,1 - 0,6 
Typhimurium rest 10,1 6,2 26,5 2,9 
En ter i ti dis rest 5,4 - 0,1 
Typhimurium:506 4,6 2,3 6,8 1,7 
Typhimurium:510 3,9 3,1 11,5 0,8 
Ha dar 2,3 
Enteritidis:12 2,2 . 

Virchow 2,2 0,1 0,2 0,1 
lnfantis 2 0,6 7,5 
Bovismorbificans 1,9 1,1 0,5 0,6 
Typhimurium:401 1,6 1,2 4 0,5 
Typhimurium:296 1,6 1,2 1,7 0,4 
Enteritidis:3 1,4 . . 

Branden burg 1,2 0,6 1,7 0,2 
Typhimurium:80 1,1 0,8 2,7 0,2 
Typhimurium:20 1 0,9 2,5 0,1 
Typhimurium:507 1 0,8 2,3 0,1 
Typhimurium:350 0,8 0,6 2,4 0,2 
Coldeoast 0,8 0,6 0,9 0,1 
Typhimurium:61 0,8 0,5 1,7 0,2 
Panama 0,7 0,5 4 0,1 
Typhimurium:351 0,7 0,6 2,5 0,2 
Typhimurium:60 0,7 0,6 1,8 0,1 

Agona 0,6 . . 
Livingstone 0,6 0,2 2,2 
Derby 0,5 0,4 3,5 0,1 
Braenderup 0,4 . . 
Heidelberg 0,3 . 

London 0,3 0,3 4,3 . 

Mbandaka 0,3 . 

Dublin 0,2 0,2 
Indiana 0,2 . 

Paratyphi B v Java 0,1 . . 
Overige types 7,4 1,7 7,4 1,1 
Andere bron 3,7 . . 

(3,5-4,3) 
Totaal 100 25,2 100 10,7 

(24,4·26) (10-11,3) 

Zieke dieren 4,8 25,7 9,6 
(ov.bron) 

Discussie en Conclusie 

Enkele resultaten zijn getoond van het schatten van 
de herkomst van humane salmonellose met betrek
king tot varken, rund, kip, ei en overige bronnen op 
basis van gegevens uit de laboratorium surveillance. 
Hierbij zijn de prevalentie van besmetting van voed
selprodukten afkomstig van landbouwhuisdieren, de 
blootstelling van de consument o.a. door zijn eet- en 
bereidingsgewoontes en de dosis-respons relatie van 

fractie bijdrage fractie bijdrage fractie 

1,1 6,6 11,3 29,8 51,3 
12,3 0,7 3 0,2 0,9 

0,3 1,4 5,5 4 16.1 
5,2 0,2 0,7 0,3 1 
2,9 . . 
. 2,2 12 . 

0,6 1,3 1,6 3,5 
0,1 1,6 3,8 0,4 1 

0,9 11,3 0,4 4,2 
0,3 0,3 0,2 . . 
1,5 . . . 
0,5 0,1 0,1 . . 

0,2 0,7 1,2 3,4 
0,5 0,4 1,2 . 

0,6 . . . 

0,3 . 
0,4 0,1 0,2 
0,7 . . 
0,2 . 

0,5 . . 
1,1 . . 
0,7 . . 

0,3 . . . 

0,6 4,3 . . 

0,3 3 0,2 2,1 
0,5 . . . 
. 0,1 1,6 0,3 4,7 
. 0,3 9,5 . . 

. . . 

0,2 4,4 0,1 1,9 
64,2 . . . 

0,2 3,5 . 
. 0,1 3,7 . 

4,1 3,7 17,3 0,8 8,9 
. - . 

100 21 100 39,4 100 
(20,3-21,8) (38,4-40) 

21,4 38,5 

blootstelling en ziekte buiten beschouwing gelaten. 
De methode is eenvoudig en op te vatten als een eer
ste aanzet voor het schatten van de bijdrage en geeft 
slechts een beperkt inzicht in aangrijpingspunten 
voor de bestrijding. 

Bij de berekeningen wordt onderscheid gemaakt 
tussen de faagtypen binnen de serotypen Enteritidis 
en Typhimurium. Bij de rapportage van zoönoses in 
Europees6 verband worden alleen de serovars Typhi
murium en Enteritidis onderscheiden en de overige 
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serovars bijeengevoegd. De geschatte rol van pluim
vee (kip+ei) verandert hierdoor niet maar die van 
rund wordt zo sterk overschat en die van varken on
derschat. Dit wordt enigszins ondervangen door het 
onderscheiden van alle serotypes. Sinds april 1997 

loopt bij het RIVM een monitoring bij landbouwhuis
dieren7 waardoor voor de laatste drie jaar een onder
scheid kan worden gemaakt tussen isolaten afkomstig 
van leghennen en slachtkuikens. Voor dit onder
scheid binnen pluimvee blijkt de faagtypering binnen 
de serovar Enteritidis van cruciaal belang. 

Eerder dit jaar is beschreven dat salmonellose bij 
de mens tussen 1985 en 1994 met een derde is afgeno
men met name door een reductie van S. Typhimuri
um4. Dit blijkt terug te voeren op typen die meestal 
bij varkens worden gevonden en, zij het in mindere 
mate, van typen meestal gevonden bij rund. Het abso
lute aandeel van pluimvee is tussen 1984 en 1996 ge
lijk gebleven hoewel dit in 1996 ongeveer 60% van de 
totale humane salmonellose betekende terwijl dit 15 

jaar eerder nog maar 25-35% was. De rol van ei is 
zowel in absolute als in relatieve zin sterk toegeno
men in die periode. Tussen 1997 en 1999 kon er op
nieuw een afname met ongeveer een derde worden ge
constateerd van humane salmonellose, nu met name 
door een reductie van S. Enteritidis4 en daarmee van 
de rol van pluimvee. De vraag is of dit betekent dat de 
prevalentie van besmette eieren is afgenomen. 

In deel 2 wordt een schatting gemaakt van het 
vóórkomen van humane salmonellose in de algemene 

Boekbespreking 

Infections of Leisure 

EDITOR: DAVID SeROSSBERG 

1999, AMERICAN SOCIETY FOR MICROBIOLOGY. PAPERBACK. 

ISBN 1-55581-160-4, 428 PAGINA'S $ 49,95. 

Dit boek (tweede editie, eerste in 1995) geeft een uit
voerig en helder overzicht van de infecties die men 
kan oplopen gedurende tijden van ontspanning. In 
veertien hoofdstukken worden onder andere infecties 
behandeld die kunnen ontstaan bij verblijf aan of in 
het water (natuurlijk en{of door de mens aangelegd), 
in de tuin en het bos, als gevolg van omgang met ge
wone huisdieren zoals honden (man's worst friend). 
slangen en reptielen. 

Voedselinfecties komen uitgebreid aan de orde in 
het hoofdstuk "Exotic and Trendy Cuisine" (Travel ex
pands the mind, and loosens the bowels). Omdat rei-
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bevolking en de daarmee samenhangende economi
sche kosten, gespecificeerd naar dierlijke bron. 
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voor het oplopen van seksueel overdraagbare aandoe
ningen komen ook deze uigebreid aan de orde. 

Klinische verschijnselen, besmettelijkheid, dia
gnostiek, behandeling en vooral preventie van de di
verse aandoeningen worden overzichtelijk beschre
ven, evenals "posttravel management" voor de met 
ziekteverschijnselen (koorts, diarree, eosinophilie, 
huidaandoeningen) teruggekeerde reiziger. 

Hoewel de titel van het boek wellicht wat populair 
lijkt is het een wetenschappelijk werk dat ik kan aan
bevelen aan iedereen die met deze infectieziekten te 
maken heeft. Zelfheb ik het boek al een aantal malen 
cadeau gegeven aan collegae die met pensioen gingen. 

zen sinds jaar en dag een belangrijke risicofactor is MP 
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Stand van zaken mazelenepidemie 

Het caseregister van de landelijke Coördinatiestruc
tuur Infectieziektenbestrijding (LCI) voor gevallen 
met mazelen is bijgewerkt tot en met 10 december 
1999 (t/m week 49). In het totaal zijn 1753 lijsten ont

vangen en verwerkt. Hiervan waren er 41 gevacci
neerd (2,4%); van 37 was de vaccinatiestatus onbe
kend. De overige gevallen waren allen ongevaccineerd 
(1675 gevallen oftewel bijna 98%). Van de 41 gevacci
neerden waren er 11 in de leeftijd 1 tot 5 jaar, 29 in 
de leeftijd 6 tot 10 jaar en van één was de leeftijd on

bekend. 
Inmiddels zijn er drie kinderen overleden aan de 

gevolgen van mazelen: een kind van twee jaar met on
derliggende hartaandoening, een kind van 3 jaar met 
myocarditis en een jongere van 17 jaar met nierinsuf-

sen met mazelen met als belangrijkste complicatie 

pneumonie. 
Het Ministerie van VWS heeft inmiddels via een 

persbericht het belang van vaccinatie tegen mazelen 
benadrukt en heeft informatie beschikbaar gesteld 
via de internet-pagina van het ministerie (http:\ 
www.minvws.nl). In de gebruikelijke regeling kunnen 

kinderen tot 13 jaar kosteloos gevaccineerd worden. 
In bijzondere gevallen kan de entadministratie over
gaan tot vaccineren van andere leeftijdsklassen. Aan
gezien de huidige mazelenepidemie een bijzonder 
geval is, is besloten om mazelenvaccinatie aan kinde
ren ouder dan 12 jaar eveneens te vergoeden. 

ficiëntie. Ziekenhuisopname vond plaats bij 45 men- L.W. 

AANKONDIGINGEN 

De Eijkman stichting, Utrecht, en de Internationale 
Agrarische Hogeschool Larenstein, Velp, organiseren 
vanaf 9 februari de twaalfde post-HBO cursus "Micro
biologie van Levensmiddelen". 

De cursus verschaft nieuwe inzichten in aard, ver
spreiding, koloniserende en metabole effecten, detec

tie, identificatie en beheersing van micro-organismen 
die voedselinfectie, vergiftiging en -bederf kunnen 
veroorzaken. Ook leert de cursus theoretisch en prak

tisch werken binnen een laboratorium, bedrijf of 
inspectieorgaan, o.a. bij de ontwikkeling van een kwa
liteitszorgsysteem. De daarbij behorende microbiolo
gische validatietechnieken in kader van HACCP, zul

len nadrukkelijk behandeld worden. 

Iedere levensmiddelenmicrobioloog moet adequaat 
kunnen reageren op de vele recent ingevoerde ont

wikkelingen en inzichten op het vakgebied. Het gaat 
daarbij om productieprocessen, verpakking, trans
port en bewaring van voedingsmiddelen en betreft 
ook restauratieve voorzieningen. 

Op nationaal en internationaal niveau is nieuwe 
regelgeving in werking getreden met een belangrijk 
microbiologisch element, met name EU Directief 

93/43 . De daarin wettelijk verplicht gestelde barging 
van microbiologische veiligheid (HACCP) is een vorm 
van procesbeheersing die aandacht vereist in combi
natie met risico-analyse. De cursus zal hieraan dan 

ook uitgebreid aandacht besteden. 

De cursus vindt plaats op 9 februari, 27 maart tot 5 
april en 24 mei 2000. Een greep uit het programma: 

Ecologische benadering van preventieve strate
gieën m.b.t. pathogene en bederf-verwekkende 
organismen in levensmiddelen; 
Richtlijnen voor Good Manufacturing and Distri

bution Practices' (GMDPs); 
Microbiologische risico-analyse en beheersing in 
het kader van HACCP; 

• Vaststellen van factoren die bepalend zijn voor 
ontwikkeling via predictieve microbiologie; 
Microbiologische procesbeheersing bestudeerd 
aan de hand van een model keukenonderzoek; 

Microbiologische monitoring van productie- en 
distributielijnen in het kader van HACCP; 

• Vertaling van leerstofnaar de eigen werksituatie. 

De cursus is gecertificeerd door de Stichting Post-HBO 
Nederland. Deelnemers die naar het oordeel van de 
cursusleiding het onderwijs met succes hebben ge
volgd ontvangen het officiële certificaat van de Stich

ting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland. De kos
ten bedragen fl4250,- (incl. maaltijden etc.). 

VOOR INLICHTINGEN KUNT U ZICH WENDEN TOT: 

PROF.DR. W. VAN DOKKUM, TEL. 030·6992860, 

FAX 030-6992861, E·MAJL: W.DOKKUM@WXS.NL 

OF 

Mw. PROF. C.B. STRUIJK, TEL/FAX 010-5914881. 
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LC 

De Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebestrijding (LO) 

Bij het bureau LCI is een functie vacant voor een 

Arts infectieziektebestrijding voor 21.6 uur (0.6 fte). mfv 

Aanstelling geschiedt voor de duur van één jaar met 

de mogelijkheid tot een vaste aanstelling. 

De Landelijke Coördinatiestructuur Infectieziektebe
strijding (LCI) is een in 1995 ingesteld samenwerkings

verband van bij infectieziektebestrijding betrokken 
instellingen. 

Functie-inhoud 
De arts infectieziektebestrijding is belast met de in

houdelijke en coördinerende taak van het secretariaat 
voor wat betreft het opstellen, afstemmen, herzien en 
toegankelijk maken van richtlijnen van de LCI met be
trekking tot infectieziektebestrijding. U verricht de 
taken in afstemming en nauwe samenwerking met de 
andere medewerkers van het bureau onder supervisie 

van het hoofd van het secretariaat. 
De werkzaamheden richten zich op het inhoude

lijk voorbereiden (door literatuuronderzoek, advies
vragen bij externen, verzamelen van bestaande richt

lijnen van andere beroepsgroepen), opstellen en 
herzien van de protocollen en draaiboeken infectie

ziektebestrijding. U verzamelt en verwerkt commen
taar over bestaande en conceptrichtlijnen en reageert 
op vragen aangaande richtlijnen. Daarnaast voert u 
het secretariaat van de inhoudelijke werkgroepen en 
adviesorganen die ingesteld zijn door het bureau LCI. 
Tevens voert u specifieke eenmalige onderzoeken 

enfofwerkzaamheden uit, (zoals literatuur- en dossie
ronderzoek, ook via internet) behandelt telefonische 
adviesvragen en neemt deel aan het bereikbaarheids
rooster van het bureau LCI. 

Functie-eisen 
Voor de functie zijn wij op zoek naar een arts met een 
afgeronde opleiding of ruime ervaring in de infectie
ziektebestrijding en met kennis en ervaring van 
geautomatiseerde databestanden en moderne elektro
nische informatie- en communicatiemiddelen. U be
schikt over een flexibele werkhouding en inzetbaar

heid (ook buiten kantoortijden) en u bent in staat 
zelfstandig te werken. Goede redactionele en contac
tuele vaardigheden zijn tevens een vereiste. 

De voorkeur gaat uit naar een arts die werkzaam is 
in de infectieziektebestrijding op een GGD en deze 
functie in deeltijd kan en wil blijven uitoefenen. 

Salaris 
De functie is gewaardeerd op het niveau van schaal 12 

BBRA (maximaal fl. 8.741,- bruto per maand bij een 
full-time dienstverband). 
Inschaling is afhankelijk van opleiding, leeftijd en er

varing. 

De standplaats is Den Haag. 

Inlichtingen omtrent de functie worden verstrekt op 
werkdagen tussen 12.00 en 14.00 uur door de heer J.E. 
van Steenbergen, hoofd bureau LCI, telefoon 070-

3656713 of mevrouw A.A.Warris-Versteegen telefoon 

070-3405972. 

U KUNT UW SOLLICITATIE RICHTEN AAN DE INSPECTIE VOOR 

DE GEZONDHEIDSZORG, DIRECTIE BEDRIJFSVOERING, 

KAMER RD-o8o8, POSTBUS 16119, 2500 BC DEN HAAG ONDER 

VERMELDING VAN VACATURENUMMER IGZ-9926 

WIJ ZIEN UW BRIEF GRAAG VOOR 3 JANUARI 2000 TEGEMOET. 
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Op dinsdag 14 maart 2000 vindt de Tiende Transmissiedag Infectieziekten plaats op het RIVM in Bilthoven. 

De titel luidt: 

Megafestijn, Giga probleem? 
Infectierisico's van grote evenementen 

Voor dit thema is gekozen omdat er in Nederland 
steeds vaker grootschalige evenementen georgani

seerd worden waarbij grote groepen mensen samen
komen. Het risico dat grote groepen mensen tegelij
kertijd een infectieziekte oplopen tijdens een 
drukbezocht festijn, wordt hierdoor steeds groter. De 
gebeurtenissen op de West-Friese Flora liggen bijvoor
beeld nog vers in het geheugen terwijl we aan de voor

avond staan van het Europees kampioenschap voet
ballen. Reden genoeg om aandacht te besteden aan 
dit onderwerp en met name de rol die GGD zou moe
ten spelen bij de organisatie en ondersteuning van 

een groot publieksevenement. 

Op 14 maart zal na de opening door dr. G. Elzinga, 
drs. Den Boer (GGD Haarlem) een terugblik geven op 

Basiscursus Reizigersadvisering 

Speciaal voor artsen en hun assistenten organiseert 
de afdeling Travelalert van Primmed vanaf 7 februari 
de cursus 'Reizen en gezondheid'. Casuïsitiek, prak

tijksituaties en discussie zijn de sleutelwoordenvan 
deze cursus, die uit drie modules (dagdelen) bestaat. 
Aan de orde komen de verre reiziger, besmettings

bronnen, immunisaties, malariaprotylaxe, gezond
heidsadviezen, goed adviseren en communiceren. 

Workshop Reizigersadvisering 

Voor artsen en hun assistenten die de basiscursus heb
ben gevolgd en zich verder in het onderwerp willen 
verdiepen worden vervolg-workshops "Reizen en 
Gezondheid" georganiseerd. Updating en casuïstiek 
staan hierin centraal. Onderwerpen die in het voor
jaar extra aandacht krijgen in de verschillende works

hops zijn: 'de bijzondere reiziger' (workshop A) en 'de 
diabeet op reis' (workshop B). 

de legionella-epidemie van de West-Friese Flora. Ver
volgens spreken ir. D. van der Kooij en prof. P. Buijs 

(KIWA), over respectievelijk watermicrobiologie en het 
beheersplan legionella. 
In de middag belichten kinderarts dr. J. van Gool en 
dr. Y. van Duynhoven (RIVM) E Coli 0.157 vanuit een 
klinisch en epidemiologisch perspectief. Mevrouw T. 
Wagernakers (GGD Arnhem) vertelt over de voorberei

dingen van een GGD op een groot publieksevene
ment. Tenslotte besluit J. van Wijngaarden, arts (IGZ) 
de dag met actueel nieuws over de WCPV en de Infec

tieziektewet. 

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U ZICH WENDEN TOT HET 

RIVM, MW. R. SEIDELL -WOUTERS (030-2743009) OF MW. A. 

SUIJKERBUIJK (030-2743401). 

De cursus wordt gehouden in de volgende plaatsen: 
Zwolle, Roermond, Haarlem, Den Bosch, Utrecht en 
Rotterdam. 
De kosten bedragen Fl 750,- (exl. BTW). 

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET 

PRIMMED, MW. BAKKER, TEL. 036-5433554. 

De start van workshop A is op 21 februari en works
hop B begint op 3 april. Ook deze workshops worden 
gehouden in: Zwolle, Roermond, Haarlem, Den Bosch, 

Utrecht en Rotterdam. 
De kosten bedragen Fl 220,- (exl. BTW). 

VOOR MEER INFORMATIE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET 

PRIMMED MW. BAKKER, TEL. 036-5433554. 
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IGZ 4 - weken overzicht 

A 

Kinderverlamming (poliomyelitis) 

B 

week 
37 40 
totaal 

week 
41 44 
totaal 

week 
45-48 
totaal 

INFECTIEZIEKTEN BUllETIN 

cumulatief totaal 
tjm week 48 
1999 

cumulatief totaal 
tjm week 48 
1998 

Bacillaire dysenterie ............ 42 ............. 34 . . . . . . .... 25 .............. 320. . . . ........ 342 ......... . 
(dysenteria bacillaris) 
Botulisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ..... · · · · · · · · ·. · .... · · · · · · · · · · · · ·. · · · · · · · · · · · 
Buiktyfus ( febris typhoidea) . . . . 9 . . ........... 4 ............. 4 ............... 36. . . . . . . . . . . 23 .......... . 
Cholera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . .......... 2 ............... 4 ....... . 
Difterie (diphtheria) . . . . . . ..... ·..... . ......... ·.. . . . . ...... · ............... 1 ............... ·... . ....... . 
Febris recurrens ............... · ................ ·. . . . . . . . . . . . . . . . . ............ -. . . . . . . . . . . . . .. -....... . 
Hepatitis A.. . . . . . . . . . . 73 ............. 77 ............. 62 ............. 637 ............. 1171 .. . 
Hepatitis B. . . . . . . . . . . . . . . ..... 82 ....... 73 . . . . . . . . .. 65 .............. 593 ............. 248 . . .... . 
Hepatitis C..... . . . . . . . . . . . . . . 21 . . . . . . . . . .. 15 . . . . . . . . . .... 31... . ......... 225..... . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Hondsdolheid (ra bies) . . . . . . . ·.... . .......... ·. . . . . . . . . . . . . . ........... -................ · ....... . 
Kinkhoest (pertussis) ............. 868 ........... 699. . . ....... 833 ............ 5861 ............ 1964 ....... . 
Mazelen (morbilli) . . . . . . . ... 287.. . . . . . . .... 328 . . . . . . . . . . . . 745 ............. 1593 ............ 8 ........... . 
Meningokokkose (meningococcosis). 30....... . .... 28 . . . . . . . . . . . . 34 .............. 511 . . . . . . . . . . . . 464.. . .... . 
Paratyfus A . . .................. 1 . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . ...... · . . ........... 6... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Paratyfus B. . . . . . . . . . . ... 9 . . . . . . . ..... 6 . . . . . . . . . . . . . . 3 ............... 26 . . . . . . . . ..... 8 . . . . . . . . . . 
Paratyfus C . . . . . .. . . . . . . . . . . ·. . .. .. . . . . . . . - ................ - ............... ·. . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . ..... . 
Pest........................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... -............... -....... . 
Tuberculose (tuberculosis)' . . .. 9...... . ....... 9 . . . . . . . . . ..... 11 . . . . . . . . . . . .. 1114 . . . . . . ..... 1219 ........ . 
Virale hemorrhagische koorts ..... -.... . . . . ...... -. . . . . . . . . . . . . - ............... -................ -.... . ...... . 
Vlektyfus (typhus exanthematkus). . . . . . . . . . . . . . . . ............... - . . . . . . . ....... -................ -............ . 
Voedselvergiftigingf-infectie. . .... 25 .............. 32 . . . . . . . . . . . . . 49 .............. 253 ............. 542. . . . . ... . 

c 

Brucellose (brucellosis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. 1 ............... 2 .......... . 

Gele koorts . . . . ............... -.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... - ............... -................ -............ . 
Legionellose (legionella pneumonie) 109 ............. 22 . . . . . . . . .. 15 .............. 250 ............. 40 ......... . 
Leptospirose (leptospirosis) ...... 1 . . . . ........ 6 . . . . . . . . .... 4 ............... 22 .............. 18 .......... . 
Malaria.. . . . . . . ............... 33........ . . . .. 17 .............. 25 .............. 248 ............. 236 ......... . 
Miltvuur (anthrax) ............... ·. . ............. - ................ · ............... -.... . . . . . . . . . . -......... . .. 
OrnithosefPsittacose . . . . . . ...... -... . ........... 2 ............... 6 ............... 25 .............. 23 .......... . 
( ornithosisfpsittacosis) 
Q;koorts . . . . . . . . . . . . . ..... ·. . ............. -. . . . . . . . ...... - ............... 5 . . . . . . . ....... 9 .......... . 

Rode hond (rubella) . . . . . . . . . . . . ....... -. . . . . . . . . . . . ... - . . . . . . . . . . . ... 3 . . . . . . . . . . . . . . 18 .......... . 
Trichinose ( trichinasis) . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . - ................ - ............... 2 ............... -............ . 

• aantal gediagnosticeerd in de weken 45 t/m 48 

Theoriecursus Levensmiddelenmicrobiologie & -Hygiëne 

Op 18 januari 2000 start in Utrecht de theoriecursus 
levensmiddelenmicrobiologie & -hygiëne van Stich
ting EFFL Van januari tot april wordt op 10 dinsda 
middagen van ca. 2 1/2 uur (en een examen) uitge
breid ingegaan op voedselvergiftigers, bederffactoren, 
eigenschappen van micro-organismen, warenwet, 
hygiëne, GMP en HACCP, fermentatie, reiniging en 
desinfectie etc. 

De kosten bedragen (inclusief cursusmap en examen) 
fl. 1900,- excl. B1W. 

INLICHTINGEN EN OPGAVE BIJ: 

STICHTING EFFI 

POSTBUS 553, 6700 AN WAGENINGEN 

TEL: 0317-422114/ FAx: 0317-421817 

E-MAIL: EFFI@EURONET.NL 
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Laboratorium-Surveillance Infectieziekten 

Bacteriële ziekteverwekkers, week 45 · 48 1999 / Bacterial pathogens, weeks 45 · 48 1999 

week 
37 ·40 
totaal 

week 
41 '44 
totaal 

week 
45 ·48 
totaal 

Jaargang 10 nummer 12 1999 

cumulatief totaal 
tjm week 48 
1999 

cumulatief totaal 
tfm week 48 
1998 

Salmonella ...................... 587 ... . ......... 513 ...... . ....... 289 ............. 3072 ............ 2108 ........ . 
S. Bovismorbificans .... . .. . . ..... 2 ......... . ..... 3 ............... 4 ............... 38 ....... . ...... 34 .......... . 
S. Brandenburg ........... . ...... 4 ............... 4 ............... 1 ...... . ... . .... 29 ....... . ...... 28 .......... . 
S. Enteritidis totaal ....... .. ..... 113 ... . . .. . ..... 141 ..... . ... . ... 63 .......... . ... 901 ... . ......... 922 .... . .... . 
S. Enteritidis : pt 4 ............. 63 .... . ... . ..... 82 ...... . ... . ... 38 .............. 609 ...... . ...... · ....... . .... . 
S. Enteritidis : pt 6 ............. 5 ............... 3 .... . .......... 3 ...... . ........ 27 .............. · . ........... . 
S. Enteritidis : pt 21. ...... . ..... 4 ......... . ..... 3 .... . .. . ....... 3 ............... 41 .............. · ............ . 
S. Enteritidis :Overig ...... . ..... 41 .... .. .. . ..... 53 ... . .. . ....... 19 ....... . .. . ... 58 ... . . ......... 922 ..... . ... . 
S. Coldeoast .............. . . ..... 3 ...... . .. . ..... 2 .... . .. . ....... 9 ........... . ... 32 ... . ... . ...... 12 .......... . 
S. Hadar ....... . ... . .. . ... . ..... 9 ............... 6 .... . .. . ....... · ... . ... . ... . ... 36 .... . ......... 38 .......... . 
S. Infantis ................. . ..... 6 ...... . .. . ..... 1 ....... . ....... 1 ... . .... . .. . ... 28 .... . . ........ 47 ......... . . 
S. Livingstone ...... . ........ . ... 3 ...... . ........ 3 ....... . ....... 2 ....... . . .. . ... 19 .............. 20 .......... . 
S. Panama ......... . ............ 3 ... . .. . .. . ..... · ................ 1 ........ . .. . ... 16 .............. 13 .......... . 
S. Paratyphi B ...... . .. . . .. . ..... · ....... . .. . ..... · ........ . ... . ... · ....... . ... . ... 4 ..... . ... . ..... 13 .......... . 
S. Typhi .................. . ..... 3 ...... . .. . ..... 2 .... . .. . ... . ... 0 ....... . . .. . ... 23 .... . ......... 13 .......... . 
S. Typhimurium totaal ..... . ..... 87 ..... . ........ 94 ... . ...... . ... 39 .............. 666 ....... . ..... 638 ......... . 
S. Typhimurium : 60 ...... . ..... 5 ...... . .. . ..... 2 ....... . ... . ... 1 ....... . ....... 16 .............. 12 .......... . 
S. Typhimurium : 401 ...... . ..... 4 ...... . .. . ..... 2 .... . .. . ... . ... · .... . .. . ....... 46 .... . ......... 36 ..... . .... . 
S. Typhimurium :506 ...... . ..... 30 ........ . ..... 15 .............. 4 ....... . ....... 159 ... . ......... 127 ......... . 
S. Typhimurium : 510 ............ 9 ...... . .. . ..... 3 .... . ...... . ... 7 ............... 48 .... . ... . ..... 52 ...... . ... . 
S. Typhimurium :Overig ... . ..... 39 ..... . .. . ..... 72 .......... . ... 27 .......... . ... 179 ............. 411 ......... . 
S. Virchow ................ . ..... 10 .............. 3 ............... 1 ........... . ... 29 .............. 29 .......... . 
Overige Salmonella ........ . ..... 344 ....... . ..... 254 ..... . ....... 168 ............. 1288 ............ 303 ..... . ... . 

Shigella ..................... . ... 43 .............. 25 ............... 19 .............. 282 ......... . ... 331 ......... . 
Shigella boydii ........ .. .. . ..... 5 ...... . ........ · ..... . .......... 1 ........... . ... 12 .... . ......... 12 .......... . 
Shigella dysenteriae .... .. .. . ..... 1 ............... 2 .... . ... . ...... · ............... 14 .............. 18 .......... . 
Shigella flexneri ....... .. ........ 11 ..... . ........ 7 ........ . .. . ... 9 .... . ... .. ..... 90 .............. 113 ......... . 
Shigella sonnei ..... . ... . ........ 25 ..... . ... . .... 15 ... . ... . ...... 8 ........ . .. . ... 159 ....... . ..... 183 ......... . 
Shigella spp2 ....... • .. . •... • ...• 1 ...... . ........ 1 ............... 1 ........ . ...... 9 ............... 5 ........... . 

Campylobacter ......... . ........ 345 ............. 235 ......... . .... 274 ....... . ..... 2964 ............ 3278 ........ . 

Listeria ......................... 3 ...... . ........ 1 ................ 1 .......... . .... 11 .............. 28 ... . ...... . 
Listeria monocytogenes ........... 3 ...... . ........ 1 ............... 1 .... . ... . ...... 11 ........ . ..... 2 7 ... . ...... . 
Listeriaspp2 ............... . ..... • ........... . .... • ........ . ....... • ............... • ................ 1 ... .. ...... . 

Legionella ....................... 4 ............... 5 ................ 1 ............... 33 .............. 15 ... . . ..... . 
Legionella pneumophila .......... 4 ............... 5 ............... 1 ............... 29 ........ . ..... 14 .......... . 
Legionella spp2 •................. • ...• • .. . .•...... • ................ • ...••.......... 4 ...... . .. . ..... 1 ........... . 

Bordetella ....................... 61 .............. 32 ......... . ..... 25 ......... . .... 389 .... . ........ 171 ... . ..... . 
Bordetella pertussis ........ . . .... 61 ..... . ... . .... 32 .............. 25 ....... . ...... 384 ............. 166 ...... . .. . 
Bordetella parapertussis .......... - ............... · ................ · ............... 5 ...... . ... . .... · ............ . 
Bordetella spp2 ....••.•...•...... • .... • ...•.....•. • .............•.. • •.............. • .....•. • ..•••.•. 5 ........... . 

Haemophilus influenzae ......... 1 ............... · .......... . . .... · ................ 31 .............. 27 .......... . 
type b ..................... . .... ·1 ............... · ................ · . . .. . ... . ...... 9 ...... . ........ 10 .......... . 

Streptococcus pyogenes .......... 7 ............... 14 ............... 7 ... . ........... 144 ............. 208 .... . .... . 
steriel compartiment 

E.coli 0157 ...................... · ................ 1 ................ · ................ 14 .............. 30 .......... . 

Aantal faecesmonsters ........... 9244 ............ 8075 ............ 8154 ............ 93706 ........... 88043 ....... . 
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Registratie virologische laboratoria 

Positieve uitslagen virologische laboratoria, week 45 48, 1999 f Positive results from laboratoria for virology, weeks 45-48 1999 

week 
37-40 
totaal 

week 
41-44 

totaal 

week 
45-48 

totaal 

cumulatief totaal 
tfm week 48 
1999 

cumulatief totaal 
tfm week 48 
1998 

Adenovirus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 61 . . . .......... 51 . . . . . . . .... 60. . ... 695 . . .......... 604 ......... . 
BofVirus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . ...... 1 . . . . . . . . . . . . . 1 ............... 6 ............... 9 ........... . 
Chlamydia psittaci. . . . . . . . . . . . . 8 . . ........... 9 ............... 2 ............... 56 .............. 45 .......... . 
Chlamydia trachomatis ........... 391. . . . . . . . . 368 . . . . . . . . ... 347. . .......... 3948 ............ 3703 ........ . 

Coxiella burnetii . . . . . . . . ....... 1 ............... 1 ............... 3 ............... 26 . . . . . . . . . . 38 .......... . 
Enterovirus . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 .............. 54 . . . . . . . . . . . . 35. . . . ......... 573 ............. 444. . . . . . . 
Hepatitis A-virus. . . . ............ 20. . ........... 31 .............. 12 .............. 214 . . . . . . . ... 378. . ...... . 
Hepatitis B-virus. . . . . . . . . . . . . . . . 67 .............. 76 . . . . . . . ...... 105. . . ......... 872. . . . . . ...... 754 ......... . 
Hepatitis C-virus . . . . . . ....... 52 .............. 43 . . . . ......... 53 .............. 561 . . . . . . . . .. 725 ........ . 
Influenza A-virus ................ 7 . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . ..... 16. . . .......... 581 ............. 719 ......... . 
Influenza B-virus ................ -............... 5 .............. 4.... . . ...... 205 ............. 40 .......... . 
Influenza C-virus . . . ·. . . . . .......... 2 ............... - ............... 15 . . . . . . . . . . . . 14 ...... . 

Mazelenvirus .................. 7 .............. 17 ............. 34... . . . ... 84 ............. 17 .. 
Mycopl. pneumoniae . . . ......... 44 . . . . . . . . .... 32 . . . .......... 39 .............. 506 ............. 644 ........ . 
Parainfluenza . . . . . . . ........... 29 . . . . . . . . . . .. 54 . . . . . . . ... 56. . . . . . ....... 418 ............. 443 . . . . .... . 
Parvovirus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . 1 ............... 69 . . . . . . . . . . . . . 225. 
Rhinovirus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ............... 16 .............. 11 .............. 97 . . . . . . ....... 109 ......... . 
RS-virus ........................ 13 .............. 34 .............. 316 . . . . . ...... 689 ............. 2172 ........ . 
Rotavirus ....................... 11 . . . . . ........ 13 . . . . . . . . ..... 35. . . . . . ....... 1076 ............ 1069 ........ . 
R. conorii . . . . . . . . .............. 1 ............... 2 . . . . . . . . . . . . . . 1 ............... 19 .............. 7 ........... . 
Rubellavirus . . . . . . . . . . . . . . . ... -. . . . . . . . . . . . . . . . ............... 1 ............... 6 ............... 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 

De gebruikelijke jaarlijkse verheffing van respiratoir 
syncytieel virus (RSV) infecties is afgelopen november 
weer begonnen (figuur). De tot nu toe gemelde aantal
len positieve RSV-bevindingen liggen iets boven het ge
middelde berekend over 1990/1991 tot en met 
1998/1999. Het huidige RSV-seizoen verloopt tot nu toe 
echter aanmerkelijk rustiger dan vorige winter. Het 
RSV-seizoen lijkt te zijn "aangekondigd" door een uit
braak in een verpleeghuis in het westen van het land, 
waar naast RSV ook influenza A werd aangetoond.1 

Met de virologische weekstaten zijn trends goed te 
volgen. Incidenties kunnen niet berekend worden 
omdat onbekend is welk deel van de RSV-diagnostiek 
in Nederland wordt uitgevoerd door de 17 virologi-

figuur: Aantal positieve bevindingen van respiratoir syncy

tieel virus (RSV) per week in seizoen 1999/2000 en 1998/1999 

t.o.v. het gemiddelde + 2 maal de standaard deviatie (SD) over 

1990/1991 tm. 1998/1999. 

500 

450 
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, 
300 . 

~ 250 ·, 
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sche laboratoria die melden aan de Nederlandse 100 

Werkgroep Klinische Virologie. so 

ML HEIJNEN, CIE, RIVM 

1) van Steenbergen ]. Respiratory tract infections in nursing 

homes in the Netherlands. Eurosurveillance Week1y 1999;3: 

991202. (http:ff www.eurosurv.org/1999/991202.html#1). 

o-'-''101111.-....,.~~ 
...... __ .,. 

VWD~DG~anz 58llM~~~~ 

Weeknummer 

Data uit de virologische weekstaten zoals gemeld aan de Nederland

se Werkgroep Klinische Virologie. 
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Trefwoordenlij st 

AIDS zie ook HN 1.3, 1.5, 2.1, 2.4, 2.8, 3.2, 3.8, 4.3, 4.8, 
4.13, 5.3, 7.4, 10.8, 10.11 

Aerococcus urinae 8.7 
Allergie, pseudo- 3.12 
Anthrax 8.6, 8.7 
Antibiotica resistentie 1.6, 6.11, 8.9, 8.10, 10.4, 10.6 
Bartonelia zie kattenkrabziekte 
Bilharzia 3.7, 6.5, 8.12 
BMR-vaccin 3.4, 6.7 
Bordetella (para)pertussis zie kinkhoest 
Borna Disease virus 8. 7 
Borrelia burgdorfen zie Lyme-borreliose 
Calicivirus 10.9 
Campylobacter spp. 0.0 
Chlamydia trachomatis zie ook seksueel overdraagbare 

aandoeningen 4.3, 7.6, 7.8, 7.10, 8.2, 9.10 
Chlamydia pneumoniae 9.10 
Chlamydia psittaci zie omithose 
Cholera 2.6 
Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS) 7.12 
Clostridium difficile 6.1 
Coronavirus 9.12 
Corynebacterium diphtheriae zie difterie 
Coxiella burnetii 9.1 
Cryptosporidium 7.11 
Cyclospora 7.2 
Cytomegalovirus (CMV) 6.10, 7.5 
Denguevirus 3. 7 
Difterie 3.7, 5.1, 5.4, 6.7, 7.1, 7.6, 7.12 
DK(T)P-vaccin 3.4, 6.7, 7.6, 7.8, 10.12 
Druggebruik, infectieziekten gerelateerd aan 8.9 
Dysenterie, bacillaire zie ook gastr€renteritis 3. 7, 6.9 
Ebola-virus 0.0, 6.6, 7.2 
Enterovirussen 2.10, 9.4 
Epstein-barr-virus zie Pfeiffer, ziekte van 
Escherichia coli 1.3, 5.1 
E.coli, entero-haemorrhagisch zie ook haemolytisch ure

misch syndroom 5.1, 7.10, 9.7 
Febris typhoidea zie tyfus 
Gastro-enteritis, non-virale 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 

2.4, 2.6, 3.1, 3.7, 5.4, 6.9, 7.1, 7.4, 7.10, 8.1. 10.7, 10.11 
Gastro-enteritis, virale 2.10, 3.5, 5.4, 5.9, 6.8,7.3, 7.10, 

8.1, 8.6, 8.11, 9.11, 10.7, 10.11 
Genotypering 8.1 
Giardia lamblia 2.8 
Gonokokken zie gonorroe 
Gonorroe zie ook seksueel overdraagbare aandoeningen 1.6, 

4.4, 6.11, 8.2, 10.6 
Good Epidemiology Practice f GCP 4.13 
Groeibevorderaars 8.10 
Hantavirus 6.9 
Haemolytisch Uremisch Syndroom (HUS) 5.1 
Haemolytische streptococcen groep A zie Streptococcus 

pyogenes 
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Haemophilus influenzae type b (Hib) 3.13, 4.4, 5.5, 
5.6, 6.7,6.9, 7.5, 9.1 

Hepatitis A 2.3, 3.7, 3.13, 4.3, 4.4, 4.8, 6.8, 7.5, 7.9, 9.2 , 
9.4, 9.6, 9.11 

Hepatitis B 1.4, 2.11, 3.7, 3.11 , 4.3 , 4.4, 4.8, 4.11, 5.8, 
6.3, 7.9, 7.10, 7.12, 7.13, 8.5, 8.9, 9.1, 9.11, 10.8, 10.9 

Hepatitis C 4.3, 4.4, 4.8, 5.12, 7.9, 8.5, 8.9, 9.5, 9.11, 
10.9 

Hepatitis D 7.9 
Hepatitis E 3.9, 4.4, 7.9 
Hepatitis G 7.9 
Herpesvirus 

humaan 112 (simplex) zie ook herpes Genitalis 4.9 
humaan 4 zie Pfeiffer, ziekte van 
humaan 5 zie cytomegalovirus 
humaan 6 6.10 

Herpes genitalis 4.9 
HN zie ookAIDS 1.3, 2.11, 3.8, 4.13, 6.1, 8.7, 8.9, 10.11 
Hoofdluis 8.3 
Hoofdschimmel8.1 
Huidaandoeningen zie ook Scabiës 3.12 
Humaan papillamavirus zie ook seksueel overdraagbare 

aandoeningen 3.2, 4.8 
Immunitoxiciteit 9.10 
Influenza-achtig ziektebeeld 9.6 
Influenza-virus 0.0, 2.8, 3.13, 5.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.5, 7.7, 

8.8, 9.1, 9.3, 9.5, 10.2 
Influenza-vaccin 8.8, 10.8 
Infectieziektenbestrijding, algemeen 5.11, 5.12, 6.3, 

6.7, 6.9, 6.11, 7.2, 7.4, 7.5, 9.1, 10.5 
Infectieziektenbestrijding, Europees 7.1. 7.2, 7.5, 7.11, 

10.1 
Infectieziektenmodellering 4.2, 9.1 
Kattekrabziekte 6.8, 7.12, 7.13 
Kinderdagverblijven, infectieziekten in 7.6, 9.6 
Kinkhoest 2.7, 4.12, 6.7, 6.9, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 7.13, 8.3, 

8.10, 10.3, 10.7 
Koude keten 4.1, 4.13 
Legionella pneumophila, zie legionellose 
Legionella like amoebal pathogens 7.12 
Legionellose 1.2, 3.4, 3.7, 5.10, 6.9, 8.10, 9.3, 10.4, 10.7, 

10.8 
Lepra 3.7, 9.8 
Leptospirose 2.2, 2.9, 3.3, 3.4, 3.7, 9.7 
Listeria spp. 6.9 
Luchtweginfecties 7.6, 7.7, 7.10, 7.12, 9 .2, 9.3, 9.4, 9.5 , 

9.6, 9.9, 9.10, 9.11, 10.4, 10.6 
Lues zie syfilis 
Lyme-borreliose 1.1, 4.6, 4.7, 7.3, 7.9, 8.8 
Malaria 3.7, 8.11, 8.12, 9.7, 10.1 
Mazelen 2.12, 4.1, 6.7, 10.8, 10.12 
Meningitis zie ook meningokokken en Haemophilus influen

zae type b 5.5, 5.6, 7.1, 7.3, 7.13, 8.7, 9.6 
Meningokokken 2.13, 5.5, 7.1, 7.13, 8.5, 8.7, 9.6, 10.3 
Meningokokken-vaccin 9.6 
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Meticilline resistente Staphylococcus aureus zie MRSA 
Mijten 6.4 
Morbilli-virus zie ook Mazelen 7.3 
MRSA 0.0, 1.5, 2.4, 3.11, 5.2, 7.8, 9.2, 9.3, 9.4, 9.8, 10.4, 

10.7 
Muggen zie vliegenfmuggen, malaria en dengue 
Mycobacterium avium 8.4, 9.8 
Mycobacterium leprae zie lepra 
Mycobacterium tuberculosis zie tuberculose 
Mycoplasma pneumoniae 9.4 
Mycotoxicosen zie schimmels 
Neisseria gonorrhoeae zie gonorroe 
Neisseria meningitidis zie meningokokken 
Nipah virus 10.5 
Norwalkvirus 5.9 
Opduikende pathogenen 8.4, 8.5, 8.6 
Ornithose 6.1 
Parainfluenzavirus 2.12, 9.5 
Parasieten, algemeen 6.4 
Paratyfus 3.7, 6.9, 10.9 
Parvovirus 2.12, 5.8, 9.7 
Penicillinase vormende gonokokken zie ook gonorroe 

1.6, 6.11 
Pertussis/Parapertussis zie kinkhoest 
Pfeiffer, ziekte van 2.6 
Pfiesteria piscicida 9. 7 
Plasmodium ssp zie malaria 
Plesiomonas shigelloides zie ook gastra-enteritis 1.4 
Pneumokokken-vaccin 8.3, 9.6 
Poliovirus 0.0, 2.5, 3.10, 4.10, 5.3, 6.2, 6.7, 9.4, 9.5, 10.3 
Pokkenvirus 10.8 
Post-expositie-profYlaxe (PEP) 8. 7 
Postoperatieve wondinfecties 9.12 
Preventie 2.5, 2.10, 6.2, 6.6, 6. 7, 6.8, 7.2, 7.4 
Pseudomonas aeruginosa 6.6, 6.11 
Prionziekten 7.11 
PVG zie penicillinase vormende gonokokken 
Q-koorts zie Coxiella burnetii 
Rabies 7.4 
Recreatie, infectieziekten gerelateerd aan 2.7, 3.4, 3.9, 

3.11, 4.11, 5.11, 6.6, 6.11, 7.7, 7.11, 8.9, 9.9, 10.11 
Reizen, infectieziekten gerelateerd aan 1.5, 2.8, 2.11, 

3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.11, 3.13, 5.1, 5.2, 5.10, 6.5, 
6.12, 7.3, 7.6, 8.11, 8.12 

Respiratoire infecties zie luchtweginfecties 
Respiratoir syncytieel virus (RSV) 6.6, 9.2, 9.5, 9.12, 

10.2, 10.10, 10.12 
Retrovirus 9.8 
Rhinovirus 9.5 
Rift Valley fever 9.1 
RNA-virus 8.1 
Roodvonk zie Streptococcus pyogenes 
Rotavirus 6.4, 9.2, 10.2 
Salmonella ssp zie ook gastra-enteritis 6.9, 7.1, 8.4, 9.2, 

9.4, 9.8, 10.5, 10.12 
S. Blockey 3.1 
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S. Enteriditidis 1.2, 2.1, 3.1, 5.9, 7.8, 8.4, 10.3 
S. Livingstone 3.1 
S. Paratyphi zie paratyfus 
S. Typhi zie tyfus 
S. Typhimurium DT 104 8.6 
S. Typhimurium faagtype 20 9.5, 10.11 

Sarcoptes scabiei zie scabiës 
Scabiës 1.1, 5.7, 6.4, 7.3. 7.5, 8.3, 9.8 
Schimmels 2.3 
Seksueel overdraagbare aandoeningen 4.1, 4.3, 4.4, 

4.6, 4.8, 4.9, 7.2. 7.6. 7.8. 7.10, 8.2, 8.4, 8.6, 9.5, 9.10 
Sera-epidemiologie 6.7, 7.8, 10.9 
Shigella spp. zie dysenterie, bacillaire 
S. Sonnei 9.10 
Small round virus (SRV) 3.5, 5.9 
SOA zie seksueel overdraagbare aandoeningen 
Staphylococcus aureus 2.2, 10.4 
S.aureus, meticilline resistente zie MRSA 
Streptococcus groep A 8.9 
Streptococcus pyogenes 6.9, 7.11, 7.13 
Streptokokken 8.7, 9.9 
Surveillance 0.0, 1.5, 1.6, 2.4, 2.11, 3.4, 3.8, 4.4, 5.2, 

5.10, 6.1, 6.7, 6.9, 6.11. 7.2, 7.3, 9.12, 10.1, 10.5 
Syfilis zie ook seksueel overdraagbare aandoeningen 4.6, 

8.4, 8.6, 10.6 
Syfilis, congenitale 3.3 
Teken zie ook lyme-borreliose 4. 7, 7.3 
Toxocara 1.6, 2.12, 4.5, 6.5 
Toxoplasmose 2.10 
Treponema pallidurn zie syfilis 
Tuberculose 0.0, 2.13, 3.7, 3.8, 4.9, 5.3, 5.11, 7.2, 7.8, 

7.13, 8.2, 8.8, 8.9, 9.2, 9.8, 9.12 
Tyfus 3.6, 3.7, 6.9 
Vaccinatie/Vaccins 1.4, 2.5, 3.4, 3.6, 3.13, 4.1, 4.4, 4.10, 

4.13, 5.6, 5.11, 6.2, 6.7, 7.2, 7.8, 7.13, 8.3, 8.8, 9.1, 9.4, 
9.6, 9.12 

Vancomycine-resistente enterakokken zie VRE 
Varicella zoster virus zie waterpokken 
Vereniging voor Infectieziekten 9.7 
Verzorgingshuizen, infectieziekten in 1.2, 6.4, 6.8, 7.8 
Vibrio cholerae zie cholera 
Vliegen/muggen 6.5 
Voedselinfectief-vergiftiging zie ook gastra-enteritis 1.2, 

1.5, 2.1, 2.2, 2.4, 2.6, 3.1, 3.7, 5.9, 6.9, 7.10, 8.1, 8.6, 
9.10, 9.11, 10.10, 10.11 

Volksgezondheid 6.3, 6.7, 7.1, 7.7 
VRE 10.1 
Watergerelateerde infectieziekten 2.7, 3.3, 3.4, 3.7, 3.9, 

3.11, 4.10, 4.11, 5.11, 6.6, 6.11, 7.11 
Waterpokken 7.7 
West Nile virus 10.10 
Wormen 1.6, 4.5 
Wratten, genitale zie humaan papillamavirus en seksueel 

overdraagbare aandoeningen 
Ziekenhuisinfecties 5.2, 7.5, 7.6, 7.10, 8.8, 9.12 
Zoönose 4.5, 6.4, 6.5 
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